
(345 (47.7) (003)] Пролетарі всіх країн, єднайтеся!УКРАЇНСЬКА СОЦЮАІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
УЗАКОНЕНЬ ТАЩГОЗПОРМШШ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

ЗА 1920 РІК
ОФІЦІЙНЕ РИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІАТУ ЮСТИЦІЇ

28 серпня 1926 р. І Ч 1\ -111 Відділ ДРУГИЙ 28 августа 1926 г. І Ио71-7? Отдел ВТОРОЙ

з м і с т .
Інструкція та постанови Наркомфіну,

Наркомюету.Иаркомсоцзабезу й Нар
ком здоров'я.

(ЗО квітня. 11—15 червня, 5—6 липня 1926р.)

73. Про порядок отягання судової оплати у справах, що їх переводиться в загальних судових установах.74. Про зміну арт. С, тимчасової інструкції НКЗС „Про порядок здійснення опіки й піклування місцевими органами Нар- ком соцзабезу П комітетами селянських товариств взаємодопомоги з ЗО березня 1026 р.75. Про порядок переводу на українську мову діловодства товарових бірж УСРР.
76. Про тлумачення арт. 142 Положення про Судоустрій УСРР (3. Уз. УСРР 1025 р.. Лі 02-93. арт. 521). а саме, чи можна вважати нотаріальні контори за юридичні особи, і який порядок відповідальності! за позовами до нот- контор.77. Про влаштування та санітарний стан

рнбво-солільннх пунктів.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .

Инструкция и постановления Нар- 
комфина, Наркомюста, Наркомсобеса 

и Наркомздрава.

{30 апрели. 11—15 июли, 5—6 июля 19‘16 м
73. О порядке взимания судебных пошлин и сборов по делам, производящимся в ебщих судебных установлениях.74. Об изменении ст. 6-ой временной инструкции НКСО -О порядке осуществления опеки и попечительства местными органами Наркомсобеса и комитетами селянских обществ взаимопомощи" от 30 марта 1925 года.75. О порядке перевода на украинский язык делопроизводства товарных бирж УССР.
76. О толковании ст. 142 Положения о Судоустройстве УССР (С. У. УССР 1925 г., .К? 92-93, ст. 521). а именно, можно ли считать нотариальные конторы юридически ми липами и о порядке ответственности по искам, предъявляемым нотвонторам.
77. Об устройстве н санитарном содержании

рыбно-засолочных пунктов.
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Інструкція Народнього Комісаріяту 
Фінансів та Народнього Коміса

ріяту Юстиції.

73. Про порядок стягання судової оп
лати у справах, ідо їх переводиться

в загальних судових установах.

Р о з д і л  і.

Засади.

Арт. 1. Судову оплату спра
вляється зі справ, шо їх розглядяють 
в порядку цивільного судового пере
ведення народні суди, окружні суди 
та Найвищий Суд.

Арт. 2. Всі суми, що надходять від 
стягання судової оплати у справах, 
що їх провадиться в загальних су
дових установах, зараховується на 
прибуток держави за кошторисом 
НКЮ.

Арт. 3. Місцевим радам, за поста
новою округових з'їздів рад та пле
нумів округових виконавчих комітетів, 
надається право встановляти надвишку 
до судової оплати в розмірі не біль
шому, як 100% на неї, для зараху
вання на користь місцевих при
бутків.

У в а г а .  До канцелярської оп
лати налвишки не стягається.
Арт. 4. Судову оплату з усіма над- 

вишками на місцеві кошти стягається 
з кожної листовно', або словесної 
позовної заяви, поданої до судових 
установ, з касаційних скарг, а також 
з кожного зустрічного позову та про
хання третіх осіб про вступ до 
справи з самостійними позовними ви
маганнями.

Арт. 5. Судову оплату стягається 
одночасно з поданням до судових 
органів позовів та инших вимог, шо 
їх указано в арт. 4 цієї інструкції,

Арт. 6. Папери, перелічені в арт. 4 
інструкції, яких не оплачено встано
вленим порядком судовою оплатою, 
лишаються без поступу.

Арт. 7. Надвишку до судової оп
лати стягається одночасно з її 
платнею.

Инструкция Народного Комисса
риата Финансов и Народного Ко

миссариата Юстиции.

73. О порядке взимания судебных по
шлин и сборов по делам, производя
щимся в общих судебных устано

влениях.

Г л а в а  1.

Общие положения.

Ст. 1. Судебные пошлины взимаются 
по делам, рассматриваемым в порядке 
гражданского судопроизводства народ
ными судами, окружными судами и 
Верховным Судом.

Ст. 2. Все суммы, поступающие от 
взыскания судебных пошлин по делам, 
производящимся в общих судебных 
установлениях, зачисляются в долод 
государства по смете НКЮ.

Ст. 3. Местным советам, по поста
новлениям окружных с'ездов советов 
и пленумов окружных исполнительных 
комитетов, предоставляется устана
вливать для зачисления в местные 
средства надбавки к судебной пошлине 
в размере не свыше 100% этой по
следней.

П р и м е ч а н и е .  К канцелярскому
сбору надбавка не взимается.
Ст. 4. Судебные'пошлины со всеми 

надбавками в местные средства взи
мается со всякого искового заявления, 
поданного в судебные учреждения в 
письменной форме или устной, и кас
сационных жалоб, а также с каждого 
встречного иска и прошения третьих 
лиц о вступлении в дело с самостоя
тельными исковыми требованиями.

Ст. 5. Судебная пошлина взимается 
одновременно с подачей судебным ор
ганам исков и других, указанных в 
ст. 4 настоящей инструкции требо
ваний.

Ст. 6. Бумаги, перечисленные в ст. 
4 инструкции, не оплаченные устано
вленным порядком судебной пошлиной, 
оставляются без движения.

Ст. 7. Надбавки к судебным пошли
нам взимаются одновременно с упла
той последних.
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Арт. 8. Судова оплата до повер
нення не належить,' за винятком ви
падків, шо їх передбачено увагою до 
арт. 41 цієї інструкції.

Арт. 9. Повернення зайво надій
шло! готівкою до каси НКФ судової 
оплати переводиться згідно чинних 
законів, за розпорядженням ОФВ, на 
підставі ухвали судової установи, шо 
нею прийнято"'справу на розгляд, 
з тим шо повернення надвишки на 
місцеві кошти переводиться рівноча
сно з поверненням судової оплати.

Арт. 10. Складаючи присуда, суд 
зобов'язаний точно визначити, хто 
саме зі сторін і в якій кількості по 
винен платити судові кошти. Відсут
ність цієї вказівки в постанові му
сить бути доповнено додатковим ви
рішенням того ж суду, в судовому 
засіданні.

Арт. 11. Суди другої інстанції зо
бов'язані перевіряти правильність на
рахування судових оплат з боку судів 
першої інстанції і, за випадків вия
влення хиб, повертати такі справи 
до судів першої інстанції, з відповід
ними вказівками про виправлення 
зазначених хиб шляхом додаткової 
постанови суду на загальних підста- 
винах.

Р о з д і л  II.
Арт. 12. З позовів, за якими 

оцінка є можливою в момент їх по
дання, судову оплату стягається •' в 
такому розмірі: за ціною позову від 
10 по 50 кар.— 1%, за ціною від 50 
до 500 карб.—2% і за ціною понад 
500 карб.—3% ціни позову. Позови, 
ціною менш 10 карб, а також по
зови немайнового характеру від су
дової оплати звільняються.

У в а г а .  1. Позови ціною в 10 крб. 
підлягають судоплаті, позови ж 
у 50 карб, та вище, до 500 карб, 
включно сплачується в розмірі 2%.

У в а г а .  2. За позови немайно
вого характеру, які підлягають до 
звільнення від судової оплати, по
винно визнавати лише такі, де або 
нема майнового інтересу, або його

Ст. 8. Судебная пошлина возврату 
не подлежит, за исключением случаев, 
предусмотренных примечанием к ст. 
41 настояшей инструкции.

Ст. 9 Возврат излишне поступив 
ших наличными деньгами в кассу НКФ 
судебных пошлин производится сог
ласно действуюших^законоположений 
распоряжением ОФО, на основании 
определения судебного учреждения, 
принявшего дело к рассмотрению, 
причем возврат надбавок в местные 
средства производится одновременно 
с возвратом судебной пошлины.

Ст. 10. При вынесении решения суд 
обязан точно определить, кто из тя
жущихся и в какой мере должен не
сти судебные издержки. Неуказание 
этого в решении должно быть воспол
нено дополнительным решением того 
же суда, выносимым в судебном за
седании.

Ст. 11. Суды второй инстанции 
обязаны подвергать проверке правиль
ность исчисления судебных сборов су
дами 1 инстанции и, в случаях обна
ружения неправильностей, возврашать 
дела судам первой инстанции, с соот
ветствующими указаниями об исправ
лении таковых неправильностей путем 
дополнительного постановления суда 
на общих основаниях.

Г л а в а  II.
Ст. 12. По искам, оценка коих воз

можна в момент их пред'явления, су
дебная пошлина взимается в следую
щем размере:

При цене от 10 до 50 рублей—1 % 
при цене от 50 до 500 руб.— 2% и 
при цене свыше 500 руб.—3% цены 
иска. Иски ценоюменее 10 руб , а также 
иски неимушественного характера от 
обложения судебной пошлиной осво
бождаются.

П р и м е ч а н и е  1, Иски ценою 
в 10 руб. судпошлиною оплачи
ваются; иски же в 50 руб. и выше, 
до 500 руб. включительно оплачи
ваются в размере 2%.

П р и м е ч а н и е  2. Исками неи
мушественного характера, подле
жащими освобождению от судпош- 
лины, должны признаваться только 
такие, где имущественный интерес
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зовсім не можна висловити в будь- 
якій грошевій сумі, наприклад, в 
справах шо до визканчя батьків
ства, права прохода через кім
нату то-шо.
Арт. 13. В розмірі, вказаному у 

попереднім артикулі, судову оплату 
стягається з кожної первісної й зу
стрічної позовної заяви та прохань 
третіх осіб про вступ до справи 
зі самостійними позовними вима
ганнями.

Арт. 14. З кожної касаційної скар
ги судову оплату стягається в поло
винному проти зазначеного в арт. 12
розмірі й вираховується Із спірної 
за скаргою суми.

Арт. 15. При заяві про видачу су
дового наказу, судову оплату стя
гається в розмірі •/< частини оплати, 
що її встановлено для загального 
позовного порядку.

Арт. 16. Ціну позову визначається:
а) в позовах про стягання гро

шевих сум та про майно—відповідно 
до суми, шо її стягається, або вартости 
стягуваного майна, встановленої спо
чатку позивачем;

б) в позовах, шо складається з де
кількох самостійних позовних вимог— 
загальною сумою всіх вимог;

в) в позовах про реченцеві видачі 
та виплати—сукупністю всіх виплат 
або видач, але не більш, як десяти
літнього їхнього розміру;

г) в позовах про утримання неза
можних та непрацездатных батьків, 
дітей та дружини—сукупністю пла
тежів або видач за один рік; в позо
вах про платежі та видачі безречен- 
цеві або до кінця життя—за три роки;

д) в позовах про припинення або 
продовження чинности орендового 
договору,—сумою орендової платні 
за реченець, шо лишається до кінця 
чинности договору.

Арт. 17. Ціну позову визначає по
зивач. В разі очевидної невідпові- 
дальности зазначеної ціни до дійсної 
вартости стягуваного, ціну позову 
встановлює суд.

Арт. 18. В позовах, шо їх нелегко 
оцінювати в момент подання позову,

или отсутствует, или вовсе не мо
жет быть выражен в какой-либо де
нежной сумме, например, по делам 
о признании отцовства, права про
хода через комнату и т. п.
Ст. 13. В размере, указанном в пре

дыдущей статье, судебные пошлины 
взимаются с каждого первоначального 
и встречного искового заявления и зая
вления третьих лиц о вступлении в 
дело с самостоятельными исковыми 
требованиями.

Ст. 14. С каждой кассационной жа
лобы судебные пошлины взимаются в 
половинном против указанного в ст. 
12 размере и исчисляются с оспари
ваемой в жалобе сумми.

Ст. 15. При заявлении о выдаче су
дебного приказа, судебная пошлина 
взимается в размере >/< доли пошлин, 
установленных для общего искового 
порядка.

Ст. 16. Цепа иска определяется:
а) в исках о взыскании денежных 

сумм и об имуществе—отыскиваемой 
суммой или стоимостью отыскиваемого 
имущества, первоначально определяе
мой истцом;

б) в исках, состоящих из несколь
ких самостоятельных исковых требо
ваний,—обшей суммой всех требо
ваний;

в) в исках о срочных выдачах и 
платежах—совокупностью всех плате
жей или выдач, но не свыше 10 лет
ней сложности их;

г) в исках о выдаче содержания 
неимущим и нетрудоспособным роди
телям, детям и супругу—совокупностью 
платежей или выдач за 1 год; в исках 
о бессрочных или пожизненных пла
тежах и выдачах—за три года;

д) в исках о прикрашений или прод
лении силы арендного договора—сум
мой арендной платы за остающийся 
срок действия договора.

Ст. 17. Цена иска показывается ист
цом. В случае явного несоответствия 
указанной цены действительной стои
мости отыскиваемого, цена иска опре
деляется судом.

Ст. 18. Иски, по которым оценка 
представляется затруднительной в мо-
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розмір судової оплати попередньо 
встановлює суд, але в сумі не меншій 
як 10 карб., з наступним додатковим 
стяганням оплати відповідно до ціни 
правіжу шо її потім встановлено судом 
підчас вирішення справи.

У в а г а .  Позови вважається за 
невизначені в ціні за тих випадків, 
коли за заявою позивача, він не 
може встановити ціну з тих чи ин
ших причин, як, наприклад, в позо
вах про збитки, звіти, частки в під
приємстві загального користування 
й т. и. Коли ж у справах подібного 
роду позивач указує ціну свого по
зову, то ЇТ Й повинно брати за під
ставу для вирахування судоплати, 
як шо суд не визнає ту ціну за 
очевидно невідповідну.
Арт. 19. В справах особливого пе

реведення судоплату стягається на 
волю суду, але не більш двох карбо
ванців.

Арт. 20. Встановлюючи розмір опла
ти, шо її належить стягати в поряд
кові попереднього артикулу, суд ке
рується майновим станом сторони, 
а також характером справи та ступ
нем майнової зацікавлености, напри
клад, за випадків, передбачених арт. 
196 ЦПК,—розміром спадщини, арт. 
201—вартістю майна, шо його вно
ситься до депозиту й т. ин.

Арт. 21. В разі зменшення позов
них вимог, судову оплату, шо ЇЇ було 
внесено, не повертається; в разі збіль
шення позову, недостатню суму оплати 
належить вносити одночасно із заявою 
про збільшення вимог, з тим що від 
суду залежить припущення відстрочки 
для державних установ,

Арт. 22. За випадків збільшення 
позовних вимог, судову оплату мусить 
бути внесено додатково в розмірі ріж- 
ниці між сумою, що Ті було спочатку 
сплачено, та тією, шо належить з 
усього позову в збільшеному розмірі. 
Наприклад, попереднього лозова було 
встановлено ЗО карб, зі стяганням 
судоплати в розмірі 1 %, цеб то ЗО коп. 
Потім того лозова було збільшено на 
40 карб., цеб-то встановлено його 
в 70 карб , з якої суми й мусить бути 
нараховано судоплату за розрахун-

мент их пред'явлення, оплачиваются 
судебной пошлиной в размере по 
предварительному определению суда, 
но не ниже 10 рублей, с последующим 
довзысканием пошлины сообразно це
не иска, определенной судом при ре
шении дела.

П р и м е ч а н и е .  Иски признаются 
неопределенными пс цене в тех 
случаях, когда, по заявлению истца, 
он не в состоянии определить цену 
по тем или иным основаниям, как, 
например, в исках об убытках, от
четах, долях в общем предприятии 
и т. д. Если же по делам подобного 
рода истец указывает цену своего 
иска, то она и должна послужить 
основанием для исчисления пошлины, 
если суд не признает этой цены 
явно несоответствующей.
Ст. 19. По делам особого производ

ства пошлины взимаются по усмотре
нию суда, но не свыше двух рублей.

Ст. 20. При опредедении размера 
подлежащей взысканию, в порядке 
предыдущей статьи, пошлины суд ру
ководствуется имущественным поло
жением стороны, а также характером 
дела и степенью имущественного ин
тереса. Наир., в случаях, предусмо
тренных ст. 196 ГПК,—размером на
следства, ст. 204—ценностью имуще
ства, вносимого в депозит и т. д.

Ст. 21. При уменьшении исковых 
требований, внесенная пошлина не 
возвращается; при увеличении иска 
недостающая сумма пошлин вносится 
одновременно с заявлением увеличен
ных требований, причем от суда за
висит допустить отсрочку для госу
дарственных учреждений.

Ст. 22. В случаях увеличения иско
вых требований, судебная пошлина 
должна быть внесена дополнительно 
в размере разницы между уплаченной 
ранее суммой и суммой, причитаю
щейся со всего иска в увеличенном 
размере. Например, первоначальный 
иск был определелен в 30 руб. со 
взысканием пошлины в размере \%, 
т. е. 30 коп. Затем иск был увеличен 
на -40 руб., т. е. определен в размере 
70 руб., с каковой суммы и должна 
быть исчислена судебная пошлина из
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ком 2%. Виходить, в даному разі на
лежить до додаткової оплати 1 карб. 
10 к. (1 кр. 40 коп.—ЗО к.).

Арт. 23. Гербову оплату стягається 
згідно з правилами Статуту про гер
бову оплату.

Арт. 24. За всі копії, довідки, листи, 
свідоцтва, протоколи та ин. документи, 
шо їх видається за бажанням сторін, 
справляється канцелярську оплату 
в розмірі 10 копійок з кожної сто
рінки, обсягом не більш 25 рядків.

Арт. 2*5. Канцелярську оплату стя
гається за виготовлення в судорганах 
НКЮ копій, витягів, посвідчень, до
відок та ин. паперів за бажанням та 
клопотанням зацікавлених осіб. Папе
ри, шо їх видається не по проханнях 
зацікавлених осіб, але за обов'язковим 
вимаганням закону (оповістки, пові
домлення то-шо), канцоплаті не під
лягають.

Арт. 26. Судову оплату та инші 
оплати й кошти в справі не стягаєть
ся:
. а) з державних установ і держав

них підприємств, шо їх звільнено від 
промислового податку, з професійних 
спілок та комітетів незаможних се- 
сян, а також окремих членів КНС 
за позовами та відповідями на них 
ціною, не вишою і к 50 карб.;

б) з позивачів за позовами працю
ючих, шо виходять з колективних та 
трудових договорів, і в справах про 
стягнення коштів на утримання;

в) з працюючих та їхніх об'єднань, 
визнаних постановою нарсудді або 
суду, шо розглядає справу за такі, шо 
не мають достатніх коштів на виплату 
судової оплати;

г) з цивільних позовів у криміналь
нім процесі.

Арт. 27. Осіб, шо їх було звільнено 
від судової оплати, звільняється та
кож і від усіх инших оплат та кош
тів у справі.

Арт. 28. Гербову, канцелярську та 
инші оплати не справляється лише 
в справах, шо їх звільнено від опла
ти за арт. 43 ЦПК; шо ж до справ 
немайнового характеру, то тут опла
ти ті мусять справлятися на загаль
них підставах.

расчета 2%. Следовательно, в приве
денном случае подлежит дополнительно 
уплате 1 р. 10 к. (1 р. 40 коп.—30 коп.).

Ст. 23. Гербовый сбор взыскивается 
по правилам Устава о гербовом сборе.

Ст. 24. За все выдаваемые по 
просьбе сторон и других лиц копии, 
справки, листы, свидетельства, прото
колы и т. п. документы взыскивается 
канцелярский сбор в размере 10 коп. 
с каждой страницы, размером не бо
лее 25 строк.

Ст. 25. Канцелярский сбор взыски
вается за изготовление в судорганах 
НКЮ копий, выписок, удостоверений, 
справок и т. п. бумаг, по желанию и 
ходатайствам заинтересованных лиц. 
Бумаги, выдаваемые не по просьбе 
заинтересованных лиц, а в силу .обя
зательного требования законов (пове
стки, извещения ит. п.), канцсбором не 
оплачиваются.

Ст. 26. Судебные пошлины и про
чие сборы и расходы по делу не взы
скиваются:

а) с государственных учреждений и 
государственных предприятий, осво
божденных от промыслового налога, 
с профессиональных союзов и коми
тетов незаможных селян, а также 
отдельных членов КНС по искам и 
ответам по ним ценою не свыше 50 р.;

б) с истцов по искам трудящихся, 
основанным на коллективных и тру
довых договорах, и по взысканиям 
средств на содержание;

в) с трудящихся и их об'единений, 
признанных постановлением народного 
судьи или суда, разбирающего дело, 
не имеющими достаточных средств к 
уплате судебных пошлин;

г) с гражданских исков в уголовном 
процессе.

Ст. 27. Лица, освобожденные от су
дебной пошлины, тем самым освобож
даются и от всех остальных сборов 
и расходов по делу.

Ст. 28. Гербовый, канцелярский и 
прочие сборы не взыскиваются толь
ко по делам, освобожденным от пош
лин, согласно ст. 43 ГПК; по делам 
же неимущественного характера они 
должны взиматься на общих осно
ваниях.
л
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Арт. 29. В разі порушення з боку 
позивача клопотання про звільнення 
від судоплати та инш. оплат. суд 
мусить наперед вирішити через осо
бливу постанову питання про визнан
ня за позивачем праеа на звільнення 
від судової оплати і, в залежності 
від вирішення . цього питання, або 
призначити справу до розгляду (в разі 
звільнення від оплати), або залишити 
позовну заяву без поступу, поки не 
буде внесено всіх оплат, згідно 
арт. 81 ЦПК.

Арт. ЗО. Звільнення від судоплати, 
инш. оплат та коштів у справі має 
силу протягом всього процесу включно 
до оскаржування та чинностей по 
приведенню постанови до виконання, 
коли суд, шо розвязує справу, не вба- 
чить суперечок до звільнення надалі, 
з огляду поліпшення матеріяльного 
становиша звільненого, або виявлення, 
шо він утаїв від суду наявність у нього 
досить коштів для ннесення судоплати 
та инш. оплат, або шо він не є пра
цюючий, інтереси якого охоронює 
закон.

Арт. 31. Клопотати про звільнення 
може як позивач, як і відповідач і не 
тільки підчас подання позову, але й 
протягом всього процесу, з тим шо, 
в разі відхилення, клопотання може 
бути порушено знову, з поданням 
нових доказів, як у тому ж суді, як 
і в иншому.

Арт. 32. Звільнення від судової 
оплати мусить статися лише після 
суворої перевірки всіх доказів, що їх 
додано до позову, і підтвердження 
неспроможности. Суд не тільки має 
право, але й зобов‘язаний розглянути 
з критичного боку документи про 
'бідність, шо їх подають сторони, 
в тім числі й посвідчення комнезаму 
та инших організацій, порівнюючи їх 
з даними про майновий стан сторін, 
шо є в справі. За потрібних випадків 
суд може з власної ініціативи вима
гати відомості, або викликати свідків 
для перевірки поданих відомостей.

Арт. 33. Закон надає судові лише 
право звільняти від судової оплати

Ст. 29. При возбуждение истцом 
ходатайства об освобождении от упла
ти пошлин и сборов, Суд должен пред
варительно решить особым определе
нием вопрос о признании за истцом 
права на освобождение от судебных по
шлин и, в зависимости отрешенияэтого 
вопроса, или назначить дело к слуша
нию (в случае освобождения от сбо
ров), или оставить исковое заявление 
без движения до представления всех 
пошлин, в порядке ст. 81. ГПК.

Ст. 30. Освобождение от пошлин, 
сборов и расходов по делу сохраняет 
свою силу в продолжении всего про
цесса, включая обжалование и дей
ствия по приведению решения в 
исполнение, если, суд, разрешающий 
дело, не усмотрит препятствий 
к дальнейшему освобождению, в виду 
улучшения материального положения 
освобожденного или же обнаружения, 
что последний скрыл от суда налич
ность у него достаточных средств для 
уплаты пошлин и сборов, или что он 
не является трудящимся, интересы 
коего охраняет закон.

Ст. 31*. Ходатайствовать об осво
бождении может как истец, так и от
ветчик, и не только при предъявлении 
иска., но и в течение всего процесса, 
причем, в случае отказа, ходатайство 
может быть возобновлено с предста
влением новых доказательств, как 
в том же суде, так и в другом.

Ст. 32. Освобождение от судебной 
пошлины должно происходить только 
после строгой проверки всех доказа
тельств, представленных в подтвер
ждение неимения средств. Суд не 
только вправе, но и обязан подвер
гать критической оценке пред'явля- 
емые сторонами документы о бедно
сти, в том числе удостоверения ком
незаме и других организаций, сопо
ставляя таковые с имеющимися в деле 
данными об имущественном положе
нии сторон. В потребных случаях 
суд может по собственной инициа
тиве запрашивать сведения или вы
зывать свидетелей для проверки пред
ставленных сведений.

Ст. 33. Закон предоставляет суду 
лишь право освобождать от судебных
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за неспроможністю, але не покладає
на нього обов'язку навіть і в тім разі,
коли в наявності було офіційне сві
доцтво про неспроможність позивача. 
Коли суд за обставинами справи, не 
глядючи на свідоцтво про бідність, 
прийде до переконання, що позивач 
має можливість сплатити судову 
оплату, як достатньо заможний, то 
він має право відхилити прохання 
позивача про звільнення від судоплати.

Арт. 34. Від стягнення судоплати 
та ин. оплат звільняється осіб, в разі 
вимагання ними періодичної зарплатні 
(утримання) від наймодавців і в разі 
пред'явлення ріжного роду вимагань 
до працедавця про сплату за роботу, 
що її переведено через особисту пра
цю позивача, хоч би він і не був на 
службі, а переводив роботу за одного 
випадку.

Арт. 35. В усіх випадках за миро
вою сторін суд повинен стягти оплату 
не з суми мирової, але зі загальної 
суми позову.

Арт. 36. Звільнення позивача від 
сплати судової оплати й инших оплат 
в справах що до аліментів ве звіль
няє від цього обов'язку запізваного, 
з якого суд і повинен стягти зазна
чені оплати на загальних підставах, 
і в разі задоволення позову, і в разі 
мирової сторін.

Арт. 37. Припиняючи справу, на 
підставі мирової, що її складено про
між позовниками, суд повинен мати 
на увазі, шо цією згодою мусить бути 
вирішеним також і питання в справі 
розподілу між сторонами судових 
коштів; за відсутністю згоди сторін 
в цій частині, судові кошти розподі
ляється проміж сторонами, згідно 
з загальним правилом, відповідно до 
розміру позовних вимагань, шо їх за
доволено судом.

Арт. 38. Коли позивач уявляє з себе 
особу або установу, яких звільняється 
за арт. 43 ЦПК від внесення судової 
оплати й инших оплат та коштів у 
справі, а запізваний є особа, або 
установа, шо не підлягає до звіль
нення від судоплати, то, в разі задо
волення позовних вимагань, судоплату

пошлин по бедности, но не налагает на
него обязанности,хотя бы и имелось на
лицо оффициальное свиоетельсгво 
о несостоятельности истца. Если суд, 
по обстоятельствам дела, несмотря 
на свидетельство о бедности, придет 
к убеждению, что истец достаточно 
состоятелен и может оплатить иско
вые пошлины, он вправе отказать 
истцу в освобождении от судсборов

Ст. 34. От уплаты пошлин и сбо
ров освобождаются лица при отыски
вании ими как периодической зар
платы (жалованье) от нанимателей, 
так и пред'явлений всякого рода тре
бований к работодателю об оплате ра
боты, произведенной личным трудом 
истца, хотя бы последний не состоял 
на службе и производил работы 
в единичном случае.

Ст. 35. Во всех случаях при миро
вом соглашении сторон суд обязан 
взыскать пошлины не с суммы миро
вого соглашения, а с обшей суммы 
иска.

Ст. 36. Освобождения истца от 
оплаты судебных пошлин и других 
сборов по делам об алиментах не 
освобождает от этой обязанности 
ответчика, с которого суд и должен 
взыскать указанные сборы на общих 
основаниях, как в случае удовлетво
рения иска, так и в случае мирового 
соглашения сторон.

Ст. 37. Прекращая дело, на осно
вании заключенного тяжущимися ми
рового соглашения, суд должен иметь 
в виду, что этим соглашением должен 
быть разрешен также и вопрос 
о распределении между сторонами 
судебных издержек; при отсутствии 
соглашения сторон в этой части, су
дебные издержки распределяются 
между сторонами по общему правилу, 
^ответственно размеру удовлетворен
ных исковых требований.

Ст. 38. Когда истцом является лица 
или учреждение, освобождаемое на 
основании ст. 43 ГПК от уплаты су
дебных пошлин и прочих сборов и 
расходов по делу, а ответчиком—лицо 
или учреждение, не подлежащее осво
бождению от уплаты судсборов, то, 
в случае удовлетворения искозых тре-
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й инші оплати та кошти у справі 
стягається з запізваного на прибуток 
держави, або на місцеві кошти за на
лежністю, відповідно до розміру по
зовних вимагань, шо їх задоволено 
через вирішення суду.

Арт. 39. Коли запізваний уявляє 
з себе особу або установу, яких звіль
няється від судової оплати та инших 
оплат і коштів у справі за однією 
з підстав, шо їх зазначено в арт. 43 
ЦПК, а позивач є особа або установа, 
шо їх не звільнено, згідно того ж 
артикулу, від уплати, то, в разі від
хилення позовних вимог, судову оплату 
та инші оплати й кошти у справі, 
від уплати яких запізваного було 
звільнено, стягається з позивача на 
прибуток держави або на місцеві 
кошти за належністю, відповідно до 
розміру позовних вимагань, задово
лення яких відхилено через вирі
шення суду.

Арт. 40. Ухвали судових установ 
шо до стягання судової оплати, можуть 
бути оскаржувані окремо від скарги 
на вирішення в справі — в 7-денний 
реченець зі дня об'яви стороні вище
зазначеної ухвали. Скарги ці нале
жить подавати через судові установи, 
шо ухвалили постанову про стягнення 
судової оплати.

У в а г а .  Подача цієї побічної 
скарги не припиняє стягання судової 
оплати за вирішенням судустанови.

Арт. 41. Постанови вищої інстанції 
у скаргах, що їх указано в поперед
ньому артикулі, оскаржуванню надалі 
не належать.

У в а г а .  В разі задоволення за
значеної в артикулі 40 скарги, 
стягнену суму належить повернути
ь порядку, що його передбачено
арт. 9 цієї інструкції.

Р о з д і л  НІ.

Про судові марки.

Арт. 42. Судову оплату та канце
лярську оплату, що їх стягається 
в загальних судустановах та зарахо*

бований, судпошлины и прочие сборь» 
и расходы по делу взыскиваются 
с ответчика в доход государства, 
или в местные средства по принад
лежности, соответственно размеру 
исковых требований, удовлетворенных 
решением суда.

Ст. 39. Когда ответчиком являете» 
лицо или учреждение, освобождаемое 
о г судебных пошлин и прочих сборов; 
и расходов по делу по одному из 
оснований, указанных в ст. 43 ГПК, 
а истцом—лицо или учреждение, не 
освобожденное, согласно той же 
статьи, от уплаты их, то в случае 
отказа в исковых требованиях,судеб
ные пошлины и прочие сборы и рас
ходы по делу, от уплаты которых 
ответчик был освобожден, взыски
ваются с истца в доход государства 
или в местные средства по принад
лежности, соответственно размеру 
исковых требований, в удовлетворе
нии коих решением суда отказано.

Ст. 40. Определения судебных учре
ждений о взыскании судебной пош
лины могут Сыть обжалованы отдельно 
от жалобы на решение по делу 
в 7-ми дневный срок со дня об'явле
ння стороне вышеуказанного опре
деления. Жалобы эти должны пода
ваться через судебное учреждение, вы
несшее определение о взыскании су
дебной пошлины.

П р и м е ч а н и е .  Принесение этой 
частной жалобы не приостанавли
вает взыскание судебных пошлин 
по определению судучреждения.
Ст. 41. Определение высшей ин

станции по жалобам, указанным 
в предшествующей статье, не подлежит 
дальнейшему обжалованию.

П р и м е ч а н и е .  В случае удо
влетворения указанной в ст. 40 жа
лобы, взысканная сумма подлежит 
возвращению в порядке, предусмо
тренном ст. 9 настоящей инструк
ции.

Г л а в а  III.

О судебных марках.

Ст. 42. Судебные пошлины и кан
целярский сбор, взимаемые в общих 
судебных установлениях и зачисля-
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вується на ггибуток держави за 
кошторисам НКЮ, належить платити 
судовими марками.

Арт. 43. Для судової оплати та 
канцелярської оплати у справах, шо 
їх розглядається в загальних судових 
установах, встановлюєтьсясудові марки 
десяти розрядів: 1, 2, 5, 10, 20, 
50 коп. та 1, 2, 5, 10 карбованців.

Арт. 44. Судову оплату вноситься:

а) судовими марками, коли розмір 
оплати не перевищує 100 карб.;

б) готівкою, коли розмір оплати 
перевищує 100 карб., з тим що 
в цьому випадкові оплати належить 
передавати безпосередньо до каси НКФ 
під квиток, якого потім додається до 
справи, як доказ .внесення оплати.

Арт. 45. Оплата готівкою, а не 
марками, коли розмір її не перевищує 
100 кар., допускається зазначеним 
в попереднім артикулі способом лише 
як виняток за тих випадків, коли для 
поповнення авансу в порядкові арт. 
арт. 51 і 52 цієї інструкції, каса НКФ 
в місці осідку суду не має марок. 
В особливо виняткових випадках, коли 
зовсім немає марок судоплати ні суду- 
станова, ні каса НКФ, судову оплату 
і канцелярську оплату може бути 
внесено готівкою безпосередньо до 
суду під його квиток або поштовим 
переказом.

Арт. 46. Судоргани повинні вчасно 
мати клопіт про поповнення авансів, 
щоб не допускати витрат їх до краю, 
і крім того турбувати каси НКФ до 
вчасного вимагання ними від НКФ 
підпомоги марок судоплати, коли в них 
є потреба.

Арт. 47. Всі суми, які надійшли до 
установи, що їх прийняли, не пізніш 
3-х днів від дня їх одержання, потрібно 
передавати до каси НКФ.

У в а г а .  У тих місцях, де немає 
каси НКФ, а також поштових кон-

емые в доход казны по смете НКЮ, 
уплачиваются Судебными марками.

Ст. 43. Для уплаты судебных пош
лин и канцелярского сбора по делам, 
производящимся в общих судебных 
установлениях, устанавливаются су
дебные марки 10 разрядов 1 , 2 , 5 , 1 0 ,  
2о, 50 коп. и 1, 2, 5, 10 рублей.

Ст. 44. Судебные пошлины упла
чиваются:

а) судебными марками, когда раз
мер пошлины не превышает 100 руб.;

б) наличными деньгами, когда раз
мер пошлины превышает 100 р., при
чем в этом случае причитающиеся 
к платежу сборы вносятся непосред
ственно в кассы НКФ под квитанцию, 
которая затем приобщается к делу, 
в качестве доказательства уплаты 
сборов. ..

Ст. 45. Уплата наличными деньгами, 
а не марками, когда размер пошлины 
не превышает 100 рублей, допускается 
указанным в предыдущей ст. спосо
бом лишь как исключение в тех слу
чаях, когда для пополнения аванса 
в порядке ст. ст. 51 и 52 настоящей 
инструкции в кассе НКФ по месту 
нахождения суда судебных марок не 
имеется. В особо исключительных слу
чаях полного отсутствия судебно-пош
линных марок, как в судоустановле- 
ниях, так и в кассах НКФ, судпош- 
лины и канцелярский сбор могут быть 
внесены наличными деньгами непо
средственно в суд под квитанцию по
следнего или путем перевода по 
почте.

Ст. 46. Судебные установления обя
заны заблаговременно заботиться о по
полнении авансов, отнюдь не допуская 
полного израсходования их, и вместе 
с тем будировать кассы НКФ к свое
временному затребованию ими от 
НКФ подкреплений пошлинных марок, 
по мере надобности.

Ст. 47. Все поступающие суммы 
должны сдаваться учреждениями, их 
принявшими, не позже 3-х дней 
со дня поступления сумм, в кассы 
НКФ.

П р и м е ч а н и е .  В тех местностях,
где отсутствуют кассы НКФ и поч-

416



ч. 2 1 - 2 2 Арт. 73 Ч. 21-22 Ст. 73

тор або їх філій, які проваїять 
операції переказу грошевих сум, 
здачу надходжень оплат повинно 
провадити в усякім разі не менш 
як двічі на місяць.

Арт. 48. Оплату надвишки до судо
вої оплати, що її стягається за арт. З 
цієї інструкції, переводиться марками 
місцевого зразку, шо їх виготовляється 
на місцях окрвиконкомами та роз
поділяється проміж судустановами 
округи в порядку авансування.

Р о з д і л  IV.

Погашення судових марок.

Арт. 49. Судові марки наліпляється 
на позовні заяви або касаційні скарги 
таким робом, шоб було видно їх цілу 
величину; поправи, закреслення та 
підчистки на марках зовсім не при
пускається, в противному разі такі 
марки треба розглядувати, як бувші 
в уживанні.

Арт. 50. Погашення судових марок 
переводить службова особа, шо їх 
прийняла, або через підпис, або пере
креслений марок нахрест, з- тим шо 
кінці кресок продовжується на папір, 
або через накладання спеціяльного 
штампу погашення з обов'язковим за 
всіх випадків зазначенням дати , 
погашення.

У в а г а  1. При словесній заяві 
позовної вимоги, марки наліпляється 
на протокол, в якому написано цю 
заяву, ї погашуєіься способом 
вищезазначеним.

У в а г а .  2. Погашення канцеляр
ської оплати, що її внесено марками, 
на документах, що їх видається 
сторонам за їх проханням, перево
диться шляхом підпису особи, яка 
видає документа, і цей підпис мусить 
переходити через марку на папір, 
або печаткою суду, з обов‘язковою 
в данім разі вказівкою на марках 
дати погашення.

товые конторы или отделения, 
производящие операции по пере
воду денежных сумм, сдача по
ступлений сборов должна произ
водиться, во всяком случае, не 
реже двух раз в месяц.

Ст. 48. Уплата надбавки к судеб
ной пошлине, взимаемой в порядке 
ст. 3 настоящей инструкции, произво
дится марками местного образца, 
изготовляемыми на местах окриспол- 
комами и распределяемыми между суд- 
учреждениями округа в порядке 
авансирования.

Р а з д е л  IV.

Погашение судебных марок.

Ст. 49. Судебные марки наклеива
ются на исковом заявлении или кас
сационной жалобе таким образом, 
чтобы каждая из них была видна во 
всю свою величину; исправления, по
м а р к и  и подчистки на марках во
все не допускаются, в противном слу
чае такие марки рассматриваются, 
как бывшие в употреблении.

Ст. 50. Погашение судебных марок 
производится принимающим документы 
должностным лицом посредством под
писи или перекрещиванием марок 
линиями, переходящими на бумагу, 
или наложением особого погаситель
ного штампа, с обязательным во всех 
случаях проставлением даты пога
шения.

П р и м е ч а н и е  1. При словесном 
заявлении искового требования, 
марки наклеиваются на протокол, 
в который занесено это заявление, 
и погашаются установленным выше 
порядком.

П р и м е ч а н и е  2. Погашение 
канцелярского сбора, оплаченного 
марками, на выдаваемых по просьбе 
сторон документах, производится 
посредством подписи выдающего 
документ, проходящей через марки 
на бумагу, или печати суда, с обя
зательным в последнем случае про
ставлением на марках даты пога
шения.
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Р о з д і л  V.

Порядок одержання марок судової 
оплати та звітности в них.

Арт. 51. Судовим установам марки 
відпускається авансом із кас НКФ 
в таких пересічних розмірах: окрсудам 
до 2.000 кар. і нарсудам до 200 карб.

Арт. 52. Дальший відпуск судових 
марок для постійного поповнення 
авансу переводиться в розмірі не 
більшому за погашений аванс. Таким 
чином, коли нарсуддею взято марок 
авансом на 200 карб., то одночасно зі 
звітністю його про витрату марок на 
150 корб., на таку ж суму він може 
одержати знову марок для поповнення 
авансу.

Арт. 53. Розмір авансу, який необ
хідно мати окремо кожному судорга- 
нові, встановлюється окрфінвідділами 
у згоді з окрсудами і його можна 
збільшити після за обґрунтованими 
заявками судорганів. В такому ж по
рядкові провадиться призначення суд
органів до певної каси НКФ для 
одержання марок судоплати й здачі 
грошей.

Арт. 54. Перший відпуск авансом 
судових марок переводить каса НКФ 
на листовну вимогу судустанови, 
в якій вимозі мусить бути вказано 
дату та число журналу, за яким від
крито даний аванс.

Арт. 55. Судові марки одержують 
або сам відповідальний керівник суд
установи або уповноважені ним особи 
за окремою довіреністю за його, ке
рівника, підписом і печаткою установи.

Арт. 50. Коли судустанова знахо
диться в селищу, де нема каси НКФ, 
одержування судових марок можна 
переводити цінними листами, а від
правку вторгованих грошей—пошто
вими переказами.

Арт. 57. Витрати на відправку до 
кас НКФ уторгованих грошей в про
дажі судових марок покривається за 
рахунок переказаних грошей.

Г л а в а  V.

Порядок получения судебно-пошлинных 
марок и отчетности по ним.

Ст. 51. Судебным установлениям 
марки отпускаются кассами НКФ 
авансом в следующих размерах.- для 
окрсудов на сумму до 2.000 рубл., для
нарсудов--до 200 ру1.

Ст. 52. Дальнейший отпуск судеб
ных марок для постоянного пополне
ния авансов производится в размере, 
не превышающем погашенного аванса. 
Таким образом, если нарсудьей 
взято марок авансом на 200 руб., то 
одновременно с представлением им 
отчета в израсходовании марок на 
150 рублей, на такую же сумму мо
жет быть им получено марок на 
пополнение аванса,

Ст. 53. Размер аванса, потребногр 
каждому в отдельности судоргану, 
определяется окрфинотделоч по согла
шению с окрсудами и может быть 
увеличиваем впоследствии по обосно
ванным заявлениям судорганов. В та
ком же порядке производится и при
крепление судорганов в отношении 
получения ими судпошлинных марок 
и сдачи денег к определенной кассе 
НКФ.

Ст. 54. Первоначальный отпуск 
авансом судебных марок производится 
кассой НКФ по письменному требо
ванию судучреждения, в каковом 
требовании и должна быть обяза
тельно указана дата и номер журнала, 
по коему открыт данный аванс.

Ст. 55. Получение судебных марок 
производится или лично ответствен
ным руководителем судучреждения, 
или уполномоченным им на то особой 
доверенностью лицом за его, руково
дителя, подписью и скрепленной пе
чатью.

Ст. 56. При нахождении судучреж
дения в поселении, где нет касс НКФ, 
получение судебных марок может про
изводиться ценными письмами, а от
правка вырученных денег—почтовыми 
переводами.

Ст. 57. Расходы по пересылке в кас
сы НКФ сумм, выручаемых от про
дажи судебных марок, покрываются 
за счет пересылаемых сумм.
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Арт. 58. Уторговані в продажі су
дових марок суми судоргани мають 
здавати до кас НКФ або до поштової 
установи для перевода до належної 
каси НКФ не пізніш, як на 3 день 
після їх одержання, крім випадків, 
шо їх передбачено в увазі до арт. 47 
цієї інструкції.

Арт. 59. Рівночасно з внесенням 
або відправкою переказом грошей, 
вторгованих за продані судами марки, 
належить подати авансовий звіт, 
в якому належить вказати:

а) коли, з якої каси НКФ і в якому 
розорі одержано аванса судових 
марок;

б) уторговані від продажу марок
суми;

в) суми, видані на пересилку 
грошей;

г) суми непогашеного авансу, шо 
залишилися за підзвітною судуста-
Н080Ю.

Арт. 60. Судоргани, шо одержують 
марки авансом, мусять вести звітну 
відомість, в якій записується:

а) дата (місяць, день) одержання 
авансом судових марок з зазначенням 
їх ціни;

б) запис продажу марок щоденно, 
зі вказанням їх ціни.

в) дату переведення або здачі гро
шей, уторгованих за продані марки, 
зі вказанням суми й числа квитка 
каси НКФ і поштових квитків про 
переведення грошей поштою. Зазна
чені квитки в хронологічній послі
довності мусять бути підшиті до спе- 
ціяльної з цією метою справи, як 
виправдуючі грошеві документи: з кін
цем місяця судустанови мають підра
хувати суму вартости одержаних 
авансів та проданих судових марок 
і суму вторгованих з продажу марок 
грошей, а також підрахувати лишок 
марок, шо є на 1 день наступного 
місяця зі вказанням їх ціни.

Арт. 61. Загальний догляд за пра
вильним продажом судових марок та 
вжиття відповідних заходів до усу
нення зауважених хиб покладається

Ст. 58. Выручаемые от продажи 
Судебных марок Суммы должны сда
ваться судебными органам к кассы 
НКФ или в почтовые учреждения для 
перевода в надлежащую кассу НКФ 
не позже, как на 3 день по их по
ступлении, за исключением случаев, 
предусмотренных примечанием к ст. 47 
настоящей инструкции.

59. Одновременно со взносом или 
отправкою переводом денег, выру
чаемых за проданные судебные марки, 
должен быть представлен авансовый 
отчет, в котором надлежит обозна
чать:

а) когда, из какой кассы НКФ 
и в каком размере был получен аванс 
судебными марками;

б) вырученные от продажи марок 
суммы;

в) суммы, израсходованные на пере
сылку денег;

г) суммы непогашенного аванса, 
остающегося за подотчетным учреж
дением.

Ст. 60. Судебные органы, получа
ющие судпошлинные марки авансом 
обязан вести отчетную ведомость,, 
в которую вносятся:

а) дата (месяц и число) получения 
авансом судебных марок с обозначе
нием их цены;

б) запись продажи марок по дням 
с указанием их цены;

в) дата сдачи или отсылки денег, 
вырученных за проданные марки, с ука
занием сумм и номеров квитанций 
кассы НКФ или почтовых квитанций 
в переводе денег по почте. Означен
ные квитанции в хронологической по
следовательности должны быть под
шиты к специальному для этой цели 
делу, в качестве оправдательных де
нежных документов. По окончании 
месяца должен выводиться итог полу
ченных авансов, расход судебных ма
рок и сумм, вырученных от продаж» 
марок, наконец, остаток марок, име
ющихся на первое число наступаю
щего месяца с указанием их досто
инства.

Ст. 61. Общий надзор за правиль
ностью продажи судебных марок 
и принятие соответствующих мер 
к устранению замеченных неправияь-
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на місцеві ОФВ. Відповідальність за 
цілість підпушених марок поклада
ється на відповідального керівника 
установи або уповноважену ним 
особу споміж службовців цієї уста
нови.

Арт. 62. На випадок втрати судових 
марок, вартість їх стягається з осіб, 
на яких згідно арт. 61 покладено 
відповідальність за їх цілість.

Арт. 63. Як шо після повернення 
без розгляду позовного прохання або 
касаційної скарги, шо їх обліплено 
марками, прохач знову подає позовне 
прохання або скаргу про ту саму 
справу, то йому залічується марки, 
шо їх вже налі ілено на першому 
позові або скарзі з тим, шо до нового 
паперу мусить бути додано й попе
реднього, як доказ того, шо його 
було сплачено судозою оплатою.Харків. Зі» квітня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара
Фінансів Полоз.

Заст. Народнього Комісара
Юстиції Михайлик.

ностей возлагается на местные окр- 
финотделы. Ответственность за це
лость отпущенных марок возлагается 
на ответственного руководителя учреж
дения иил особо уполномоченное лицо 
из числа служащих этого учреждения.

Ст. 62. В случае утраты судеб
ных марок, взыскивается продажная 
стоимость таковых с лиц, на коих, 
согласно ст. 61, возлагается ответ
ственность за их сохранность:

Ст. 63. Если при возвращении без 
рассмотрения искового прошения или 
кассационной жалобы, оклеенных мар
ками, проситель вновь подает исковое 
прошение или жалобу по тому же 
делу, то ему засчитываются марки, 
наклеенные на первых прошении или 
жалобе, причем к новой бумаге должна 
быть приложена прежняя в доказа
тельство того, что она была оплачена 
судебной пошлиной.Харьков, 30 апреля 19*26 г.

Зам. Народного Комиссара
Финансов Полоз.

Зам. Народного Комиссара
Юстиции Махай ли к.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Соціального Забезпечення УСРР.

74. Про зміну арт. 6 тимчасової 
інструкції НКСЗ „Про порядок здій
снення опіки й піклування місцевими 
органами Наркомсоцзабезу й коміте
тами селянських товариств взаємо
допомоги'' 8 ЗО березня 1925 року.

Задля погодження тимчасової інст
рукції НКСЗ з ЗО березня 1925 року 
„Про порядок здійснення опіки й піклу
вання" з арт. 71 Зем. Код. УСРР 
<36. Уз. УСРР 1922 р., К? 51, 
арт 750), Народній Комісаріят Соці-

Постановление Народного Комис
сариата Социального Обеспечения 

УССР

74. Об изменении ст. 6 й временной 
инструкции НКСО „О порядне осуще
ствления опеки и попечительства 
местными органами Наркомсобеса 
и комитетами селянских обществ вза
имопомощи" от 30 марта 1925 года.

Для согласовании временной инст
рукции НКСО 30 марта 1925 года 
„О порядке осуществления опеки и по
печительства" со ст. 71-й Зем. Код. 
УССР (Собр. Уз. УСРР 1922 г., № 5 1 ,  
ст. 750)—Народный Комиссариат Со-
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яльного Забезпечення постановив 
арт. 6 зазначеної інструкції НКСЗ
з ЗО березня 1925 р. викласти такою 
редакцією:

„Арт. 0. У сільських місцевостях 
опіка Й піклування здійснюється в 
порядкові, вказаному цією інструк
цією, з такими доповненнями:

1) Настановлення й зняття опіки, 
а також призначення й звільнення 
опікуна над неповнолітніми особами, 
шо є членами трудового хлібороб
ського господарства (двору), й над їх 
майном переводять на підставі арт. 71 
Зем. Код. УСРР—сільські ради.

В усіх без винятку инших випадках 
потреби встановлення опіки й піклу
вання, передбачених цією інструкцією 
(арт. арт. 2, 3 та 8), а саме: опіка 
над психічно-хворими, марнотратцями 
й над їх майном, піклування над 
дієздатними особами, шо не можуть 
вести своїх справ через старість або 
хворобу та з инших причин, й піклу
вання над майном безвісно-відсутніх 
осіб, позбавлених волі і в инш. випад
ках, незалежно від того, чи перебу
вають указані особи в складі селян
ського двору, чи поза ним, а також 
за випадків потреби встановити опіку 
над неповнолітніми особами, шо з 
тих чи инших причин не є членами 
трудового хліборобського господар
ства (двору),—настановлення Й зняття 
опіки, а також призначення й звіль
нення опікуна переводять, на підставі 
л. „г" арт. 7 „Положення про селян
ські товариства взаємодопомоги" (36. 
Уз. УСРР 1925 р.. № 3, арт. 21)— 
районові комітети селянських това
риств взаємодопомоги.

2) Для допомоги в роботі сільрад 
і райств до справи опіки, на підставі п. 
„г- арт. 7 „Положення про селянські 
товариства взаємодопомоги", притя
гається селянські товариства взаємо
допомоги (першого ступня), на які 
покладається такі функції:

а) переводити обслідування осіб, 
шо їх потрібно опікувати, й опис їх 
майна;

циального Обеспечения постановил 
ст. 6-ю означенной инструкции НКСО 
ЗО марта 1925 г. изложить в следую
щем виде:

„Ст. 6-я. В сельских местностях 
опека и попечительство осущест
вляется в порядке, указанном настоя
щей инструкцией, со следующими до
полнениями:

1) Установление и снятие опеки, 
а также назначение и увольнение 
опекуна над несовершеннолетними 
лицами, состоящими членами трудо
вого земледельческого хозяйства (дво
ра) и над их имуществом произво
дится на основании ст. 71 Зем. Код. 
УССР сельскими советами.

Во всех без исключения прочих 
случаях необходимости учреждения 
опеки и попечительства, предусмот
ренных настоящей инструкцией (ст. 
ст. 2, 3 и 8), а именно: опека над 
душевно - больными, расточителями 
и над их имуществом, попечительство 
над дееспособными лицами, не могу
щими вести свои дела по старости, 
болезни и т. п. причинам, и попечи
тельство над имуществом лиц безве
стно-отсутствующих, лишенных сво
боды, и т. п. случаях, независимо от 
того, состоят ли указанные лица 
в составе крестьянского двора, или 
вне его, а также и в случаях необ
ходимости учреждения опеки над не
совершеннолетними лицами, не состо
ящими по тем или иным причинам 
членами трудового земледельческого 
хозяйства (двора), — установление 
и снятие опеки, а также назначение 
и увольнение опекуна производится 
на основании п. „г" ст. 7-й „Поло
жения о селянских обществах взаимо
помощи" (Собр. Уз. УССР 1925 г., 
№ 3, ст. 21)—районными комитетами 
селянских обществ взаимопомощи.

2) Для содействия работе сельсове
тов и райсов к делу опеки, на осно
вании п. „г" ст. 7-й „Положения о 
селянских обществах взаимопомощи", 
привлекаются селянские общества вза
имопомощи (первой ступени), на како
вые возлагаются следующие функции:

а) производить обследование лиц, 
подлежащих опеке, и опись их иму
щества;
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б) висовувати кандидатів на опікуни;

в) здійснювати нагляд і контролю 
діяльности опікунів;

г) приймати й перевіряти звітність, 
шо її повинна затвердити відповідно 
сільрада або райств;

д) повідомляти сільраду, а за на
лежних випадків, райств, про хиби 
в чинностях опікуна зі вказівкою, 
у відповідних випадках, на потребу 
його звільнити й т. п. функції, що 
мають за мету допомагати органам 
опіки, сільрадам й райств в здійсненні 
опіки й піклування на селі.

3) Селянське товариство взаємодо
помоги, у випадках потреби встано
вити опіку, повідомляє про те про
тягом 3 днів відповідну сільраду або 
райств в залежності від підстави для 
встановлення опіки, зазначеної у п. 1 
арт. 6, з одночасним поданням кан
дидата в опікуни на затвердження від
повідної сільради або райств.

4) Сільрада й райств, настановля
ючи опіку, може заявити відвод кан- 
дидатові-опікунові, шо його подао 
селянське товариство взаємодопомоги, 
І в цьому разі призначає за опікуна 
иншу особу або установу.

5) По призначенні сільрадою, а в 
належних випадках районовим комі- 
мітетом селянських товариств взаємо
допомоги, опіки, селянське товариство 
взаємодопомоги здійснює, під керів
ництвом сільради й райств, покладені 
на нього функції загального нагляду 
й контролі діяльности опікунів, і по
винен про їхні хибні чинності дово
дити до відому відповідної сільради 
або райств.

Харків, 11 червня 1926 р.
Т.в.о. Народнього Комісара 

Соціяльного Забезпечення
МедвіОь.

б) представлять кандидатов в опе
куны;

в) осуществлять надзор и контроль 
деятельности опекунов;

г) принимать и проверять отчет
ность, подлежащую утверждению, 
соответственно сельсоветом и рай- 
сов;

д) сообщать сельсовету, а в подле
жащих случаях райсов об упущениях 
в действиях опекуна с представлением, 
в соответствующих случаях, об его 
увольнении и т. п. функции, имеющие 
целью содействовать органам опеки, 
сельсоветам и райсов в осуществлении 
опеки и попечительства на селе.

3) Селянское общество взаимопо
мощи, в случаях необходимости уч
реждения опеки, сообщает о том 
в 3-хдневный срок подлежащему 
сельсовету или райсов в зависимости 
от основания для учреждения опеки,' 
указанного в п. 1 ст. 6-й, с одновре
менным представлением кандидата 
в опекуны на утверждение соответ
ственно сельсовета или райсов.

4) Сельсовет и райсов, при учре
ждении опеки, может заявить отвод 
кандидату - опекуну, представленному 
селянским обществом взаимопомощи, 
в каковом случае назначает опекуном 
другое лицо или учреждение.

5) По назначении сельсоветом, а в 
подлежащих случаях районным коми
тетом селянских обществ взаимопо
мощи, опеки, селянское общество вза
имопомощи осуществляет, по д руко
водством сельсовета и райсов, возло
женные на него функции общего над
зора и контроля деятельности опеку
нов, и обязано о всех упущениях 
в действиях последних доводить до 
сведения соответственно сельсовета 
или райсов.Харьков, 11 июня 1926 г.

Врид. Народного Комиссара 
Социального Обеспечения

Медведь.
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Постанова Всеукраїнської Цен
тральної Помісі в справі україні
зації радянського апарату при 
Раді Народніх Комісарів УСРР.

75. Про порядок переводу на україн
ську мову діловодства товарових 

бірж УСРР.

Всеукраїнська Центральна Комісія 
в справі українізації радянського 
апарату при Раді Народніх Комісарів 
УСРР постановила затвердити нижче- 
наьедену інструкцію про порядок пе
реведення на українську мову діло
водства товарових бірж УСРР:

Інструкція про порядок переведення 
на українську мову діловодства товаро

вих бірж УСРР.

1. Переведення на українську мову 
діловодства товарових бірж УСРР 
належить закінчити до 1 вересня 
1926 року.

2. Від зазначеного в арт. 1 реченця 
все листування органів товарових 
бірж належить провадити українською 
мовою.

У в а г а .  Окремим частинам бір- 
жевого апарату, що родом своєї 
діяльности змушені вживати мови, 
зрозумілої в инших частинах Союзу 
РСР, дозволяється і після реченця, 
затначеного в арт. 1. писати ро
сійською мовою папери, перелі
чені в арт. арт. 4 і 13 цієї іЛтрукції.

3. Для переходу товарових бірж 
на українське діловодство встановлю
ється такий календарний план:

а) до 1 липня 1926 року перево
диться на українську мову діловод
ство загальних відділів товарових 
бірж і, зокрема, бюра персонального 
складу, господарські частини та реє
стратури, а також видавані товаро
вими біржами „Бюлетені** в рамках, 
зазначених у арт. 11;

б» до 1 серпня 1926 року перево
диться на українську мову діловод
ство секцій, бюра експертизи й кон
сультації, бюра реєстрації позабірже-

Постановление Всеукраинской Цен
тральной Комиссии по украини
зации советского аппарата при 
Совете Народных Комиссаров 

УССР.
75. О порядке перевода на украин
ский язык делопроизводства товар

ных бирж УССР.

Всеукраинская Центральная Ко
миссия по украинизации советского 
аппарата при Совете Народных Ко
миссаров УССР постановила утвер
дить нижеследующую инструкцию 
о порядке перевода на украинский 
язык делопроизводства товарных 
бирж УССР:

Инструкция о порядке перевода на украин
ский язык делопроизводства товарных 

бирж УССР.

1. Перевод на украинский язык 
делопроизводства товарных бирж 
УССР должен быть закончен к 1 -му сен
тября 1926 года.

2. С указанного в ст. 1-й срока 
все письменные сношения органов 
товарных бирж должны совершаться 
на украинском языке.

П р и м е ч а н и е .  Отдельным ча
стям биржевого аппарата, по роду 
своей деятельности вынужденным 
пользоваться языком, понятным 
в других частях Союза ССР, разре
шается и после срока, указанного 
в ст. 1-й, писать на русском языке 
бумаги, перечисленные в ст.ст. 4 и 13 
настоящей инструкции.
3. Для перехода товарных бирж на 

украинское делопроизводство уста
навливается следующий календарный 
план:

а) к 1 июля 1926 г. переводите» 
на украинский язык делопроизвод
ство общих отделов товарных бирж 
и, в частности, столы личного состава, 
хозяйственные части и регистратуры, 
а также издаваемые товарными бир
жами „Бюллетени" в пределах, ука
занных ст. 11-й;

б) к 1 августа 1926 г. переводится 
на украинский язык делопроизвод
ство секций, бюро экспертизы и кон
сультации, бюро по регистрации вне-
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вих правочинів і статистичні частини 
економічних відділів товарових бірж.

в) до 1-го вересня 1926 року пе
реводиться на українську мову діло
водство всіх инших частин апарату 
товарових бірж.

4. Усі акцепти, оферти, визови 
й инші папери, шо до укладення між- 
біржевих правочинців з біржами, шо 
є поза УСРР, пишеться російською 
мовою.

5. Бланки для міжбіржевих право- 
чинів друкується паралельним під
рядковим текстом обома мовами з тим, 
що укладаючи правочини з біржевими 
органами, що є поза УСРР, бланки 
запсвнюється російською мовою.

6. Реєстраційні бюра позабіржевих 
правочинів приймають до реєстрації 
правочини, написані обома мовами. 
Проте, напис про реєстрацію, а також 
запис у книгах робиться українською 
мовою, незалежно від того, якою 
мовою написано правочин.

7. Котировальні комісії товарових 
бірж публікують свої котировки обома 
мовами відносно тих товарів, які 
обертаються на ринках, шо є поза 
УСРР; ціни иншим товарам публіку
ється українською мовою.

8. Експортні бюра, тарифово-довід- 
кові Й инші допомічно-консультаційні 
відділи товарових бірж складають свої 
листовні висновки й довідки україн
ською мовою. Проте, на вимогу клієнта, 
шо вдається, йому може бути видана 
довідка або висновок (акт) російською 
мовою, або ж українською із завіре
ним перекладом на російську мову.

9. Судоговоріння на арбітражних 
комісіях при товарових біржах відбу
вається українською або російською 
мовою залежно від бажання сторін.

Протоколи, присуди й ухвали за
значених комісій пишеться українсь
кою мовою, але сторонам надається 
право одержувати витяги й папери

биржевых сделок и статистические 
части экономических отделов то
варных бирж.

в) к 1 сентября 1926 г. перево
дится на украинский язык делопро
изводство всех остальных частей ап
парата товарных бирж.

4. Все акцепты, офферты, вызовы 
и прочие бумаги по заключению между - 
биржевых сделок с биржами, нахо
дящимися вне УССР, пишутся на рус
ском языке.

5. Бланки для междубиржевых сде
лок печатаются параллельным подстроч
ным текстом на обоих языках, при чем 
при совершении сделок с биржевыми 
органами, находящимися вне УССР, 
бланки заполняются на русском языке.

6. Регистрационные бюро по вне
биржевым сделкам принимают к ре
гистрации сделки, написанные на обой* 
языках. Однако, надписи о регистра
ции, а также записи в книгах де
лаются на украинском языке, незави
симо от того, на каком языке напи
сана сделка.

7. Котировальные комиссии то
варных бирж публикуют свои коти
ровки на обоих языках в отношении 
тех товаров, которые обрашаются на 
находящихся вне УССР рынках; цены 
прочих товаров публикуются наукраин- 
ском языке.

8. Экспертные бюро, тарифно- 
справочные и другие подсобно-кон
сультационные отделы товарных бирж 
составляют свои письменные заклю
чения и справки на украинском 
языке. Однако, по требованию обра
щающегося клиента ему может быть 
выдана справка или заключение (акт) 
на русском языке, либо же на укра
инском с заверенным переводом на 
русский язык.

9. Судоговорение в арбитражных 
комиссиях при товарных биржах 
происходит на украинском или рус
ском языках в зависимости от жела 
ния сторон.

Протоколы, решения и определения 
указанных комиссий пишутся на украин
ском языке, но сторонам предо
ставляется право получать выписки
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У завірених перекладах на російській 
МОБІ.

10. Засідання товарових секцій, 
кон'юнктурних нарад і инших зборів 
при товарових біржах з участю осіб, 
шо не належать до апарату біржі, 
провадиться російською або українсь
кою мовою з бажання зборів.

Протоколи секції пишуться укра
їнською мовою.

11. Видавані товаровими біржами 
„Бюлетені-* публікують збірки право- 
чинів, а так само інформацію місце
вого значіння українською мовою. 
Інформаційні відомості й статті, ідо 
являють загальний інтерес для всіх 
бірж Союзу РСР, можна супроводжу
вати паралельними російськими тек
стами. Збірку міжбіржевого попиту 
Й подачі друкується обома мовами. 
Передруки з російських видань дру
кується російською мовою.

12. Усі бланки статистичної звіт- 
ности економічних відділів товарових 
бірж, виготовлювані централізованим 
порядком у Раді біржевої торгівлі 
Союзу РСР, заповнюється росій
ською мовою.

Російською ж мовою складається 
доповіді й матеріали, виготовлювані на 
завдання Ради біржевої торгівлі Со
юзу РСР.

13. Листування товарових бірж 
з особами й установами, шо є поза 
УСРР, провадиться російською мовою. 
Додавані до листування матеріали 
надсилається із завіреними перекла
дами на російську мову.

14. Як шо звертаються до товаро
вих бірж особи, шо не належать до 
складу української або російської 
національносте товарові біржі мусять, 
у міру можливости, обслуговувати їх 
відповідною мовою національної мен
шосте

15. Безпосередній нагляд за пере
веденням в життя цієї інструкції по
кладається на Раду З'їздів біржевої 
торгівлі УСРР, яка доповідає Всеукра
їнській Центральній Комісії в справі 
українізації радапарату при РНК УСРР 
про хід робіт шо до переведення на

и бумаги ь заверенных переводах на 
русский язык.

10. Заседания товарных секций 
кон'юнктурних совещаний и других 
собраний при товарных биржах 
с участием лиц, не принадлежащих 
к аппарату биржи, ведутся на рус
ском или украинском языке по жела
нию собрания.

Протоколы секций пишутся на укра
инском языке.

'11. Издаваемые товарными биржами 
„Бюллетени** публикуют сводки сде
лок, а равно информацию местного 
значения на украинском языке. Ин
формационные сведения и статьи, 
представляющие обший интерес для 
всех бирж Союза ССР, могут сопро
вождаться параллельными русскими 
текстами. Сводка междубиржевого 
спроса и предложений печатается на 
обоих языках. Перепечатки из рус
ских изданий печатаются на русском 
языке.

12. Вес бланки статистической от
четности экономических отделов то
варных бирж, изготовляемые в цен
трализованном порядке в Совете бир
жевой торговли Союза ССР, запол
няются на русском языке.

На русском же языке составляются 
доклады и материалы, изготовляемые 
по заданиям Совета биржевой тор
говли Союза ССР.

13. Переписка товарных бирж с ли
цами и учреждениями, находящимися 
вне УССР, ведется на русском языке. 
Прилагаемые при переписке матери
алы направляются с заверенными пе
реводами на русский язык.

14. При обращении к товарным 
биржам лиц, не принадлежащих к со
ставу украинской или русской нацио
нальности, товарные биржы обязаны, 
по мере возможности, обслуживать их 
на соответствующем языке националь
ного меньшинства.

15. Непосредственное наблюдение 
за проведением в жизнь настоящей 
инструкции возлагается на Совет 
Сездов биржевой торговли УССР, 
каковой докладывает Всеукраинской 
Центральной Комиссии по украиниза
ции советского аппарата при СНК
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українську мову діловодства товаро
вих бірж у реченці, за порозумінням 
із зазначеною Комісією.

Харків. 15 червня 1020 р.
Голова Всеукраїнської Центральної 

Комісії в справі українізації радапа- 
рату при Раді Народніх Комісарів 
УСРР Голова Ради Народніх Комісарів 
УСРР В. Я. Чубар.

Відп. Секретар Всеукраїнської Цен
тральної Комісії в справі українізації 
радапарату при Раді 

Народніх Комісарів
УСРР Ф. Приходько.

Оголошено у ..Вістях ВУЦВК“ 23 червня 1926 р., X* 140.

УССР о ходе работ по переводу на 
украинский язык делопроизводства 
товарных бирж в сроки, по соглаше
нию с указанной Комиссией. хХарьков, 15 нюня 1926 г.

Председатель Всеукраинской Цен
тральной Комиссии по украинизации 
советского аппарата при Совете 
Народных Комиссаров УССР Предсе
датель Совета Народных Комиссаров 
УССР В. Чубарь.

Отв, Секретарь Всеукраинсокй Цен
тральной Комиссии по украинизации 
советского аппарата при Совете 

Народных Комиссаров
УССР Ф. Приходько.

Распубликовано в „Вістях В У ЦБК*'23 июня 1926 г., X? 140.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Юстиції УСРР.

76. Про тлумачення арт. 142 Положен
ня про Судоустрій УСРР (3. У. УСРР 
1925 р., № 92 -93. арт. 521), а саме, 
чи можна вважату нотаріальні кон
тори за юридичні особи, і який по
рядок відповідальности за позовами 

до нотконтор.

Згідно з арт. 13 Цивільного Ко
дексу за юридичні особи визнається 
об'єднання осіб, установ або органі
зацій, шо можуть, як такі, набувати 
й вивласнювати права на майно, всту
пати в зобов'язання, позивати й від
повідати на суді. Таким чином лише 
ті об'єднання осіб, установи або орга
нізації можна вважати за юридичні 
особи, шо їм за чинним законодав
ством або на підставі затверджених 
у встановленому порядкові статутів 
надано права: набувати й вивласню
вати майно, вступати в зобов'язання, 
позивати й відповідати на суді.

Але ногаріяльні контори не є са
мостійні установи, а їх уряджено при 
округових судах, під наглядом і керу-

Постановление Народного Комис
сариата Юстиции УССР.

76. О толковании ст. 142 Положения 
о Судоустройстве УССР (С. У. УССР 
1925 г., №92-93, ст. 521), а имение, 
можно ли считать нотариальные 
конторы юридическими лицами и о 
порядне ответственности по искам, 

пред'являемым нотконторам.

Согласно ст. 13 Гражданского Ко
декса юридическими лицами считаются 
об'единения лиц, установлений или 
организаций, могущих, как таковые, 
приобретать или отчуждать права на 
имущество, вступать в обязательства, 
искать и отвечать на суде. Таким 
образом, только те об'единения лиц, 
установления или организации можно 
считать юридическими лицами, коим 
действующим законодательством или 
на основании утвержденных устано
вленным порядком уставов даны права 
приобретать и отчуждать имущество, 
вступать в обязательства, искать 
и отвечать на суде.

Однако, нотариальные конторы не 
являются самостоятельными учрежіе- 
ниями, они несут свои обязанности
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ванням цих судів (Положення про 
Судоустрій арт. 9), штати їх вста
новлює окрсуд і затверджує Народній 
Комісаріят Юстиції, за згодою НКФ 
(арт. 145 ПС) і утримується їх за 
рахунок коштів, оплат за переведення 
нотаріяльних чинностей, у межах 
кошторисів, затверджуваних від окр- 
суду за згодою з окрфінвідцілом 
(арт. 146 ПС), і в т о м у  нотконтори є 
органи окрсудів, яким вони і підля
гають.

Отже в разі, коли подають позов 
на нотаріяльну контору, наприклад, 
за користування помешканням для 
контори то-шо, позов належить по
давати до відповідного округового 
суду в »собі нотаря даної контори 
з тим, шо до представництва на суді 
слід керуватися арт. арт. 14 і 15 Ци
вільного Процесуального Кодексу.

Згідно з наведеним више І на під
ставі арт. 9 п. „д“ Положення про 
Народній Комісаоіят Юстиції (3. У. 
УСРР 1924 р., № 50, арт. 305), На
родній Комісаріят Юстиції п о я с н ю є :

Державні нотаріяльні контори не 
є самостійні юридичні особи, а є органи 
округових судів, яким вони відповідно 
підлягають. В разі потреби подати 
цивільний позов на нотконтору, на
приклад за наймання помешкання то 
шо, такі правіжі належить подавати 
до відповідного окрсуду в особі но
таря даної контори.

Харків, 5 липня 1926 р.
За Народнього Комісара Юстиції 

та Генерального Прокурора
Республіки Михайлик.

Член Колегії НКЮ, Зав. Відділу 
Законодавчих Проектів та Коди

фікації Законів Мазуренко.

при окружных судах, под наблюдением 
и руководством последних (Положение 
о Судоустройстве ст. 9), штаты их 
устанавливает окрсуд и утверждает 
Народный Комиссариат Юстиции 
с согласия НКФ (ст. 145 ПС) и со
держатся они за счет платежей, 
сборов за произво їство нотариальных 
действий, в границах смет, утвержда
емых окрсудом по соглашению сокрфин- 
отделом (ст. 146 ПС), и поэтому 
нотконторы являются органами окрсу- 
дов, которым они и подведомственны.

Поэтому, в случае, если подают 
иск на нота'иальную контору, на 
пример, за пользование помещением 
для конторы и подоби., то иск над
лежит подавать соответственному 
окружному суду в лице нотариуса 
данной конторы, при чем при пред
ставительстве на суде необходимо 
руководствоваться ст. ст. 14 и 15 
Гражданского Процессуального Кодекса.

Согласно с указанным выше и на 
основании ст Я п. „д“ Положения 
о Народном Комиссариате Юстиции 
(С. У. УССР 1924 г., ЛЪ 50. ст. 305). 
Народный Комиссариат Юстиции 
р а з ъ я с н я е т :

Государственные нотариальные кон
торы не являются самостоятельными 
юридическими лицами, а органами 
окружных судов, которым они соот
ветственно подчинены.

В случае необходимости пред'явить 
гражданский иск к нотариальной кон
торе, например, за наем помещения 
и подобн., то такие исковые требо
вания надлежит подавать соответ
ствующему окрсуду в лице нотариуса 
данной конторы.Харьков. 5 июля 1926 г.

За Народного Комиссара Юстиции 
и Генерального Прокурора Республики

Михайлик.

Член Коллегии НКЮ, Зав. Отд.
Законодательных Проектов и Коди

фикации Законов Мазуренко.
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Постанова Народнього Комісаріяту 
Охорони Здоров'я.

77. Про влаштування та санітарний
стан рибно содільних пунктів.

На розвиток та застосований по
станови Ради Народніх Комісарів 
У С Р Р з І - г о  червня 1923 р. „Про сані
тарні органи Республіки'* (36. Уз. УСРР 
1923 р., N2 22-23, арт. 331), постанови 
Ради Народніх Комісарів УСРР з 12 лю
того 1925 р. „Про санітарний догляд за 
виготовленням, сховом І продажем 
харчових продуктів, смакових речовин 
і напоїв** (Зб.Уз. УСРР 1925 р., №8, 
арт. 61) та обов'язкової постанови 
НКПраиі СРСР з 29 січня 1926 р. за 
К? 21-309 „Про влаштування та три
мання промислових закладів** (Вісн. 
НКПраці СРСР 1926 р. К? 8), Народ
ній Комісаріят Охорони _ Здоров'я 
видає таку інструкцію:

ІНСТРУКЦІЯ
про влаштування та санітара в В стан 

рибно-солільних пунктів.
1. Відкривати промислові рибно- 

солільні пункти дозволяється орга
нам НКПраці в поро>умінні з орга
нами НКОЗдоров'я на підставі арт. 35 
Тимчасових будівельних правил, „за
тверджених Радою Народніх Комісарів 
УСРР 14 листопада 1924 р. (36. Уз. 
УСРР 1924 р., № 53 54. арт., 327), 
постанови РНК УСРР з 20 грудня 
1923 року „Правила про порядок 
одержування дозволу від органів 
охорони праці на влаштування, пере
влаштування і відкриття промислових 
підприємств" (36. Уз. УСРР 1923 р. 
№ 43, арт. 556) і постанови РНК 
з 12 лютого 1925 р. „Про санітарний 
догляд за виготовленням, сховом і про
дажем харчових продуктів, смакових 
річовин і напоїв**.

2, Рибно-засольні пункти, шо 
знов відкривається, повинні мг.ти такі 
окремі примішення:

а) для прийому риби, шо при
буває,

б) для миття та розтину її,
в) для соління,
г) для коптіння,
д) для переховання заготованої 

риби й ріжних рибних продуктів,

Постановление Народного Комис
сариата Зравоохранения.

77. Об устройстве и санитарном со
держании рыбно засолочных пунктов.

В развитие и по применению по
становления Совета Народных Комис
саров УССР от 1-го июня 1923 г. „(9 
санитаоных органах Республики" (Соб. 
Уз. УССР 1923 г., № 22-23, ст. 331), 
постановления Совета Народных Ко
миссаров УССР от 12 февраля 1925 г^
„ О санитарном надзоре за изгото
влением, хранением и продажей литие
вых продуктов, вкусовых вешеств 
и напитков** (Собр. Уз. УССР 1925 г., 
№ 8, ст. 61) н обязательного поста
новления НКТ СССР от 29 января 
1926 года, № 21-309 „Об устройстве и 
содержании промышленных заведений" 
(Изв. НКТ СССР 1926 г. № 8), На
родный Комиссариат Здравоохранения 
издает нижеследующую инструкцию.

инструкция
пб .устройстве н санитарном содер
жании рыйио-засолочвых иувктов.
1. Открытие промышленных рыбно- 

засолочных пунктов разрешается 
органам НКТ по согласовании с орга
нами НКЗлрава на основании ст. 35 
„Временных строительных правил", 
утвержденных Советом Народных Ко
миссаров 4 ноября 1924 г. (С. У. УССР
1924 г., № 53-54, ст. 327), постано
вления СНК УССР от 20 декабря 
1923 года „Правила о порядке получе
ний разрешения органов охраны труда 
на устройство, переустройство и от
крытие промышленных предприятий" 
(Соб. Уз. УССР 1923 г. № 4 3 ,  ст. 556) 
и постановления СНК от 12 февраля
1925 і. „О санитарн. надзоре за изго
товлением, хранением и продажей 
пишевых продуктов, вкусов, вешеств 
и напитков".

2. Вновь открываемые рыбно-засолоч
ные пункты должны иметь следующие 
отдельные помещения:

а) для приема поступающей рыбы,

б) для мойки и потрошения ее,
в) для засола,
г) для копчения,
д) для хранения заготовленной рыбы 

и различных рыбных продуктов,
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е) приміщення для пакування риби 
й рибних продуктів,

ж) приміщення для робітників,
з) приміщення для конторы.

У в а г а .  Як що є жиротопня, її
треба влаштовувати в ізольованому 
помешканні.
3. Всі майстерні повинні бути до

сить просторі, світлі, сухі та добре 
вентилюватися.

У в а г а .  У помешканнях, шо при
значені .'іля переведення робіт, не 
можна ні ночувати, ні роздягатись, 
а ні харчуватись.

4. Стіни робітницьких приміщень, 
а також і допомічних приміщень 
(їдалень, вмивалень, виходків то-що; 
повинні бути щільні і зручні до при
бирання.

5. Підлоги повинні бути непрони
кливі зі схилами й водоспадами.

6. Приміщення майстерень, східці, 
проходи, виходки то-що ПОВИННІ 
бути чисті й справні.

7. Всі приладдя—для опалу, світла, 
вентиляції то-що повинен бути цілком 
справні.

8. До пиття води підчас роботи, 
в робітницьких або суміжних з ними 
приміщеннях повинен бути посуд 
з свіжою питтьовою водою.

Посуд цей повинен мати таку кон
струкцію, щоб його можна було легко 
мити й щоб вода в ньому не псува
лась і не забруднювалась (щільні 
покришки). За вимогою санітарної 
організації здороввідділів або Сані
тарної Інспекції НКПраці, воду слід 
кипятити й охоложувати.

9. Площа двору мусить бути вирів- 
нена, забрукована й не повинна мати 
вибоїв та ям.

10. Двір мусить бути завше чистий; 
тий; для відводу атмосферних опадів 
його слід забезпечити належним водо
спадом так, щоб не заважав вільно 
пересуватись по двору.

11. Сміття треба збирати в за
криті засіки й вивозити або палити.

е) помещение для упаковки рыбы 
и рыбных продуктов,

ж) помещение для конторы,
з) помещение для рабочих.
П р и м е ч а н и  е. При наличии жи

ротопни она должна находиться 
в изолированном помещении.

3. Все мастерские должны быть 
достаточно просторны, сеетлы, сухи 
и вентилируемы.

П р и м е ч а н и е .  Помещения, пред
назначенные для производства 
работ, не должны служить ни для 
ночлега, ни для раздевания, ни 
для принятия пищи.

4. Стены рабочих . помещений, 
а равно и вспомогательных помещений 
(столовых, умывален, отхожих мест 
и т. п.) должны быть плотны, без 
щелей и удобоочищаемы.

5. Полы должны быть непроницае
мые, с уклонами и стоками для 
воды.

6. Помещения мастерских, лестницы, 
проходы, отхожие места и т. д. 
должны содержаться в чистоте и по
рядке.

7. Все приборы — отопительные, 
осветительные, вентиляционные И Пр. 
должны содержаться в полной исправ
ности.

8. Для утоления жажды во время 
работы, в рабочих или смежных с ними 
помещениях должны иметься сосуды 
с доброкачественной питьевой водой.

Сосуды должны иметь такую кон
струкцию, чтобы их можно было легко 
очищать и чтобы вода не подверга
лась порче и загрязнению (плотные 
крышки). По требованию санитарной 
организации здравотделов или Сани
тарной Инспекции НКТ, вода должна 
подвергаться кипячению и охлажде
нию.

9. Площадь двора должна быть вы
равнена, вымощена и не должна иметь
ни рытвин ни ям.

10. Двор должен содержаться в чи
стоте; для отвода атмосферных осад
ков двор должен быть обеспечен над
лежащим стоком, который не препят
ствовал бы свободному движению 
по двору.

1Ї. Сор должен собираться в за
крытые ящики и вывозиться или сжи-
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Засіки й вози до вивозу сміття по
винні бути влаштовані та спорожню
ватись так, щоб не забруднювався 
грунт і не розпорошувався кур.

12. Влаштування, розміщення та 
вентиляція виходків і вигрібних ям 
повинно провадити так, щоби виходки 
й вигрібні ями не були джерелом смо
роду й забруднення грунту.

13. Для усунення нечистот і вироб
ничої води, тоб то: зіпсованого туз
луку, промивної води т о - щ о  треба 
влаштувати сплавну каналізацію з по
слідовною раціональною очисткою 
нечистот біологічним або иншим за
собом чи влаштувати приєднання до 
існуючої канілізації. Як що за тими 
чи иншими умовами не можна влаш
тувати сплавної каналізації, або при
єднати до каналізації, що є, то можна 
вживати вивозку нечистот, своєчасно 
й раціонально усуваючи їх.

14. Вигрібні ями треба влаштовувати 
так, щоби вони не забруднювали по
вітря, грунту й грунтових вод; вони 
повинні мати непроникливі для рідини 
стінки й дно, закриватися щільно 
покришками й знаходитись поза 
стінами робітницьких або житлових по
мешкань.

15. Забороняється без попереднього 
дозволу влаштовувати вбірні колодязі 
і взагалі вводити та спускати до 
грунту й під грунт рновини, шо ви
кликають пошесть, забруднення або 
зміну природніх властивостей грун
тової води, шо служить за джерело 
водопостачання. Дозвіл на спуск 
спадної води й на влаштування вбірних 
колодязів видають відповідні органи 
влади після висновку належної сані
тарно технічної ради, до якої пода
ється проект обладновання спуску 
спадної води або вбірних колодязів 
на підставі арт. арт. З і 4 поста
нови і ади Народніх Комісарів УСРР 
з 22 червня 1925 р. „Про санітарну 
охорону вод" (36. Уз. УСРР 1925 р., 
№ 42, сг. 280).

гаться. Ящики и повозки для вывоза 
сора должны быть так устроены 
и опорожнение их от сора должно 
производиться таким образом, чтобы 
не загрязнялась почва и не распро
странялась пыль.

1 2. Устройство, расположение и вен
тиляция отхожих мест и выгребных 
ям должны быть таковы, чтобы отхо
жие места и выгребные ямы не были 
источником зловония и загрязнения 
почвы.

13. Для удаления нечистот и про
изводственных вод, как-то: испорчен
ного тузлука, промывных вод и проч. 
должна быть устроена сплавная кана
лизация с последовательной рацио
нальной очисткой нечистот биологи
ческим или иным способом, устроено 
присоединение к существующей кана
лизации. Если же по тем или иным 
условиям не представляется возмож
ным устройство сплавной канализации 
или присоединение к имеющейся, то 
может быть применена вывозка не
чистот с своевременным и рациональ
ным их удалением.

14. Выгребные ямы должны быть 
устроены таким образом, чтобы они 
не могли служить источником загряз
нения воздуха, почвы и грунтовых вод: 
они должны иметь непроницаемые для 
жидкостей стенки и дно, закрываться 
плотно крышками и находиться вне 
стен рабочих или жилых помещений.

15. Запрещается без предваритель
ного разрешения устраивать погло
щающие колодцы и вообще вводить 
и спускать в почву и под почву ве
щества, вызывающие заражение, за
грязнение или изменение естествен
ных свойств грунтовых вод, служащих 
источником водоснабжения. Разреше
ние на спуск сточных вод и на устрой
ство поглощающих колодцев выдается 
соответствующими органами власти 
по заключению надлежащего сани
тарно-технического совета, которому 
представляется проект установки спу
ска сточных вод или поглощающих ко
лодцев на основании ст. ст. 3 и 4 по
становления Совета Народных Коми
ссаров УССР от 22-го июня 1925 г. 
„О санитарной охране вод". (Соб. Уз. 
УССР 1925 г., № 42, ст. 28о).
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16. Спускати до водойомиш спадні 
води допускається тоді, коли вони 
задовольняють нормам, встановленим 
Центральною Санітарно - Технічною 
Радою, що викладені в постанові 
Центральної Санітарно-Технічної Ради 
з 26 вересня 1925 р. „Про норми 
спадних вод, що їх не заборонено 
спускати у водоймиша“ (36. Уз. УСРР 
1925, р. Від. II., К? 24, арт. 61).

17У Тверді покиди виробництва 
треба збирати в- спеціальні засіки 
цементовані або оцинковані з по
кришками й дном і своєчасно виво
зити на смітник.

18. Вода й льод, що їх вживається 
у виробництві, не повинні мати в собі 
органічних річовин в кількості, яка 
перебільшує норми ииттьової води.

19. Для переховування соли треба 
влаштувати спеціяльні засіки, що 
захищали б її від забруднення.

20. В обробку мусить поступати 
риба тільки доброї якости.

21. Переховування, обробку й очи
стку риби треба провадити виключно 
на столах, помостах або стойках, що 
оцинковані та піднесені не менш як 
на'/, арш. від підлоги; обробка й пе
реховування риби на підлозі або землі 
забороняється.

22. Промивання риби повинно про
вадити біжучою водою, а коли це не
можливо, воду для промивання по
винно зміняти, яко-мога частіш до 
появу в ній примітної мути.

23. Тузлук, що хоча тільки трохи 
починає розкладатися, повинно не
гайно усунути разом з сіллю.

24. Оброблену сіль, що її виділили 
з тузлуку в цілому доброї якости, не 
повинно знову вживати для вироб
ництва без старанного промивання Ії.

25. Всі приміщення, а також ка- 
зіни, столи, котики й инші приладдя 
та посуд повинно держати в чистоті 
й регулярно чистити.

26. Для миття рук та лиця всім 
робітникам повинно дати в помеш
каннях, шо зручно сполучаються 
з майстернями, або за дозволом са-

16. Спускать в водоемы сточные 
воды допускается в том случае, если 
они удовлетворяют нормам, устано
вленным Центральным Санитарно-Тех
ническим Советом, изложенным в по
становлении Центрального Санитарно- 
Технического Совета от 26 сентября 
1925 г. „О нормах сточных вод, до
пускаемых к спуску в водоемы-. (Собр. 
Уз. УССР 1925 г., ота. II, № 24, 
ст. 61).

17. Твердые отбросы производства 
должны собираться в специальные 
ящики, цементированные или обитые 
оцинкованным железом с крышками 
и дном, и своевременно удаляться на 
свалки.

18. Вода и лед, употребляемые 
в производстве, не должны содержать 
органических веществ 8 количествах, 
превышающих нормы питьевой воды.

19. Для хранения соли должны быть 
устроены специальные закрома, за
щищающие ее от загрязнения.

20. В обработку должна поступать 
только доброкачественная рыба.

21. Хранение,обработка и очистка 
рыбы должны производиться исклю
чительно на столах, помостах или 
стойках, обитых оцинкованным Желе
зом, приподнятых не менее чем 
на 1 , аршлна от пола; обработка 
и хранение рыбы на полу или земле 
воспрещается.

22. Промывка рыбы должна произ
водиться текучей водой, при 'невоз
можности этого, промывная вода 
должна сменяться возможно чаще до- 
появления в ней заметной мути.

23. Тузлук, находящийся хотя бы 
в начальной стадии разложения, под
лежит немедленному удалению вместе 
с солью.

24. Отработанная соль, выделенная; 
из вполне доброкачественного тузлука, 
не должна вновь употребляться в про
изводстве без тщательной промывки ее.

25. Все помещения, а также чаны, 
столы, корзины и прочие принадлеж
ности и посуда должны содержаться 
в чистоте и регулярно очищаться.

26. Для мытья рук и лица всем 
рабочим должны быть предоставлены 
в помещениях, имеющих удобную связь 
с мастерскими, или с разрешения сани-
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нігарної організації чи санінспекції 
Охорони Праці—в самих майстернях 
умивальники з розрахунку не менш 
одного на 10 осіб, а також н доста
тній кількості мило й чисті рушники.

27. Що до Існуючих рибно-промис
лових закладів вимоги цієї інструкції 
переводиться в життя за таким по
рядком: протягом трьох місяців після 
надання чинности цій інструкції, ад
міністрація підприємства повинна по
дати до окружного органу НКПраиі 
календарний план здійснення тих ви
мог, шо їх не можна виконати не
гайно. Затвердження плану провадять 
органи НКПраці за-погодженням з ор
ганами НКЗдоров-я.

28. Партія консервованої риби, шо 
відправляється з промислу для по
грузки залізницею й водним транс
портом, повинна мати висновок са
нітарного лікаря про її добрсякість.

У в а г а .  Здійснення санітарного 
догляду за рибою, шо відправляється, 
не повинно затримувати відправки 
риби з промислів, для чого сандо- 
гляд своєчасно повідомляють про час 
відправки.
29. Догляд за виконанням зазначе

ної інструкції покладається на органи 
НКПраці й НКЗдоров'я.

30. ламання цієї інструкції адмі
ністрація підприємства притягається 
до відповідальности в кримінальному 
порядкові.Харків, С липня 19*26 р.

Наст. Народнього Комісара Охорони 
Здоров'я Ніьолчсв.

тарной организации или сан. инспек
ции Охраны Труда- в самйх мастерских 
умывальники, из расчета не менее 
одного на 10 человек, а также в до
статочном количестве мыло и чистые 
полотенца.

27. В отношении существующих 
рыбопромышленных заведений требо
вания настоящей инструкции прово 
дятся в жизнь в следующем порядке: 
в трехмесячный срок по введении 
в дейстоие настоящей инструкции 
администрация предприятия должна 
представить в окружной орган НКТ 
календарный план осуществления тех 
требований, которые не могут быть 
исполнены немедленно. Утверждение 
плана производится органами НКТ по 
согласованию с органами НКЗдравА.

28. Отправляемая с промысла для 
погрузки по железной дороги и водны** 
транспортом партия консервированной 
рыбы должна иметь заключение сани
тарного врача о ее доброкачествен
ности.

П р и м е ч а н и е .  Осуществление 
санитарного надзора за отправля
емой рыбой не должно задерживать 
отправки рыбы с промыслов, для 
чего саннадзор своевременно изве- 
шается б времени отправки.
29. Надзор за выполнением озна

ченной инструкции возлагается на 
органы НКТ и НКЗ.

30. За нарушение настоящей ин
струкции администрация предприятий 
привлекается к ответственности в уго
ловном порядке.

Харьков. 6 июля 1926 года.

Зам. Народного Комиссара 
Здравоохранения Николаев.

іпі.ілніія Ц- і'Однього Комісаріяту КУтнцїї іі ідиние Народного Комїісса^иатаТОстпцни
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8Н. Про порядок застосуііяння арт. 9!» Кри- міналі.ного Кодексу УСРР і про порядок накладання й стягання штрафів за лісові праволомства.81. Про торгівлю виробничих кустарно-про- мколових кооперативних артілей продукцією не власного виробництва.85. Про неприпустимість обрання органів керування іі контролі кооперативних організацій до зареестрування їхніх статутів.

83. О норядке применения ст. 99 Уголовного Кодекса УССР и о порядке наложения в взыскания штрафов залесные правонарушения.84. О торговле производственных кустарнопромысловых -кооперативных артелеіі продукцией не собственного производства.85. О недопустимости избрания органов управлення н коніроля кооперативных • организаций до зарегистрировання их уставов.
Постанови Української Економічної 

Наради.

78. Про зміну й доповнення „Поло
ження про порядок використовання 
рибальства в промислових місцеви- 
нах загально державного значіння”.

На зміну й доповнення своєї поста
нови з 10 листопаду 1923 р. „Поло
ження про порядок використовання 
рибальства в промислових місцевинах 
загально - д« ржавного значіння44 (Зб. 
Уз. УСРР 1923 р.. Від. II, ч. 20-22, 
арт. 89), Українська Економічна Нарада 
п о с т а н о в и л а :  *

1. Вступну частину зазначенного 
„Положення44 викласти такою редак
цією;

„На скасування своєї постанови 
з 17 липня 1923 р. „Положення про 
порядск використовання рибальства 
в промислових місцевинах загально
державно о значіння44 (Зб. Уз. УСРР 
19^3 р., Відд. II., ч. 11/13, арт. 63) 
і на зміну своєї постанови з 17 липня 
1923 р. „Про правіла рибальства 
у водах загально-державного значіння 
(морських, лиманових, передгірлових, 
річних, озерних і инш.) Чорномор
ського водозбору в межах УСРР44 
(Зб. Уз. УСР> 1923 р , Відд. II, ч. 11 /13, 
арт. 65), Українська Економічна Нарада 
п о с та н о в и л а;“

2. До артикулу 6 зазначеного 
„Положення44 додати увагу такого
змісту:

„ У в а г а .  Зазначені в арт. 1 
і в увазі 2 до арт. 1 згаданої 
в цьому артикулі постанови Україн
ської Економічної Наради реченці 
заборони лову риби, продажу й ку-

Постановления Украинского 
Экономического Совещания.

78. Об изменении и дополнении 
„Положения о порядке использования 
рыболовства в промысловых угодьях 

общегосударственного значения44.

Во изменение и дополнение поста
новления своего от 10 ноября 1923'г. 
„Положение о порядке использования 
рыболовства в промысловых угодьях 
общегосударственного значения" (С. У. 
УССР 1923 г., Отд. II, № 20-22, ст. 89), 
Украинское Экономическое Совеща
ние п о с т а н о в и л о :

1 .  Вводную часть указанного „Поло- 
жения“изложить 8 следующей редакции:

„В отмену постановления своего 
от 17 июля 1923 г. „Положение 
о порядке использования рыболовства 
в промысловых угодьях общегосудар
ственного значения" (С. У. УССР 
1923 г., Отд. II, К? 11/13, ст. 63) 
и во изменение постановления своего 
от 17 июля 1923 г. „О правилах 
рыбной ловли в водах общегосудар
ственного значения черноморского 
бассейна в гр-ницах УССР (морских, 
лиманных, пред‘устьевых, речных, озер
ных и проч.)44 (С. У. УССР 1923 г., 
Отд. И, № 11/13, ст. 65), Украинское 
Экономическое Совещание п о с т а 
н о в и л о : "

2. Статью 6 указанного „Положения44 
дополнить примечанием в следующей 
редакции:

„ П р и м е ч а н и е .  Указанные в ст. 1 
и в примечании 2 к ст. 1 приведен
ного в настоящей статье постанов
ления Украинского Экономического 
Совещания сроки запрещения лова
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півлі її для переховання не ши
ряться на лов риби у водах Азов
ською моря в межах УСРР“.Харків, 19 липня 1926 р.

Заст. Голови Української
Економічної Наради Гринько.

Заст.. Керівничого Справами 
Української Економічної

Наради Яворський.Оголошено у .Вістях КУЦВК" 5 серпня 1926 р., № 177. _______
79. Про утворення при Народньому 
Комісаріят! Зовнішньої і Внутрішньої 
Торгівлі Тимчасової, на будівельний 
сезон 1926 року, Комісії для регулю
вання ринку будівельних матеріялів 

і будівельного струменту.

Для регулювання ринку будівельних 
матерілів і будівельного струменту, 
а також для боротьби з ажіотажем 
та спекуляцією на зазначеному рин
кові, на підставі постанови Ради Праці 
й Оборони Союзу РСР з 8 квітня 
1926 року „Про регулювання ринку 
будівельних матеріялів і будівельного 
струменту у будівельному сезоні 
1926 р.“ (Зб. Зак. СРСР 1926 р., К? 32, 
арт. 217), Українська Економічна 
Нарада п о с т а н о в и л а :  1

1. Утворити при Народньому Комі- 
саріятові Зовнішньої й' Внутрішньої 
Торгівлі УСРР Тимчасову (на б>дівель- 
ний сезон 1926 року) Комісію для регу
лювання ринку будівельних матеріялі» 
і будівельного струменту, шо чинить 
на підставі директив Тимчасової 
Комісії для регулювання ринку буді
вельних матеріялів і будівельного 
струменту при Народньому Коміса
ріят! Зовнішньої і Внутрішньої Тор
гівлі Союзу РСР.

Зазначену Комісію утворюється 
в складі представників від Народнього 
Комісаріяту Зовнішньої і Внутрішньої 
Торгівлі (Голова Комісії), Вишої Ради 
Народнього Господарства і Народнього 
Комісаріяту Робітничо - Селянської Ін
спекції.

Особистий склад Комісії затверджує 
Українська Економічна Нарада.

рыбы, продажи и покупки ее для 
хранения не распространяются на 
лов рыбы в водах Азовского моря 
в пределах УССР“.Харьков. 19 июля 1926 г.
Зам. Председателя Украинского 

Экономического Совещания Гринько. 
Зам. Управляющего Делами 
Украинского Экономического

Совещания Яворский.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК"5 августа 1926 г.. Л? 177.
79. Об образовании при Народном 
Комиссариате Внешней и Внутренней 
Торговли Временной, на строительный 
сезон 1926 года, Номиссии по регу
лированию рынка строительных мате
риалов и строительных инструментов.

В целях регулирования рынка строи
тельных материалов и строительных 
инструментов, а также для борьбы 
с ажиотажем и спекуляцией на ука
занном рынке, на основании поста
новления Совета Труда и Обороны 
Союза ССР от 8 апреля 1926 года „О регулировании рынка строительных 
материалов и строительных инстру
ментов в строительном сезоне 1926 г.'4 
(С. 3. СССР 1926 г., Кг 32, ст. 217), 
Украинское Экономическое Совещание 
п о с т а н о в и л о :

1. Образовать при Народном Комис
сариате Внешней и Внутренней Торго
вли УСРР Временную (на строительный 
сезон 1926 года) Комиссию по регули
рованию рынка строительных мате
риалов и строительных инструментов, 
действующую на основании директив 
Временной Комиссии по регулированию 
рынка строительных материалов и 
строительных инструментов при Народ
ном Комиссариате Внешней и Вну
тренней Торговли Союза ССР.

Указанная Комиссия образуется 
в составе представителей Народного 
Комиссариата Внешней и Внутренней 
Торговли (Председатель Комиссии), 
Высшего Совета Народного Хозяйства 
и Народного Комиссариата Рабоче- 
Крестьянской Инспекции.

Личный состав Комиссии утвержда
ется Украинским Экономическим Сове
щанием.
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2. На зазначену в арт. 1 Комісію
покладається:

а) загально наглядати за ринками 
будівельних матеріялів та струменту 
й провадити виборочні обслідування 
цих ринків;

б) провадити безпосередньо і через 
посередництво відповідних урядництв 
виборочні обслідування запасів буді
вельних струменту та матеріялів, шо 
є у державних торговельних і буді
вельних підприємствах;

в) наглядати за динамікою цін на 
будівельний струмент та матеріяли 
й вживати заходів до перевезення 
будівельних матеріялів та струменту 
до районів, шо найбільш їх потрі
пують;

г) наглядати, щоб усі установи та 
підприємства виконували постанови 
Урядів Союзу РСР і УСРР і тимча
сових комісій для регулювання ринку 
будівельних матеріялів і струменту;

д) подавати до Української Еконо
мічної Наради щомісячно доповіді про 
результати своєї роботи.

3. Усі розпорядження Комісії в ца
рині регулювання будівельного ринку 
є обов'язкові для виконання всіма 
урядництвами й установами. 4

4. Для виконання покладених на 
Тимчасову Комісію при Народньому 
Комісаріяті Зовнішньої і Внутрішньої 
Торгівлі УСРР завдань, їй надається:

а) порушувати справи про притяг
нення до судової й дисциплінарної 
відповідальности осіб, шо ламають 
постанови Урядів Союзу РСР і УСРР 
і тимчасових комісій для регулювання 
ринку будівельних матеріялів і буді
вельного струменту;

б) порушувати справи про анулю
вання цілком або частинно правочинів 
про продаж та приставку будівельних 
матеріялів і струменту, укладених між 
державними установами й підприєм
ствами із ламанням затверджених 
установленим порядком планів будів
ництва Й цін на будівельні матеріяли 
та струмент.

2. На указанную в ст. 1 Комиссию 
возлагается:

а) общее наблюдение за рынками 
строительных материалов и инстру
ментов и производство выборочных 
обследований этих рынков;

б) производство непосредственно 
и через посредство соответствующих 
ведомств выборочных обследований 
имеющихся у государственных торгую
щих и строительных предприятий 
запасов и строительных инструментов 
и материалов;

в) наблюдение за динамикой цен 
на строительные инструменты и мате
риалы и принятие мер к переброске 
строительных материалов и инстру
ментов в наиболее нуждающиеся в них 
районы;

г) наблюдение за выполнением всеми 
учреждениями и предприятиями поста
новлений Правительств Союза ССР 
и УССР и временных комиссий по 
регулированию рынка строительных 
материалов и инструментов;

д) представление в Украинское 
Экономическое Совещание ежемесяч
ных докладов о результате своей 
работы.

3. Все распоряжения Комиссии 
в области регулирования строитель
ного рынка являются обязательными 
к исполнению всеми ведомствами и 
учреждениями.

4. Для выполнения возложенных на 
Временную Комиссию при Народном Ко
миссариате Внешней и Внутренней Тор
говли УССР задач, ей предоставляется:

а) возбуждать вопрос о привлечении 
к судебной и дисциплинарной ответ
ственности лиц, нарушающих поста
новления Правительств Союза ССР 
и УССР и временных комиссий по регу
лированию рынка строительных мате
риалов и строительных инструментов;

б) возбуждать вопрос об аннулиро
вании в целом или частично сделок 
о продаже и поставке строительных 
материалов и инструментов, заклю
ченных между государственными учре
ждениями и предприятиями с наруше
нием утвержденных в установленном 
порядке планов строительства и цен 
на строительные материалы и ин
струменты.
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5. Комісія самостійного апарату не 
утворює й користуєсься для своїх 
робіт апаратом Народнього Коміса
ріяту Зовнішньої і Внутрішньої Тор
гівлі.Харків/19 липня 1926 р.

Заст. Голови Української
Економічної Наради Гринько. 

Заст. Керівничого Справами 
Української Економічної 

Наради Яворський.Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 5 серпня 1926 р., № 177.

■ 5. Комиссия самостоятельного ап
парата не образует и пользуется для 
своих работ аппаратом Народного 
Комиссариата Внешней и Внутренней 
Торговли.Харьков, 19 июля 1926 г.

Зам. Председателя Украинского 
Экономического Совещания Гринько.

Зам. Управляющего Делами
Украинского Экономического

Совещания Яворский.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК*5 августа 1926 г.,№ 177.
80. Про зниження в де яких міських 
селищах ставок основної ренти 
за 1925 26 рік для эемель сільсько

господарського користування.

На підставі постанови Центрального 
Виконавчого Комітету й Ради Народ
ніх Комісарів Союзу РСР з 19 червня 
1925 року „Про порядок виключення 
окремих осель з таблиці ставок 
основної ренти для міських земель 
та про зниження її ставок" (36. Зак. 
СРСР 1925 р., № 41, арт. 298)— 
Українська Економічна Нарада п о с т а 
н о в и л а :

Знизити встановлені у постанові 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів Союзу 
РСР з 18 вересня 1925 року „Про 
розміри ставок ренти з земель міських 
і наданих транспорту** (36. Зак. 
СРСР 1925 р., № 67, арт. 500), 
ставки основної ренти за 1925-26 рік 
для земель сільсько-господарського 
користування, шо є на смузі нижче- 
наведених міських селиш, до нижче
поданих розмірів—копійками за один 
квадратовий сажінь:

Ізюм..............................................0,20 коп.
Кремінчук................................... 0.25 „
Олександрія...............................0.20 „
Новогеоргієвськ....................... 0.20 „Харків. 27 липня 1926 р.

Заст. Голови Української Еконо
мічної Наради Гринько.

Заст. Керівничого Справами Україн
ської Економічної Наради Яворський.Оголошено у „Вістях ВУЦВК” 5 серпня 1926 р. № 177.

80. О снижении в некоторых городских 
поселениях ставок основной ренты 
за 1925 26 год для земель сельско

хозяйственного пользования.

На основании постановления Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 19 июня 1925 года „О порядке 
исключения отдельных поселений из 
табели ставок основной ренты для 
городских земель и о понижении ставок: 
таковой” (С. 3. СССР 1925 г., К? 41, 
ст. 298)—Украинское Экономическое 
Совещание п о с т а н о в и л о :

Снизить установленные постановле
нием Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комис
саров СоюзаССРот 18 сентября 1925 г. 
„О размерах ставок ренты с земель 
городских и предоставленных тран- 
спорту** (С. 3. СССР 1925 г., N2 67, 
ст. 500) ставки основной ренты 
за 1925-26 год для земель сельско
хозяйственного пользования, находя
щихся в черте нижеследующих город
ских поселений, до нижеследующих 
размеров — в копейках за одну квад
ратную сажень:

Изюм....................  0,20 коп.
Кременчуг . . . 0,25 „
Александрия . . 0,20 „
Новогеоргиевск 0,20 „Харьков, 27 июля 1926 г.

Зам. Председателя Украинского 
Экономического Совещания Гринько.

Зам. Управляющего Делами 
Украинского Экономического

Совещания Яворский.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“ о августа 1926 г.,.М-177.
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Постанови Народнього Комісаріяту 
Соціяльного Забезпечення, Народ
нього Комісаріяту Праці й Народ
нього Комісаріяту Охорони Здо

рові.

81. Про пільги до прийняття інвалідів 
громадянської війни на роботу 

в установи та підприємства.

Згідно з постановою ВУЦВК'у 
й Раднаркому з 19 серпня 1925 р. 
„Про пільги до прийняття інвалідів 
громадянської війни на роботу в уста
нови та підприємства** (36. Уз. УСРР 
1925 р., ч. 64-65, арт. 365), НКСЗ, 
НКП і НКОЗ пропонують, на підставі 
арт. 5 згаданої постанови, посилаючи 
інвалідів на роботу до установ та під
приємств, прийняти до неухильного 
керівництва таку інструкцію:

ІНСТРУКЦІЙ
про застосування поставопн ВУЦВК'у 
та РИК УСРР з 19 серпня 1925 року 
„Про пільги до прийняття інвалідів гро
мадянської війни на роботу ц установи 

та підприємства**.

1. Щоб визначити придатність інва
лідів до обняття посад, що їм їх 
подається, при місцевих посередниць
ких бюрах по найму організується 
Комісію в складі представників від 
НКСЗ, НКП, ОПБ з кооптуванням, 
в разі потреби, представника від 
Місцьгоспу.

Робота Комісії провадиться на засі
даннях, шо їх скликає представник 
Орг. Праці, який і головує в цій 
Комісії.

2. Встановлюючи придатність інва
лідів, до тої чи иншої роботи, комісії 
користуються з наслідків освідування 
інвалідів, зазначених в документах 
інвалідів, відомостями про їх колишнє 
та теперішнє ремество, а також 
наслідків навчання й перенавчання 
інвалідів.

У в а г а .  1. Комісія встановлює 
придатність інваліда для обняття 
тії посади або робота, на яку 
намічено, або повинно направити 
робітника, згідно з вакансією,

Постановление Народного Комис
сариата Социального Обеспечения. 
Народного Комиссариата Труда 
и Народного Комиссариата Здраво

охранения.

81. О льготах по приему инвалидов 
гражданской войны на работу в уч

реждениях и предприятиях

Согласно постановления ВУЦИЮа 
и Совнаркома от 19 августа 1925 г, 
„О льготах по приему инвалидов гра
жданской войны на работу в учре
ждения и предприятия (Сб. Уз. УССР
1925 года, № 64-65, ст. 365), 
НКСО, НКТ и НКЗдрав, при посылке 
инвалидов на работу в учреждения и 
предприятия, предлагают на основании 
ст. 5 данного постановления,—при
нять к неуклонному руководству 
нижеследующую инструкцию:

ИНСТРУКЦИЯ
по ирнмененню постановления ВУЦІІКа 
в СИ К УССР от 19 августа 1925 года 
„О льготах но приему инвалидов гра
жданской воины на работу в учреждения 

и предприятия**.
1. Для определения пригодности ин

валидов к занятию предоставляемых 
им должностей, — организовать при 
местных посреднических бюро по найму 
Комиссию в составе представителей 
НКСО, НКТ и ОПБ и кооптировать, 
в случае надобности, представителя 
Местхоза.

Работа Комиссии проводится на за
седаниях, созываемых представителем 
Орг. Труда, являющегося председа
телем данной Комиссии.

2. При установлении годности инва
лидов для той или иной работы, ко
миссии пользуются результатами осви
детельствования инвалидов, имеющи
мися в инвалидных документах, све
дениями о их прежнем и настоящем 
реме:ле, а также результатами обу
чения и переобучения инвалидов.

П р и м е ч а н и е  1. Комиссия уста
навливает пригодность инвалида для 
занятий той должности или работы, 
на которую намечено или должно 
быть произведено направление

*
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а також з вимогою наймача. Поста
нову комісії видається в фор* і 
писаної довідки.

У в а г а  2. В разі потреби, шоб 
визначити придатність інваліда 
до тієї чи иншої роботи, комісія 
направляє його для экспертизи 
до лікарсько-експертної комісії при 
органах Охорони Здоров'я. Для 
точного визначення кваліфікації, 
комісія може звернутися за допо
могою до відповідного підприємства, 
або окремих фахівців того чи иншого 
виду виробництва.

3. Коли в будь-якій установі або 
підприємстві буде вільна одна з посад, 
зазначених варт.1 постанови вУЦВК'у 
та РНК УСРР з 19 серпня 1923 р. 
„Про пільги до прийняття інвалідів 
громадянської війни на роботу в уста
нови та підприємстві", то на такі 
посади приймається інвалідів грома
дянської війни переважно перед 
иншими безробітними, за винятком 
війсково-службовців, шо на них поши
рюється чинність частини V Розділу IV 
Кодексу Законів „Про пільги та переваги 
для військових службовців Робітничо- 
Селянської Червоної Армії та Робіт
ничо-Селянської Червоної Флоти Сою
зу РСР і їх родин"—постанова Ц8К та 
РНК Союзу РСР з 29 травня 1925 р. 
„Про пільги в царині праці для осіб, 
звільнених до запасу, на безтермінову 
відпустку та зовсім від служби з РоЗіт- 
ничо - Селянської Червоної Армії та 
Робітничо-Селянської Червоної Флоти" 
(36. Зак. СРСР 1923 р., № 37, арт. 275).

У в а г а .  Заповняти зазначені 
носа їй не Інвалідами громадянської 
війни допускається лише в тому 
разі, коли протягом 3 день не буде 
можливости прийняти на цю посаду 
інваліда громадянської війни або 
демобілізованого військово-служ- 
бовця.
4. Для встановлення звязку з міс

цевими органами Соціяльного Забез
печення й для погодження всіх питань,

работника, согласно имеющейся 
вакансии, а также требованию нани
мателя. Постановление Комиссии вы
дается в виде письменной справки.

П р и м е ч а н и е  2. В случае надоб
ности, для определения годности 
инвалида к той или иной работе, 
Комиссия направляет его для экс
пертизы во врачебно-экспертную 
комиссию при органах Здравоохра
нения. Для точного определения ква
лификации, Комиссия может прибег
нуть к помоши соответствующего 
предприятия, либо отдельных специ
алистов того или иного вида произ
водства.

3. Когда в каком-нибудь учре
ждении или предприятии будет сво
бодною одна из должностей, обозна
ченных в ст. 1 постановления ВУЦИК 
и СНК УССР от 19 августа 1925 г. 
„О льготах, по приему инвалидов 
гражданской войны на работу в учре
ждения и предприятия", то на такие 
должности принимаются инвалиды 
гражданской войны преимущественно 
перед прочими безработными, за ис
ключением военно-служащих, на ко
торых распространяется действие раз
дела V Отдела IV Кодекса Законов 
„О льготах и преимуществах воєн
но - служащих Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии и Рабоче-Крестьян
ского Красного Флота Союза ССР 
и их семей",— постановление ЦИК 
и СНК СССР 29 мая 1925 г. 
„О льготах в области труда для 
лиц, уволенных в запас, бессрочный 
отпуск и вовсе от службы из Рабоче- 
Коестьянской Красной Армии и Ра
боче-Крестьянского Красного Флота" 
(Собр. Зак. СССР 1925 г., Кг 37, 
ст. 275).

П р и м е ч а н и е .  Заполнять ука
занные должности не инвалидами 
гражданской войны допускается лишь 
в том случае, если в продолжении 
трех дней не будет возможности при
нять на эту должность инвалида 
гражданской войны или демобилизо
ванного военно-служащего.
4. Для установления связи с мест

ными органами Социального Обеспе
чения и для согласования всех вопро-
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шо виникають в справі направлення 
інвалідів на роботу порядком, перед
баченим арт. 2 постанови ВУЦВК'у. 
до Посередницького Бюра вводиться 
постійний представник Соцзабезу 
з правом ухвального голосу в справах, 
шо тичаться інвалідів війни.

5. Установи та підприємства звіль
няється від внесення страхових внесків 
з інвалідів, шо в них працюють.

6. Нагляд за виконанням постанови 
ВУЦВК'у й РНК з 19 серпня 1925 р., 
а також даної інструкції покла
дається на місцеві органи праці.

7. За невиконання постанови та 
інструкції до неї, особи, шо є на 
чолі установ та підприємств, від
повідають порядком арт. 107 Кримі
нального Кодексу.Харків, 23 червня 1926 р.

Т. в. о. Народнього. Комісара
Соціяльного Забезпечення Медвідь.

Народній Комісар Праці Сухомлин.

Заст. Народнього Комісара
Охорони Здоров'я Миколаїв.

сов, возникающих по вопросу напра
вления инвалидов на работу в порядке, 
предусмотренном вег. 2 постановления 
ВУЦИК'а, в Посредническое Бюро вво
дится постоянный представитель Собеса 
с правом решающего голоса по во
просам, касающимся инвалидов войны.

5. Учреждения и предприятия освобо
ждаются от внесения страховых взносов 
за работающих у них инвалидов.

6. Наблюдение за выполнением по
становления ВУЦИК'а и СНК ог 
19 августа 1925 г., а также данной 
инструкции возлагается на местные 
органы труда.

7. За невыполнение постановления 
и инструкции к нему, лица, возгла
вляющие учреждения и предприятия, 
несут ответственность в порядке СТ.1 07 
Уголовного Кодекса.Харьков, 23 июня 1926 г.

Врид. Народного Комиссара 
Социального Обеспечения Медведь.

Народный Комиссар Труда Сухомлин.

Зам. Народного Комиссара
Здравоохранения Николаев.

Обов'язкова постанова Міжуряд- 
ницької Метричної Комісії при 
Українській Економічній Нараді.

82. Про поширення чинности по
станови Міжурядницької Метричної 
Комісії приУЕН,„Про запровадження 
метричної системи в заготовчих 
і торговельних операціях всіх родів 
сировини, зернових та хлібних товарів, 
в операціях з льоном, коноплями, ке- 
нафою, джутом, щетииою, пухом, 
а також городиною й фруктами та 
з иншою сировиною, що йде на пере
робку та на експорт, а також безпо

середньо на споживання".

Доповнюючи обов'язкову постанову 
Міжурядницької Метричної Комісії 
УСРР „Про запровадження метричної 
системи в заготовчих і торговельних 
операціях всіх родів сировини, зер
нових та хлібних товарів в операціях

Обязательное постановление 
Междуведомственной Метрической 
Комиссии при Украинском Эконо

мическом Совещании.
82. О распространении действия 

обязательного постановления Между- 
ведомственной Метрической Комиссии 
при ЭК0С0 УССР „0 введении метри
ческой системы в заготовительных 
и торговых операциях по всем видам 
сырья, зернових и хлебных товаров, 
в операциях со льном, пенькой, ке- 
нафой, джутом, щетиной, пухом, 
а также с овощами, фруктами и дру
гими видами сырья, как поступа
ющими в переработку и для экспорта, 
так и для непосредственного по

требления."
В дополнение к обязательному по

становлению Междуведомственной Ме
трической Комиссии УСРР „О введении 
метрической системы в заготовитель
ных и торговых операциях по всем 
видам сырья, зерновых и хлебных
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з льоном, коноплями, кенафою, джутом, 
щітинио, пухом, а також городиною 
й фруктами та з иншою сировиною, 
шо йде на переробку та на експорт, 
а також безпосередньо на споживання" 
(36. Уз. УСРР 1926 р., Відділ II, № 15-16) 
аот. 59, і на підставі обов'язкової 
постанови Центральної Метричної Ко
місії при РПО СРСР № 57 „О вве
дении метрической системы в заго
товках и торговле зерновыми и хлеб
ными товарами" („Торгово-Промышл. 
Газета" з 13 червня 1926 р., №133), 
Межурядницька Метрична Комісія 
УСРР п о с т а н о в л я є :

1. Обов'язкову постанову Міжуряд- 
ницькоі Метричної КомісііУСРР „Про 
запровадження метричної системи 
в заготовчих і торговельних операціях 
усіх родів сировини" вважати чинною 
не тільки до хліба в зерні або на
сінням, при заготівлі, купівлі, продажу, 
перехованню його, а й до продуктів 
переробітку зернового хлібного то
вару— борошна, крупи й инших.

2. Визначення натури зерна по
винно провадитися за допомогою лі
трової пурки, згідно з „Техническими 
правилами определения зерна метри
ческой пуркой" (наказ № 587 
від 16 березня 1925 р. і М? 447 
від 5 березня 1926 р.—(„Торгово-про
мышленная газета ВСНХ СССР" з 
20 березня 1926 р . № 64).

У в а г а  1. До 1 січня 1927 року 
метричні пурки в один літр конче 
повинно запровадити в установах, 
шо мають за законом офіційне право 
визначати якість натури зерна.

У в а г а  2. Свідчення'/4 літрових
пурок, шо одержано в грамах, 
і 20 літрових пурок, шо одержано 
в кілограмах, повинно переводити 
на свідчення однолітрової пурки за 
допомогою переводних таблиць, до
зволених до друку Головною Па
латою мір і ваги СРСР, Цент
ральною Метричною Комісією РПО 
або М«журядницькою Метричною 
Комісією УСРР.

У в а г а  3. Поки хлібозаготовці 
до зазначеного терміну не заведуть

товаров, в операциях со льном, пень
кой, кенафой, джутом, щетиной, пухом 
а также с овощами, фруктами и другими 
видами сырья, как поступающими в пе
реработку, для экспорта, так и для 
непосредственного потребления. (Собр. 
Узак.УССР 1926г., Отдел II, № 15-16 
ст. 53) и наоснованииобязательногопо- 
становления Центральной Метрической 
Комиссии при СТО СССР № 57 ,,0 вве
дении метрической системы в заготов
ках и торговле зерновыми и хлебными 
товарами" („Торг.-Пром. Газета" 
от 13 июня Н26 г., К® 133), Между
ведомственная Метрическая Комиссия 
УССР п о с т а н о в л я е т :

1- Обязательное постановление 
Междуведомственной Метрической Ко
миссии УССР „О введении метриче
ской системы в заготовительных и тор
говых операциях по всем видам сырья" 
считать действующим не только при
менительно к хлебу в зерне или се
менах, при заготовках, покупках, про
даже, хранении его, но и к продуктам 
переработки зернового хлебного то
вара-муки, крупы и т. п.

2. Определение натуры зерна должно 
производиться литровой пуркой, со
гласно „Техническим правилам опреде
ления зерна метрической пуркой" из
данных ВСНХ СССР (приказ К? 587 
от 16 марта 1925 г. и К® 447 
от 5 марта 1926 г. „Торгово-промыш
ленная газета ВСНХ СССР" от 
20 марта 1926 г., № 64.)

П р и м е ч а н и е  1. К 1 января 
1927 г. однолитровые метрические 
пурки должны быть окончательно 
введены в учреждениях, имеющих 
по закону официальное право опре
деления качества натуры зерна.

П р и м е ч а н и е  2. Показания 
*/« литровых пурок, выраженные 
в граммах, и 20 литровых пурок, 
выраженные в килограммах, должны 
быть переведены на показания одно
литровой пурки по переводным та
блицам, разрешенным к печати Глав
ной Палатой мер и весов СССР, 
Центральной Метрической Комис
сией при СТО или Междуведомствен
ной Метрической Комиссией УССР.

П р и м е ч а н и е  3. До полного 
снабжения хлебозаготовителей ме-
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метричних пурок, можна вживати 
золотникових пурок, але з умовою 
переводу їхніх свідчень за офіцій
ними таблицями з 1 липня 1926 р. 
на свідчення літрової пурки.

3. Основні розрахункові метричні 
одиниці для гуртової й напівгуртової 
торгівлі, а також при заготівлях уста
новлюється 1 центнер (100 кг.), для 
роздрібної торгівлі —1 килограм.

У в а г а .  Гуртовою й напівгурто- 
вою торгівлею вважається, згідно 
з обов'язковою постановою Цеко- 
метру Л? 36 („Торгово-промишлен- 
ная газета ВСНХ СССР" з 7 квітня 
1925 р., № 79) правочини на кіль
кість зернового й хлібного товару 
більшяк 100 кг.
4. В усіх статистичних і облікових 

операціях, коли є мала кількість зер
нових і хлібних товарів, належить 
вживати 1 центнера (100 кг.), а при 
великих кількостях—100 центнерів; 
при обліку ці а— установляти й вжи
вати цін на 1 центнер (100 кг.).

5. У заготівлях належить керува
тися інструкцією „О введении метри
ческой системы в хлебных операциях" 
(Бюлетень Центральної Метричної 
Комісії при РПО СРСР— 20 квітня 
1926 р., № 4) виданою НКТоргом, 
СРСР, а також і тими інструкціями, 
шо іхбуденим видано в майбутньом>(по 
згоді з Цекометром), щоби уточнити 
перехід на метричну систему тої чи 
иншої галузи заготівель та торгівлі.

6. Винні у зламанні цієї обов'язко
вої постанови службовці підлягають 
відповідальности за арт. арт. 107, 108, 
а приватні особи за арт. 141 Кримі
нального Кодексу УСРР.

Харків, 1 липня 1926 р.

Заст. Голови Міжурядницької 
Метричної Комісії В. Мазуренко.

За Керівничого Української
Головної Палати Мір М. Лисий.

трическими пурками могут приме
няться золотниковые пурки при 
условии перевода их показаний по 
официальным таблицам с 1 июля 
1926 г. на показание литровой 
пурки.
3. Основные расчетные метрические 

единицы для оптовой и полуоптовой 
торговли, а также при заготовках 
устанавливаются — 1 центнер (100 кг ), 
а для розничной торговли 1 клг.

П р и м е ч а н и е .  Оптовой и полу- 
оптоиой торговлей считаются со
гласно обязательным постановле
ниям Цекометра № 36 (Торгово-Про
мышленная газета ВСНХ СССР 
7 апреля 1925 г., К* 79), сделки на 
количества зернового и хлебного 
товара более 100 кил.
4. Во всех видах статистических 

и учетных операций, при малых коли
чествах зерновых и хлебных товаров, 
надлежит употреблять 1 центнер 
(100 кг.), а при больших количествах 
Г00 центнеров, при учете цен уста
навливать и употреблять цены на 
1 центнер (100 кг.).

5. В заготовках надлежит руковод
ствоваться инструкцией „О введении 
метрической системы в хлебных опе
рациях" (Бюллетень Центральной Ме
трической Комиссии при СТО СССР 
20 апреля 1926 г., № 4), изданной 
НКТоргом СССР, а также и имеющими 
быть изданными им в дальнейшем 
(по согласованию с Цекометром) ин
струкциями, уточняющими переход 
на метрическую систему в данной 
отрасли заготовок и торговли.

6. Виновные в нарушении насто
ящего обязательного постановления 
должностные лица подлежат ответ
ственности по ст. ст. 107, 108, 
а частные лица по ст. 141 Уголовного 
Кодекса УССР.

Харьков, 1 июля 1926. г.

Зам. Председателя Междуведом
ственной Метрической Комиссии 
при ЭКОСО УССР В. Мазуренко.

За Управляющего Украинской
Главной Палатой Мер М. Лысый.
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Постанова Наркомзему, Нарком- 
юсту, НаркоіУївнусправу та Нар* 

комфіну.

83. Інструкція про порядок застосу
вання арт 99 Кримінального Кодексу 
УСРР і про порядок накладання й 
стягання штрафів за лісові право- 

ломства.
На розвиток постанов ВУЦ8К і РНК 

УСРР з 9 вересня 1925 року „Про 
зміну арт. 99 Кримінального Кодексу 
УСРР“ (36. Узак. за 1925р., ч. 67, арт. 
385) та з 19 серпня 1925 року ^Про 
такси штрафових стягань за лісові 
праволомства** (36. Узак. за 1925 рік, 
ч. 64-65, арт. 368)—Народній Коміса
ріят Земельних Справ, Народній Комі
саріят Юстиції, Народній Комісаріят 
Внутрішніх- Справ та Народній Комі
саріят Фінансів постановили, на під
ставі арт. 6 постанови з 19 серпня 
1925 року „Про такси штрафових 
стягань за лісові праволомства", ви
дати таку інструкцію:

1. За лісові праволомства та за всяке 
недозволене користування державним 
майном в межах державного земель
ного, лісового та водяного фонду, 
а також у лісах инших користувачів 
вживається заходів соціального захисту 
в порядкові, шо є зазначений в арт. 99 
Кримінального Кодексу УСРР і в поста
нові ВУЦВКта РНК УСРР з 19 серпня 
1925 р. „Про такси штрафових стягань 
за лісові праволомства**.

2. Лісові праволомства, а саме: рубка 
лісу без лісорубного білету, пошкод
ження лісу, крадіжка його й готової 
лісопродукції, свавільне користування 
будь-якими видами побічних користу
вань, безвідповідного на цеправобілету, 
а також всяке недозволене користулан- 
ня, зазначене в арт. 99 Кримінального 
Кодексу, якщо заподіяний право- 
ломцем убуток, вираховуваний за нор
мальними таксами, або ж дійсною 
вартістю, складає не більш як 15 крб. 
на кожного праволочця, належать 
виключно до розгляду райвиконкомів 
в адміністративному порядку й накла-

Постановление Наркомзема, Нар- 
комюста, Наркомвнудел и Нарком- 

фина.

83. Инструкция о порядке применения 
ст. 99Уголовного Кодекса УССР и о по
рядке наложения н взыскания штрафов 

за лесные правонарушения.

В развитие постановления ВУЦИК'а 
и СНК от 9 сентября 25 года „Об изме
нении ст. 99 Уголовного Кодекса УССР, 
(Собр. Уз. УССР 1925 г., № 67, 
ст. 385) и от 19 августа того же года 
„О таксах штрафных взысканий 
за лесные правонарушения** (Собр. Уз. 
УС'ЗР 1925 г., № 64-65, ст. 363)— 
Народный Комиссариат Земледелия, 
Народный Комиссариат Юстиции, 
Народный Комиссариат Внутренних 
Дел и Народный Комиссариат Финан
сов постановили, на основании ст. 6 
постановления от 19 августа 1925 года 
„О таксах штрафных взысканий за 
лесные правонарушения издать следую
щую инструкцию:

1. За лесные правонарушения и за 
всякого рода неразрешенное пользо
вание государственным имуществом 
в границах государственного земель
ного, лесного и водного фонда, 
а также в лесах прочих пользова
телей. принимаются меры социальной 
защиты в порядке, указанном в ст. 99 
Уголовного Кодекса УССР и в поста
новлении ВУЦИК'а и СНК УССР от 
19 августа 1925 г. „О таксах штрафных 
взысканий за лесные правонарушения**.

2. Лесные правонарушения, а именно: 
рубка леса без лесорубочного билета, 
порча леса, кража его и готовой лесо
продукции, самовольное пользование 
какими-либо видами побочных поль
зований без соответствующего на это 
право билета, а также всякого рода 
неразрешенное пользование,указанное 
в ст. 99 Уголовного Кодекса, если 
причиненный правонарушителемушерб, 
исчисляемый по нормальным таксам, 
или по действительной стоимости 
составляет не больше 15 руб. на каждого 
правонарушителя, подлежат исключи
тельно рассмотрению райисполкомов
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данню штрафів розміром, щз є вка
заний в зазначеній више постанові 
ВУЦВК і РНК УСРР з 19 серпня 
1925 року і в арт. 99 Кримінального 
Кодексу УСРР.

У в а г а .  Лісові праволомства та 
зазначене всяке недозволене кори
стування, якщо убуток від них, 
вираховуваний за нормальними так
сами або дійсною вартістю, пере
вищує 1 5 карб., належать до роз
гляду нарсудів.

3. Райвиконкоми,накладаючи штрафи 
за праволомства, на підставі арт. 99 
Кримінального Кодексу і зазначеної 
вище постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
з 19 серпня 1925 року, не обмежені 
місячним реченцем від дня скоїння 
праволомства.

Справи про праволомства, шо їх 
повертають нарсуди до райвиконкомів 
на підставі арт. 99 Кримінального Ко
дексу, мусять розвязати райвиконкоми.

У в а г а .  .Райвиконкоми, накла
даючи штрафи за праволомства, 
не обмежені разміром штрафу, шо 
його можна накладати й більше 
10 карб, в межах, встановлених по
становою ВУЦВК і РНК УСРР „Про 
такси штрафових стягань за лісові 
праволомства* з 19 серпня 1925 р. і 
в арт. 99 Кримінального Кодексу.

4. Районовий виконавчий комітет, 
розглядаючи протоколи про зазначені 
праволомства, може вимогати від 
лісництва та инших належних органів 
додаткових матеріялів, якщо в про
токолі не буде дастатно з'ясовано 
й викладено обставини спраЕи.

5. Протоколи про лісові праволом
ства складають за встановленими зра
зками: об'їздчики, лісова адміністрація, 
лісники—на кожний окремий випадок 
з доручення лісничого, і міліція.

Протокол про лісові праволомства 
надсилається в найкоротший реченець 
після Його складення до відповідного
ЛІСНИЧОГО (або ПІДЛІСНИЧОГО), ШО ПОЕИ-

в административном порядке и нало
жению штрафов в размере, указанном 
в вышеупомянутом постановлении 
ВУЦИК'а и СНК УССР от19авг.1925 г. 
и в ст. 99 Уголовного Кодекса УССР.

П р и м е ч а н и е .  Лесонарушения 
и упомянутое всякого рода не
разрешенное пользование, если 
ущерб от них, исчисляемый по 
нормальным таксам или действи
тельной стоимости, превышает 
15 руб., подлежат рассмотрению 
нарсудов.
3. Райисполкомы при наложении 

штрафов за правонарушения, на осно
вании ст. 99 Уголовного Кодекса 
и вышеупомянутого постановления 
ВУЦИК'а и СНК УССР от 19 августа 
1925 года , не ограничиваются месячным 
сроком от дня совершения право
нарушения.

Дела о правонарушениях, которые 
нарсуды возвращают райисполкомам 
на основании ст. 99 Уголовного 
Кодекса, должны разрешаться рай
исполкомами.

П р и м е ч а н и е .  Райисполкомы, 
при наложении штрафов за право
нарушения не ограничиваются 
размером штрафа, который может 
быть наложен и больше 10 руб- 
блей в границах, установленных 
постановлением ВУЦИК'а и СНК 
УССР- „О таксах штрафных 
взысканий на лесные правонару
шения" от 19 августа 1925 г. 
и в ст. 99 Уголовного Кодекса.
4. Районный исполнительный коми

тет, при рассмотрении протоколов 
об указанных правонарушениях, мо
жет требовать от лесничества и про
чих надлежащих органов добавочных 
материалов, если обстоятельства дела 
не будут достаточно выяснены и из
ложены в протоколе.

5. Протоколы о лесных правона
рушениях составляют по установлен
ным образцам: об'ездчики, лесная 
администрация, лесники — в каждом 
отдельном случае по поручению лес
ничего, и милиция.

Протокол о лесных правонаруше
ниях направляется в самый короткий 
срок после его составления соответ
ствующему лесничему (или подлесни-

№ 23*
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нен протягом одного тижня дати свій 
висновок на протокол, зазначивши 
в ньому, відповідно до постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 19 серпня 1925 р. 
про такси Й інструкцій НКЗему, шо 
їх видано на розвиток цієї постанови, 
суму заподіяного праволомцем убутку 
й надіслати протокол, залежно від 
суми убутку, до райвиконкому того 
району, де мешкає праволомець, або 
до народнього суду за належністю.

У в а г а .  Зразок протоколів виро
бляє НКЗем за згодою НКЮ 
й НКВС.
6. За лісові праволомства, вчинені 

в лісах, що їх передано селянству, 
організаціям або ж установам, прото
коли на праволомців складають комісії 
охорони лісу, уповноважені земельної 
громади, фахівці лісоводи, адміністра
ція державних лісів і міліція, надси
лаючи їх безпосередньо до райвикон
комів або до нарсуду за належністю.

7. На підставі протоколу про за
значене праволомство, районовий вико
навчий комтіет, до спливу місячного 
реченця від дня його одержання, ви
дає постанову про накладення штрафу 
на праволомця.

Штраф в адміністративному порядку 
накладається на кожного праволомця 
окремо, а в постанові обов'язково треба 
зазначати термін внесення штрафу.

Районовий виконавчий комітет по
винен оголосити праволомцеві свою 
постанову до спливу 7-денного ре
ченця через сільраду під розписку на 
самій постанові. Якщо праволомець 
відмовляється розписатися, то про це 
зазначається на постанові. 8

8. Протоколи про зазначені право
ломства, після того, як протягом місяця 
від дня складення протоколу винних 
не було виявлено, так саме напра
вляється з усіма матеріалами до рай
виконкому або до нарсуду за належністю 
для перестану.

чему), который должен в продолжении 
одной недели дать свое заключение 
по протоколу, указавши в нем, со
гласно постановления ВУЦИК'а и СНК 
УССР от 19 августа 1925 г. о таксах 
и инструкций НКЗ'ема, изданных 
в развитие этого постановления, 
сумму произведенного правонаруши- 
тилем ущерба и направить протокоя, 
в зависимости от суммы ущерба, 
в райисполком того района, где про • 
живает правонарушитель, или в нар
суд по принадлежности.

П р и м е ч а н и е .  Образец протоко
лов вырабатывается НКЗ по со
гласованию с НКЮ и НКВД.

6. За самовольные лесные наруше
ния, совершенные в лесах, передан
ных селянству, организациям или 
учреждениям, протоколы на правона
рушителей составляются комиссиями 
по охране леса, уполномоченными 
земельных обществ, специалистами 
лесоводами, администрацией государ
ственных лесов и милицией и посы
лаются непосредственно в райиспол
комы или нарсуды по принадлежности.

7. На основании протокола об упомя
нутом правонарушении райисполком 
до истечения месячного срока со дня его 
получения издает постановление о на - 
ложении штрафа на правонарушителя.

Штраф в административном порядке 
налагается на каждого в отдельности 
правонарушителя, причем в постано
влении обязательно нужно указать 
срок внесения штрафа.

Районный исполнительный комитет 
должен об'явить правонарушителю 
свое постановление до истечения 7-ми 
дневного срока через сельсовет под 
расписку на самом постановлении. 
Если правонарушитель отказывается 
от расписки, то на постановлении об 
этом делается соответствующая от
метка.

8. Протоколы об указанных право
нарушениях. после того, как в тече
ние месяца со дня составления прото
кола виновных не было выявлено, 
таким же образом направляются со 
всеми материалами в райисполком 
или в нарсуд по принадлежности для 
прекращения.
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9. Виконання постанов районових
виконавчих комітетів про стягання
в адміністративному порядку штрафу 
з праволомців за зазначені праволом- 
ства покладається на відповідні сіль
ради в місці осідку праволомця або-ж 
на райміліцію.

10. Якщо на місці вчинку в право
ломців виявиться знаряддя праволом- 
стаа, а саме: сокири, пили, ножі, саті, 
лопати та инш, то їх відбирається 
на місці вчинку й передається разом 
з протоколами до лісництва, де їх 
переховують: їх повертають за на
лежністю після видання постанови 
райвиконкому, якшо справа підлягає 
розглядові райвиконкому, або ж над
силають до суду, якшо справа під
лягає розглядові суду.

11. Якшо лісова сторожа займе ху
добу, шо її випасають без білету 
або не в тих місцях, шо їх обумовлено 
в білеті, то її повертають праволомцям 
тільки після посвідчення сільради про 
дійсну належність їм цієї худоби.

Адміністрація лісництва повинна 
через лісову сторожу негайно пові
домити відповідну сільраду про зай
няту худобу, шоби вона сповістила 
людність.

Якшо праволомці не прибудуть 
до лісу за худобою протягом трьох 
днів, лісництво за актом передає її 
найближчій сільраді.

Коли праволомці прибудуть до лісу 
за худобою, на них складається про
токоли, а до протоколів додається 
посвідчення сільради з розпискою 
на них праволомців про одержання 
худоби.

12. Лісопродукцію або инші речі, 
здобуті недозволеним користуванням, 
витрушені у праволомців, відбирається 
й передається на переховування на 
місці вчинку лісовій сторожі або сіль
раді.

9. Выполнение постановлений район
ных исполнительных комитетов о взы
скании в административном порядке 
штрафа с правонарушителей за упо
мянутые правонарушения возлагается 
на соответствующие сельсоветы по 
месту жительства правонарушителя 
или же на раймилицию.

10. В случае обнаружения у право
нарушителей на месте преступления 
орудий, способствующих правонару
шению, как-то: топоры, пилы, ножи, 
мотыги, лопаты и проч, то таковыи 
отбираются на месте преступления 
и передаются вместе с протоколамэ 
в лесничестводляхранения; после изда
ния райисполком постановления, если 
дело подлежит рассмотрению РИК‘а 
орудия возвращаются по принад
лежности или посылаются в суд, 
если деле подлежит рассмотрению 
суда.

11. Если лесной стражей будет за
держан скот, который пасется без 
установленного на это право билета, 
или в местах, не предусмотренных по 
билету, то такой скот возвращается 
правонарушителям только после пред
ставления удостоверения сельсовета 
о действительной принадлежности им
скота.

Администрация лесничества должна 
через лесную стражу немедлено ста
вить в известность соответствующий 
сельсовет о задержании скота, чтобы 
он уведомлял об этом население.

В случае неявки правонарушителей 
в лес за получением скота в течении 
трех дней, лесничество передает 
его по акту ближайшему сельсо
вету.

При явке правонарушителей за по
лучением скота, об этом составля
ются протоколы, причем к ним при
лагаются удостоверения сельсовета 
с распиской на них же правонаруши
телей в получении скота.

12. Лесопродукция или иные пред
меты, полученные неразрешенным 
пользованием, которые найдены 
у правонарушителей, отбираются и пе
редаются на хранение на месте пре
ступления лесной страже или сель
совету.
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У в а г а .  В разі виявлення у тре
тіх осіб незаконно добутих лісо
продукції або инших р%чей, що їх 
набуто купівлею й т. и., то їх 
можна відібрати лише в судовому 
порядкові.
13. Якщо буде спостережено, шо 

лісові прааоломці перевозять само
правно добуту лісопродукцію робочою 
худобою, то її не затримується, але 
службова особа, шо виявила лісове 
праволомство, має право використу- 
ваіи її задля приставки лісопродукції 
до місця оселі найближчого лісника 
або сільради.

14. Грошеві суми, що їх стягається 
з лісових Ііраволомців за постановами 
райвиконкомів, здається не пізніш 
тижня до райвиконкому. Райвиконком 
двічі протягом місяця повинен спові
щати лісництво про розміри стягне
ного з праволомців штрафу, і за якими 
саме протоколами, а також зазначати 
номера квитків і час, коли здано до 
окрфінвідділу на сгіецкошти лісництва 
30% від сум, фактично одержаних 
за втрати лісництва, на заснування 
преміального фонду боротьби з лісо
вими праволомствами; решта сум 
відходить на місцевий бюджет в ра
хунок відрахувань від лісових при
бутків.

13. Грошеві суми, шо їх одержано 
від продажу секвестрованої лісопро
дукції, лісництво передає безпосе
редньо до окрфінвідділу,—з них 70% 
відходить на місцевий бюджет в ра
хунок відрахування від лісових при
бутків, а 30% зараховується до спец- 
коштів лісництва на утворення премі
ального фонду боротьби з лісовими 
праволомствами.

В тому разі, коли лісове праволом
ство вчинено праволомцем у лісах, 
переданих селянству, організаціям або 
ж установам, одержані від продажу 
секвестрованої продукції суми надхо
дять (за винятком 30%—до преміаль
ного фонду) в безпосереднє розпоря
дження цих користувачів.

16. Районовим виконавчим коміте
там надано право, якшо праволомець

П р и м е н е н и е .  В случае обна
ружения у третьих лиц незаконно 
полученной лесопродукции или иных 
предметов, приобретенных покуп
кой и т. п , то их можно отобрать 
лишь в судебном порядке.
13. В том случае, если будет обна

ружено, что правонарушители перево
зят самовольно приобретенную лесо
продукцию рабочим скотом, 'і о его не 
задерживают, но служебное лицо, ко
торое обнаружило лесное нарушение, 
имеет право использовать его для до
ставки лесопродукции дэ места жи
тельства ближайшего лесника или 
сельсовета.

14. Денежные суммы, которые взы
скиваются с правонарушителей по 
постановлениям райисполкомов, сда
ются не позже, как в недельный срок 
в райисполком. Райисполком два раза 
в месяц должен уведомлять лесниче
ство о размерах взысканного с пра
вонарушителей штрафа и по каким 
именно протоколам, а также указать 
номера билетов и время сдачи в Окр- 
финотдел в специальные средства лес
ничества 30°/о из сумм, фактически по
лученных за убытки лесничества для со
здания премиального фонда по борьбе 
с лесными нарушениями; остаток сумм 
отходит на местный бюджет в счет от
числений от лесных приходов.

15. Денежные суммы, полученные 
от продажи секвестрированной лесо
продукции, лесничество передает не
посредственно в Окрфинотдел,—из них 
70°/„ отходит на местный бюджет в счет 
отчислений от лесных приходов, а 30°/о 
зачисляется в специальные средства 
лес-ва для создания премиального 
фонда по борьбе с лесными наруше
ниями.

В том случае, если лесные правонару
шения были совершены правонарушите
лем в лесах, переданных селянству, 
организациям или учреждениям, полу
ченные от продажи секвестрированной 
продукции суммы поступают (за ис
ключением 30°/0—в премиальный фонд) 
в непосредственное распоряжение 
этих пользователей.

16. Районным исполнительным ко
митетам предоставляется, при условии
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внесе протягом 10 днів 75% від усієї 
Суми належного 3 його штрафу .— зни
зити штраф на 2 5 % .

Харків. 15 липня 1920 р.
За Народнього Комісара

Земельних Справ Федотов.

Заст. Народнього Комісара 
Юстиції та Генерального 

Прокурора Республіки Михайли*.

Народній Комісар Внутрішніх
Справ Балицький.

За Народнього Комісара
Фінансів Катель.

внесения правонарушителем в течении 
10 дней 75'Уо всей суммы надле
жащего с него штрафа,— право сни
жения штрафа на 25 %.Харьков, 15 июля 1926 г.

Зам. Народного Комиссара
Земледелия Федотов.

Зам. Народного Комиссара 
Юстиции и Генерального Прокурора 

Республики Михайлик.

Народный Комиссар 
Внутренних Дел Балицкий.

Зам. Народного Комиссара
Финансов Каттелъ.

Постанови Головного Кооператив
ного Комітету при Раді Народніх 

Комісарів УСРР.

84. Про торгівлю виробничих ку
старно - промислових кооперативних 
артілей продукцією не власного ви

робництва.

Головний Кооперативний Комітет 
при Раді Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и в :

1. Виробничі кустарно промислові 
кооперативні артілі можуть збувати 
продукцію не власного виробництва 
за дозволом округових кооперативних 
комітетів на подання райлромспілок 
лише за тих випадків, коли попов
нення сортименту сторонньою про
дукцією потрібне для збуту артілями 
власної продукції.

2. Обороти артілей що до збуту 
продукції стороннього виробництва ні 
в якому разі не повинні перевищу
вати їхніх оборотів шо до збуту влас
ної продукцї і чистий зиск від про
дажу зазначеної продукції належить 
зараховувати повністю до основного 
капіталу артілей понад ті зиски до 
цього капіталу, шо їх передбачено 
статутами артілей.

Постановления Главного Коопера
тивного Комитета при Совете На

родных Комиссаров УССР.

84. 0 торговле производственных кус
тарно-промысловых кооперативных 
артелей продукцией не собственного 

производства.

Главный Кооперативный Комитетпри 
Совете Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

1. Производственные кустарно-про
мысловые кооперативные артели могут 
сбывать продукцию не собственного 
производства с разрешения окружных 
кооперативных комитетов по предста
влению райпромсоюзов лишь в тех 
случаях, когда пополнение ассорти
мента чужой продукцией необходимо 
для сбыта артелями собственной про
дукции.

г. Обороты артелей по сбыту про
дукции чужого производства ни в коем 
случае не должны превышать их обо
роты по сбыту собственной продукции 
и чистая прибыль от продажи указан
ной продукции подлежит зачислению 
полностью в основной капитал арте
лей, сверх тех прибылей в этот ка
питал, которые предусматриваются 
уставами артелей.
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3. Видати, у порозумінні з Нарком- 

торгом і Куст-Експортом, інструкцію 
дц пристосування цієї постанови.

Харків, 10 линия 1036 р

'іа Голову Головного
Кооперативного Комітету

при РНК УСРР і/. Жмурко.

Завідатель Секретаріату
.1. Іошпа.

85. Про неприпустимість обрання 
органів керування й контролі коопе
ративних оргаиііацій до «реєстру

вання їхніх статутів.

Головний Кооперативний Комітет 
при Раді Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и в :

1. Низивти за неприпустиме обрання 
органів керування й контролі коопе
ративних організацій (правління, рада, 
ревізійнії комісія) до зарсеструвгмня 
у встановленому законом порядку 
статутів цих організацій

2. Для представництва фундаторів 
кооперативних організацій в справі 
оформлення останніх припускається 
обрання фундаторами відповідних 
Уповноважених.

Харків, 10 явоав І ДО р.

За Голову Головного
Кооперативною Комітету

при РНК УСРР М Жмурко.

Засідатель Секретаріату
. .1. /омва.

3. Издать, по согласованию с Нар- 
комторгов и Куст-Экспортом, инструк
цию по применению настоящего поста

новления.

Харьков. 16 июля 11*26 г.

За Председателя Главного 
Кооперативного Комитета

при СНК УССР //. Жмурко.

Заведующий Секретариатом
.7. Пошла.

85.0 недопустимости избрания органов 
управления и контроля кооперативных 
организаций до аарегистрирования 

их уставов.

Главный Кооперативный Комитет 
при Совете Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :

1. Признать недопустимым избрание 
органов управления и контроля коопе
ративных организаций (правление, 
совет, ревизионная комиссия) до заре- 
гистрирования установленным законом 
порядком уставов этих организаций.

2. Для представительства учреди
телей кооперативных организаций по 

оформлению последних допускается 
избрание учредителями соответствую
щих Уполномочем^х.

Харьков, 10 видя ІДО г.

За Председателя Главного Коопе
ративного Комитета

при СНК УССР //. Жмурко.

Заведующий Секретариатом
Л. Пошла.
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«тУЗАКОНЕНЬ ТДШ «РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
ЗА £926 РІК

ОФІЦІЙНЕ РИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ11 1926 р. Ч. /4 Відділ ДРУГИЙ 11 сентября 1926 г. ІІІ Отдел ВТОРОЙ

З М І С Т СОДЕРЖАНИЕ

Постанова НаркомвпуогіравтаУпов. 
Иаркомзаксправ СРСР при Уряді 

УСРР.(/ грудня 1925 р.)

Постановление Наркомвнудела и 
У иол. Наркоминдела СССР при 

Правительстве УССР.
(7 декабря 1925 ї.)Положення посвідки оеребу- 80. Положенно о видах на жительство иностранцев.

Постанова Наркомвнусправ УСРР 
та Уповноваженого Наркомзак- 
справ СРСР при Уряді УСРР.

НО. ПОЛОЖЕНИЯ

земців.
7. Засади.

1. Чужоземцями називаються грома
дяни держав, не належних доСоюзу РСР, 
шо мають на доказ свого чужоземного 
громадянства належні національні па- 
шперти і не є громадянами СРСР.

Належними національними пашпор- 
тами визнається;

а) національні пашпорти,
кордоном, візами

/ повноважних представництв 
, сульств на в'їзд до СРСР і
ми контрольно-прикордонного пункту;

6) національні пашпорти, видані 
чужоземними дипломатичними або кон
сульськими представництвами в СРСР, 
за якими на підставі договорів або

Постановление Наркомвнудела 
УССР и Уполномоченного Нарком
индела СССР при Правительстве 

УССР.
80. ПОЛОЖКИIIК

о видах на жительство для вноетранцев.

I. Общие положения.
1. Иностранцами именуются гра

ждане государств, не входящих в со
став СССР, имеющие в удостоверение 
этого надлежащие национальные пас
порта и не являющиеся гражданами 
СССР.

Надлежащими национальными пас
портами признаются:

а) национальные паспорта, выдан
ные за границей и имеющие визы 
советских полномочных представи
тельств или консульств на в'езд 
в СССР и отметку контрольно-погра
ничного пункта;

б) национальные паспорта, выдан
ные иностранными дипломатическими

консульским иД£едст а_е и  т  е  ль с  тв а  м  и ^

■  4 5 . '
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спеціяльних угод з НКЗС СРСР виз
нано право видачі національних паш- 
портів.

У в а г а .  Список представництв, 
за якими з дня надання сили 
цьому положенно визнано право ви
дачі національних пашпортів, при 
ньому об'являється (додаток Ч. 3). 
Про представництва, за якими в май
бутнім буде визнано зазначене право, 
буде додатково об'явлено НКВС.

2. Особи, шо не є громадянами 
СРСР і не мають належних націо
нальних пашпортів, називаються осо
бами, заявленими чужоземцями, аж 
до часу, доки не пред'являть націо 
нальних пашпортів.

У в а г а .  Особи, заявлені чужо
земцями, в правовім відношенні при
рівнюються до чужоземців, права 
і привілеї, шо їх мають чужоземці 
на підставі договорів Союзу РСР 
з даною державою, не поширю
ються на осіб, заявлених чужозем
цями.

3. Визначення громадянства нале
жить до округових адміністративних 
відділів, в посвідчення чого вони 
видають:

а) чужоземцям посвідку на пере
бування чужоземця за формою № 1 
(додаток 1);

б) особам, заявленим чужоземцями,— 
посвідку на перебування за формою № 2 
(додаток 2).

4. Кожна особа, шо проживає або 
прибуває на територію УСРР і не 
є громадянином СРСР, зобов'язана 
мати одну з посвідок на перебування, 
зазначених в арт. З, і відновляти її 
в установлений реченець.

5. При одержанні посвідки на пере
бування кожний чужоземний грома
дянин повинен подати до окрадмінвід- 
ділу документи, за якими він проживав.

У в а г а .  Коли-ж чужоземний
громадянин не мав посвідки на пере
бування чи инших подібних доку
ментів, виданих йому органами 
радянської влади, а проживав
за національним пашпортом або

в СССР, за коими в силу договора 
или особых соглашений с НКИД СССР 
признано право выдачи национальных 
паспортов.

П р и м е ч а н и е .  Список пред 
ставительств, за коими ко дню 
вступления в силу настоящего 
положения признано право выдачи 
национальных паспортов, при сем 
об'является (приложение № 3). 
О представительствах, за коими 
в дальнейшем будет признано озна
ченное право, будет дополнительно 
об'явлено НКВД.
2. Лица, не являющиеся гражданами 

СССР и не имеющие надлежащих 
национальных паспортов, впредь до 
представления таковых, именуются 
лицами, заявляющими себя иностран
цами.

П р и м е ч а н и е .  Лица, заявляю
щие себя иностранцами, в правовом- 
положении приравниваются к ино
странцам. Права и преимущества, 
предоставленные иностранцам в силу 
договоров Союза ССР с данным 
государством, на лиц, заявляющих 
себя иностранцами, не распростра
няются.
3. Определение гражданства принад

лежит окружным административным 
отделам, в удостоверение чего послед
ние выдают:

а) иностранцам—виды на житель
ство для иностранцев по форме К? 1 
(приложение 1);

б) лицам, заявляющим себя ино
странцами,—вид на жительство по фор
ме К? 2 (приложение 2).

4. Каждое лицо, проживающее и при
бывающее на территорию УССР и не 
являющееся гражданином СССР, обя
зано иметь один из видов на жительство, 
указанных в ст. 3-ей, и возобновлять 
таковой в установленные сроки.

5. При получении вида на житель
ство каждый иностранный гражданин 
обязан представить окрадминотдел 
документы, по которым он проживал.

П р и м е ч а н и е .  Если же ино
странец не имел вида на жительство 
или других подобных документов, вы
данных ему органами советской вла
сти, а проживал по национальному 
паспорту или заменяющему его доку-
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документом, шо заміняє пашпорт то 
він повинен пред'явити копію цього 
иашпорта або документа, з занесен
ням до неї всіх відміток, зроблених 
органами радянської влади, засвідче
них відповідним Чужоземним Пред
ставництвом в СРСР, яке видало 
йому новий національний пашпорт.
6. Подаючи заяви на одержання 

посвідки на перебування, чужоземні 
громадяни повинні додати по 2 фото
графічні картки і подати відомості, 
потрібні для заповнення посвідки на 
перебування.

У в а г а  1. Коли • на посвідці на 
перебування чужоземного громадя
нина або на його національнім до
кументі нема фотографічної картки, 
то одна з поданих фотографічних 
карток повинна бути затверджена— 
в містах надписом домоуправління, 
засвідченим органами міліції, а в се
лах—надписом • сільської ради, за
свідченим райвиконкомом. Від за
свідчення фотокарток звільняються 
чужоземні громадяни, шо приїхали 
з за кордону.

У в а г а  2, Від подання фо
тографічних карток можуть бути 
звільнені деякі категорії чужозем
них громадян, про шо об'являється 
спеціяльним розпорядженням НКВС. 
Винятки, шо існують до надання 
чинности цьому положенню, зазна
чені в додатку ч. 11.
7. Кожному чужоземному громадяни

нові, щодосяг 16 років віку, видається 
окрему посвідку на перебування. Осіб, 
шо не досягли 16 років, вноситься, 
з зазначенням їх громадянства, до по
свідок на перебування тих осіб, шо 
при них вони знаходяться.

8. Якшо до національного доку
менту чужоземного громадянина впи
сано членів його сім'ї, шо досягли 
16 років, то до виданих їм посвідок 
на перебування прикріпляється нота- 
ріяльно засвідчені копії національних 
документів, до яких їх вписано.

У в а г а .  Копію національного 
иашпорта від членів сім'ї чужозем
ного громадянина, шо досягли 16 ро
ків, треба жадати тільки тоді, коли 
вони не мають окремих національ-

менту, то он должен пред'явить 
копию этого паспорта или доку
мента, с воспроизведением на ней 
всех отметок, сделанных органами 
советской власти, заверенных со
ответствующим Иностранным Пред
ставительством в СССР, выдающим 
ему новый национальный паспорт.
6. При подаче заявлений о получе

нии вида на жительство, иностранные 
граждане должны представить по 2 
фотографические карточки и сообщить 
сведения, необходимые для заполнений 
вида на жительство.

П р и м е ч а н и е  1. Если вид на 
жительство иностранного гражда
нина или его национальный доку
мент не имеет фотографической 
карточки, то одна из представлен
ных фотокарточек должна быть за
верена—в городах надписью домо
управления, засвидетельствованной 
органами милиции, а в селах—над
писью—сельского совета, скреплен
ной райисполкомом. От засвидетель
ствования фотокарточек освобз- 
ждаются иностранные граждане, при
ехавшие из-за границы.

П р и м е ч а н и е  2. От предста
вления фотокарточек могут быть 
освобождены некоторые категории 
иностранных граждан, о чем об'яв- 
ляется особым распоряжением НКВД. 
Существующие из'ятия до введения 
в жизнь настоящего положения 
указаны в приложении № 11.
7. Каждому иностранному гражда

нину, достигшему 16 лет. выдается 
отдельный вид на жительство. Лица, 
не достигшие 16.пет, вносятся, с ука
занием их гражданства, в виды на 
жительство лиц, при коих они со
стоят.

8. Если в национальный документ 
иностранного гражданина вписаны 
лица, достигшие 16-ти лет, ток видам 
на жительство, выданным им, прикреп
ляется нотариально засвидетельство
ванная копия национальных докумен
тов, в которые они вписаны.

П р и м е ч а н и  е.Копия националь
ного паспорта от достигших 16-1 и 
лет членов семьи иностранного 
гражданина требуется только в тех 
случаях, когда они не представляют
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них пашпортів, зазначених в арт. 1
цього положення.

9. При видачі посвідки на перебу
вання в порядку цього положення 
стягається оплату згідно з доданою до 
цього таблицею (додаток ч. 4).

10. Посвідку на перебування при
кріплюється сургучевою печаткою 
окрадмінвідділу до документів, на під
ставі яких видано посвідку.

Зазначену печатку можуть зняти 
тільки округові адміністративні відді
ли в разі конечности позання націо
нальних документів до чужоземної місії 
для обміну або в разі подання доку
ментів до окрадмінвідділу при заяві про 
накладення візи на виїзд із СРСР.

У в а г а .  Посвідки на перебування 
чужоземців за формою К® 1 без при
кріплених до них національних до
кументе, або національні докумен
ти без посвідок на перебування, 
виданих округовими адміністратив
ними відділами, не можуть служити 
документом для проживання. 11

11. Чужоземні громадяни, шо стра
тили посвідку на перебування, повин
ні виконати вимоги декрету РНК 
„Про відновлення затрачених доку- 
ментів“(36. Узак.УСРР 1922 р., ч. 45, 
арт. 660, 36. Узач. УСРР 1923 р.,
ч. 17, арт. 303) і одержати нові по
свідки на перебування на підставі 
цього положення.

12. Чужоземні громадяни, шо при
бувають до УСРР з-за кордону, обов‘- 
язані не пізніш 24 годин по прибуттю 
подати заяву про видачу їм посвідки 
на перебування чужоземців. Заяви 
подається безпосередньо до округового 
адміністративного відділу тієї округи, 
до якої чужоземний громадянин їде на 
проживання; коли-ж чужоземний гро
мадянин їде з-за кордону до міста або 
місцевости, шо далеко віддалена від 
округового міста, то йому можна ви
дати посвідку на перебування в однім 
із округових міст, шо. лежать най
ближче до напрямку дороги чужо
земця.

отдельных национальных паспортов,
указанных в ст. 1 настоящего
положения.
9. При выдаче вида на жительство 

в порядке настоящего положения 
взыскивается сбор, согласно прила
гаемой при сем таблицы (приложение 
№ 4).

10. В и д н а  жительство прикрепля 
ется сургучной печатью окрадмин- 
отдела к документам, послужизшим 
основанием к его выдаче.

Означенная печать может быть сня
та только окружными административ
ными отделами в случае необходимо
сти представления национальных доку
ментов в иностранную миссию для 
обмена или в случае представле
ния в окоадмичотдел для получения 
визы на выезд из СССР.

П р и м е ч а н и е .  Виды на житель
ство для иностранцев по форме № 1 
без прикрепленных к ним нацио, 
нальных документов или националь
ные документы без видов на жи
тельство, выданных окружными ад
министративными отделами, не мо
гут служить документом для про
живания.
11. Иностранные граждане, утра

тившие вид на жительство, обязаны 
выполнить требования декрета СНК 
„О возобновлении утраченных доку
ментов" (Собр. Узак. УССР 1922 г., 
К? 45, ст. 660, Собр. Узак. УССР 
1923 г., К® 17, ст. 303) и испросить 
себе новые виды на жительство на осно
вании данного положения.

12. Иностранные граждане, прибы
вающие в УССР из-за границы, обя
заны не позднее 24 часов по прибытии 
подать заявление о выдаче им вида 
на жительство для иностранцев. За
явления подаются непосредственно 
в окружной административный отдел
того округа, на жительство в кото* 
рый едет иностранец. Если же ино
странный гражданин следует из-за 
границы в город или местность, нахо
дящуюся в отдалечном расстоянии от 
окружного города, то таковому может 
быть выдан вид на жительство в од
ном из окружных городов, близь 
лежащих на пути следования ино
странца.
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У в а г а .  Установлений цим пунк
том порядок одержання посвідок на 
перебування поширюється також 
на чужоземних громадян, то при
бувають З ИНШЫХ союзних респу
блік, якщо вони не одержали ще 
посвідок на перебування за формами, 
аналогічними до форм, передбачених 
цим положенням.

II. Про реченець проживання чужо
земних громадян.

13. Коли чужоземні громадяни про
живають або прибувають на терито
рію УСРР в залежності від дозволу 
повноважного представництва чи кон
сульства СРСР (зазначеного в візі) або 
з дозволу округового адміністративного 
відділу, то їх треба вважати, як таких:

а) шо проживають тимчасово (тим
часові мешканці);

б) що проживають постійно (по
стійні мешканці).

14. Якшо чужоземні громадяни 
одержали дозвіл на постійне перебу
вання в УСРР (доміцільовані чужо
земці),—то посвідку на перебування 
за формою N9 1 видається їм на річ
ний реченець, по закінченні якого 
посвідку Па перебування продовжу
ється їм на такий самий реченець; 
коли-ж чужоземні громадяни одержа
ли дозвіл на тимчасове пробування,— 
посвідку на перебування видається їм 
на реченець, зазна<ений в візі пов
новажного представництва або кон
сульства СРСР за кордоном, а коли 
такого реченця в візі не зазначено, 
то на реченець, встановлений округо- 
вим адміністративним відділом, але не 
більш, як на один рік. Дозвіл на 
дальше перебування ці чужоземні гро
мадяни одержують в порядку, зазна
ченім в арт. 15 цього положення.

У в а г а .  Винятки з цього правила 
зазначено в арт. арт. 32, 33, 34 
і 37 цього положення.

15. Заяви про продовження реченця 
перебування, зазначеного в арт. 14, 
треба по іавати до округового адміні
стративного відділу тої округи, де чу
жоземний громадянин проживає не

П р и м е ч а н и е .  Установленный 
данным пунктом порядок получения 
видов на жительство распространя
ется также на иностранных граждан, 
прибывающих из других союзных 
республик, если они не получили 
еще видов на жительство по фор
мам, аналогичным к формам, пре
дусмотренным настоящим положе
нием.

II. О сроке проживания иностранных 
граждан.

13. Иностранные граждане, прожи
вающие и прибывающие на террито
рию УССР в зависимости от разре
шения полномочного представитель
ства или консульства СССР за гра
ницей (указанного в визе) или разре
шения окрадминотдела, рассматрива
ются как:

а) временно проживающие;

б) постоянно проживающие (доми
цилированные иностранцы).

14. Иностранным гражданам, полу
чившим разрешение на постоянное 
пребывание в УССР (домицилирован
ным иностранцам),—вид на житель
ство' по форме № 1 выдается на го
дичный срок, по истечении какового 
вид на жительство воз биовляется на 
тот же срок; иностранным гражда
нам, получившим разрешение на вре
менное пребывание,—вид на жи
тельство выдается на срок, указан
ный в визе полномочного представи
тельства или консульства СССР за 
границей, а если таковой срок в визе 
не был указан, на срок, установлен
ный окружным- административным, 
отделом, но не более чем на один год. 
Разрешение на дальнейшее пребыва
ние эти иностранные граждане полу
чают в порядке, указанном ниже 
в ст. 15-ой настоящего положения.

П р и м е ч а н и е .  Из'ятия из на
стоящего правила указаны в ст.ст. 32 
33, 34 і 37 настоящего поло
жения.
15. Заявление о продлении сроков 

указанных в ст. 14-ой, должны пода
ваться в окружной административный 
отдел по месту жительства иностран
ных граждан не позднее, как за неделю
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пізніш, як за тиждень до закінчення 
реченця, на який видано йому посвідку.

У в а г а .  Як що чужоземні гро
мадяни одержали під повноважно
го представництва або консульства 
СРСР дозвіл пробувати на терито
рії СРСР на реченець не більший 
одного місяця, то в разі потреби 
довше перебуваїи вони повинні по
дати до відповідного округового 
адміністративного відділу заяву про 
продовження реченця перебу
вання рівночасно з заявою про ви
дачу посвідки на проживання.
16. Дозвіл на довше перебування 

осіб, зазначених в арт. 15 цього по
ложення, округовий адміністративний 
відділ видає в такім порядку:

а) чужоземним громадянам, що в їх 
проживанні заінтересовані державні 
органи,—по пред'явленні посвідчення 
або довідки — на місцях державних 
установ не нижче округових, а в центрі 
від відповідного наркомату; для осіб, 
що прибувають в торговельних спра
вах,—від Наркомзовнішторгу або його 
місцевих органів, а для осіб, що при
бувають в концесійних справах, — від 
Головного Концесійного Комітету;

б) иншим чужоземним громадянам— 
залежно від мети їх перебування й за
няття.

17. Якщо чужоземні громадяни 
своєчасно не одержали дозволу на 
продовження реченця перебування або 
коли їм відмовлено в дальшім перебу
ванні, вони повинні не пізніш, як за
3 дні до закінчення реченця, на який 
їм видано або продовжено посвідку 
на перебування, подати безпосередньо 
до олругового адміністративного від
ділу заяву про накладення візи на 
ВИЇЗД за кордон В порядку інструкції 
НКВС 1923 р. ч. 165.

Зазначену візу видає округовий 
адміністративний відділ тої округи, де 
проживає чужоземний громадянин, 
а тим, шо перебувають на території 
СРСР не більш одного місяця, кож
ний округовий адміністративний відділ. 
Чужеземні іромадяни, одержавши візу 
на виїзд за кордон згідно з цим арт.
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ло истечения срока, на который 
был выдан ему вид.

П р и м е ч а н и е .  Иностранные 
граждане, получившие разрешения 
от полномочного представительства 
или консульства СССР на пребы
вание на территории СССР на срок 
не более одного месяца, в случае 
необходимости дальнейшего пребы
вания должны подать в соответ
ствующий окрадминотдел заявление
0 продлении срока одновременно 
с заявлением о выдаче вида на жи
тельство.
1 6. Выдача разрешений на дальней

шее пребывание лицам, указанным 
в ст. 15 настоящего положения, про
изводится окружными административ
ными отдел. в нижеследующем порядке:

а) иностранным гражданам, в пре
бывании коих заинтересованы прави
тельственные органы, Еыдача разре
шения производится по представлении 
удостоверения или справки—на местах 
государственных учреждений не ниже 
окружных, а в центре соответству
ющего наркомата, а для лиц, прибы
вающих по торговым делам,—Нарком- 
внешторга или его местных органов, 
для лиц, прибывающих по концес
сионным делам,—Главного Концесси
онного Комитета;

б) прочим иностранным гражданам— 
в зависимости от цели пребывания их 
и занятия.

17. Иностранные граждане, своевре
менно не испросившие разрешения на 
дальнейшее пребывание или коим 
в нем отказано, обязаны не позднее 
как за три дня до срока, на который 
им выдан или продлен вид на житель
ство, подать непосредственно в ок
ружной административный отдел за
явление о выдаче визы на выезд за 
границу в порядке инструкции НКВД 
1923 г. № 165.

Означенная виза выдается окруж
ным административным отделом по 
месту жительства иностранного гра
жданина. а пребывающим на террито
рии СССР не свыше одного месяца 
любым окружным административным 
отделом. Иностранные граждане, по
лучившие визу на выезд за границу
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повинні покинути межі СРСР в ре
ченець, зазначений в візі, не зупи
няючись в дорозі, якщо це не спричи
няється умовами переїзду.

ПІ. Порядок видачі посвідок на пере
бування осіб, заявлених чужоземцями 

за формою Л? 2.

18. Особи, що проживають в СРСР 
в день видання цього положення, шо 
не є гэомадяначи СРСР і вважають 
себе за чужоземців, але не мають на
лежних національних пашпортів, по
винні до ЗО квітня 1926 року подати 
заяву про своє громадянство і про 
видачу їм посвідки на перебування 
особи, заявленої чужоземцем, на час, 
потрібний, щоб одержати належні 
національні документи.

Зазначені заяви посилаються безпо
середньо до округового адміністратив
ного відділу тої округи, де проживає 
заявник, з доданням документу, за 
яким, він проживає, а також всіх 
документів що підтверджують його 
чужоземне громадянство.

19. По розгляді заяви округовий 
адміністративний відділ видає заявни
кові :

а) в разі задоволення заяви — по
свідку на перебування особи, заявле
ної чужоземцем (форма № 2, додаток 2);

б) в разі відмови — довідку про 
відмову (додаток 5).

У в а г а .  Відмову можна зробити 
в тім випадку, коли буде встанов
лено, що особа, заявлена чужезем
цем, є радянським громадянином.

20. Постанову округового адміні
стративного відділу про відмову можна 
на протязі 6-ти місяців оскаржити до 
НКВС УСРР, надсилаючи копію скарги 
до того округового адміністративного 
відділу, що видав довідку про від
мову. До розвязання НКвС скарги 
особа вважається громадянином СРСР.

21. Посвідку на перебування за 
формою .V 2 (додаток 2) для осіб, за-

согласно настоящей ст. должны 
оставить пределы УССР в срок, ука
занный в визе, не делая остановок 
в пути, не вызываемых условиями 
передвижения.

///. Порядок выдачи видов на житель
ство по форме .4? 2 лицам, заявля

ющим себя иностранцами.

18. Лица, проживающие в СССР 
ко дню вступления в силу настоящего 
положения, не являющиеся гражда
нами СССР и считающие себя ино
странцами, но не имеющие надлежа
щих национальных паспортов,обязаны 
до 30 апреля 1926 года подать заявле
ния о своем гражданстве и о выдаче 
им вида на жительство для лиц, заяв
ляющих себя иностранцами, на время, 
необходимое для получения надлежа
щих национальных документов.

Означенные заявления подаются 
в окружные административные отделы 
непосредственно по месту жительства 
заявителя с приложением того доку
мента, по которому проживает заяви
тель, и всех документов, подтверждаю
щих иностранное гражданство.

19. По рассмотрении заявления 
окружной административный отдел 
выдает заявителю :

а) в случае удовлетворения заявле
ния— вид на жительство для лиц, 
заявляющих себя иностра. цами (по 
форме № 2, приложение 2).

б) в случае отказа — справку об 
отказе (приложение 5).

П р и м е ч а н и е .  Отказ может 
иметь место в случае, если будет 
установлено, что лицо, заявляющее 
себя иностранцем, — является совет
ским гражданином.
20. Постановление окружного адми

нистративного отдела об отказе может 
быть в 6-тимег.ячный срок обжало
вано в НКВД УССР с сообщением 
копии жалобы в тот окружной адми
нистративный отдел, который выдал 
справку об отказе. Впредь до разре
шения НКВД жалобы означенное 
лицо рассматривается как гражданин 
СССР.

21. Вид на жительство по форме № 2 
(приложение 2) для лиц, заявляющих
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явлених чужоземцями, видається на
4-хмі:ячний реченець.

22. Посвідки на перебування для 
о:і6, заявлених чужоземцями, видається 
в таких випадках:

а) громадянам держав, що їх пред
ставництва нема в СРСР або що їх 
представництва не мають права вида- 
рати національні пашпорти;

б) чужоземним громадянам, що 
оформляють своє громадянство 8 чу
жоземних представництвах в СРСР.

Особам, не визнаним чужоземними 
громадянами, належить видати відпо
відну довідку.

23. Посвідки на перебування осіб, 
заявлених чужоземцями, відновляється 
кожний раз на реченець, зазначений 
в арт. 21 цього положення, аж до 
оформлення особою свого чужоземного 
громадянства в відповідній чужоземній 
місії.

В разі, коли відповідна місія відмо
виться визнати '’аку особу громадя
нином своєї держави, то її посвідку 
на перебування (за формою К? 2, дода
ток 2) продовжується аж до спеціяль
но розпоряджень НКВС в цій справі.

24. Якщо виявиться, що особа, 
заявлена чужоземцем, є громадянином 
СРСР, то такій особі видається посвід
чення особовости на загальних підста
ва,', встановлених для громадян СРСР.

Документи, що є у такої особи і 
•/ають характер посвідок на перебу
вання чужоземців або осіб, заявлених 
чужоземцями, видані радянськими або 
колишніми російськими органами влади, 
залишається в справах округового адмі
ністративного відділу, а документ, 
видані чужоземною владою, надси
лається через НКВС до МКЗС.

25. При виїзді із УСРР осіб, заяв
лених чужоземцями, їм видається 
Привісну (згідно з інструкцією НКВС
ч. 165—1923 р.) до всякого чужо
земного документа, який вони по
дадуть.

себя иностранцами, выдается на 4-х-
месячный срок.

22. Виды на жительство, для лиц, 
заявляющих себя иностранцами, выда
ются в следующих случаях:

а) гражданам государства, предста
вительства коих не имеется в СССР 
или имеющееся представительство не 
пользуется правом выдачи националь
ных паспортов;

б) иностранным гражданам, оформ
ляющим свое гражданство в иностран
ных представительствах, находящихся 
в СССР.

В случае непризнания лица ино
странным гражданином, таковому долж
на быть предоставлена соответствую
щая справка.

23. Виды на жительство лиц, за
являющих себя иностранцами, возобно
вляются каждый раз на указанный 
в ст. 21 настоящего положення срок, 
впредь до оформления владельцами ви
дов на жительство своего гражданства 
в со ответствующей иностранной миссии.

В случае, когда таковому лицу в при
знании прав гражданства соответ
ствующей миссией отказано, то срок 
вида на жительство такового лица, 
(по форме № 2, приложение № 2) 
продолжается впредь до особых рас
поряжений НКВД по данному вопросу.

24. Если обнаружится, что лицо, 
заявляющее себя иностранцем, является 
гражданином СССР, то ему вы
дается удостоверение личности на 
общих основаниях, установленных для 
граждан СССР.

Имеющиеся у него документы, но
сящие характер видов на жительство 
для иностранцев или лиц, заявляющих 
себя иностранцами, выданные совет
скими или б. российскими органами 
власти, оставляются в делах окруж
ного административного отдела, а до
кументы, выданные иностранными 
властями, направляются через НКВД 
в НКИД.

25. При от'езде из УССР лиц, за
являющих себя иностранцами, им вы
дается привесная виза (согласно ин
струкции НКВД № 165 — 1923 г.) 
к любому иностранному документу, 
который ими будет представлен.
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IV. Порядок обміну раніш виданих 
посвідок на перебування на документи, 

встановлені цим положенням.

26. Особи, шо прожинають на тери
торії УСРР до оголошення цього по
ложення і одержали раніш встанов
лені посвідки на перебування чужо
земців (пашпортові листи), зобов‘язані 
не пізніш 31 травня 1926 р. обміняти 
їх на посвідки на перебування, вста
новлені цим положенням. Рівночасно 
всі особи, шо мають тимчасові посвід
чення для чужоземців, а також всі 
осоои, шо не є радянськими громадя
нами, хоч-би вони не мали встанов
лених посвідок на перебування чужо
земців, зобов'язані в той самий термін 
подати до відповідного округового адмі
ністративного відділу заяву про визна
чення дійсного їх громадянства.

У в а г а .  При одержанні встанов
лених цим положенням посвідок, всі 
особи повинні здати до округового 
адміністративного відділу всі доку
менти, шо мають значіння посвідок 
на перебування чужоземців (паш- 
порти, пашпортові листи, посвідки 
на перебування, посвідчення особи 
і т. и.), видані їм як органами 
радянської влади, як і органами кол. 
російської влади, а також органами 
білих влад.
27. Початок заміни старих посвідок 

на перебування чужоземців (пашпор- 
тових листів), а також розгляд заяв 
про визначення громадянства на всій 
території УСРР встановлюється з 1-го 
березня 1926 р., про шо відповідний 
округовий адміністративний відділ ого
лошує до загального відому у всіх 
офіціяльних органах друку даної 
округи.

28. Під установленими раніш пос
відками на перебування чужоземців 
згідно з арт. 26, треба вважати— 
паш аортові • листи для чужоземців,— 
установлені інструкцією НКВС УСРР 
1923 р., ч. 290, а також посвідки на 
перебування чужоземців, встановлені 
відповідними розпорядженнями НКВС 
Союзных Республік.

/1'. Порядок обмена ранее выданных 
документов на жительство на доку
менты, установленные настоящим 

положением.
26. Лица, проживающие на тер

ритории УССР до опубликования на
стоящего положения и получившие 
ранее установленные виды на житель
ство для иностранцев (паспортные 
лисіьі), обязаны не позже 31 мая 
1926 года обменять таковые на виды 
на жительство, установленные насто
ящим положением. Равным образом 
все лица, имеющие временные удосто
верения для иностранцев, а также 
все лица, не являющиеся советскими 
гражданами, хотя бы они не имели 
установленных видов на жительство 
для иностранцев, обязаны в тот же 
срок подать в соответствующий ок
ружной административный отдел заяв
ление об определении их действитель
ного гражданства.

П р и м е ч а н и е .  При получении 
установленных настоящим положе
нием видов, все лица, обязаны сдать 
в окружной административный отдел 
все документы, имеющие значение 
вида на жительство для иностранцев 
(паспорта, паспортные листы, виды 
на жительство, удостоверения лич
ности и т. п.), выданные им как 
органами советской власти, так и 
бывш. российскими властями, а также 
белыми властями.
27. Начало замены старых видов 

на жительство для иностранцев (пас
портных листов), а тажке рассмотре
ние заявлений об определении гра
жданства на всей территории УССР 
устанавливается с 1 марта 1926 г., 
о чем соответствующим окружным 
административным отделом об'яв- 
ляется во всеобщее сведение во всех 
официальных органах печати данного 
округа.

28. Под установленными ранее ви
дами на жительство для иностранцев, 
согласно ст. 26, понимаются—пашпор- 
товий лист для чужоземців,—устано
вленный, инструкцией НКВД УССР 
1923 г. К® 290, а также виды на жи
тельство для иностранцев, установлен
ные соответствующими распоряже
ниями НКВД Союзных Республик.
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29. З 1-го червня 1026 р. всі доку
менти, зазначені в арт. 28, а також
всякого роду ини»і документи, видані 
чужоземцям, тратять силу і не можуть 
служити підставою для проживання в 
межах УСРР.

V. Прописка чужоземних громадян.

30. Всі чужоземні громадяни, що 
проживають або прибувають на тери
торію УСРР і одержують посвідку на 
перебування, згідно з цим положенням, 
повинні прописатися:

а) в містах, що в них є адресові 
бюра,— в органах міліції;

б) в инших місцевостях,—в адмі
ністративних відділках районових ви
конавчих комітетів.

Прописка провадиться в містах че
рез домоуправління, а в инших місце
востях в адміністративних відділках 
райвиконкомів безпосередньо.

Прописка за документами, виданими 
раніш, до надання чинности цьому 
положенню, не допускається.

31. Прописку треба проводити на 
підставі чинных в даній місцевості 
правил, не пізніше, як в 48 годинний 
реченець з дня прибуття до місця 
проживання, а при прибу ттю до сіль
ських місцевостей, не пізніш, як в 7- 
денний реченець.

Особи, шо стоять в гостиницях, 
повинні прописатися також не пізні
ше, як в 48-годинний реченец.

Чужоземні громадяни, шо одержали 
нові посвідки на перебування замісць 
старих, повинні прописати їх в ре 
ченець, зазначений в цім арт.

VI. Виняток з установленого цим 
положенням порядку про одержання 
посвідок на перебування і прописку.

32. Видачу посвідок на перебування, 
а також прописку осіб, шо мають 
дипломатичні картки, регулюється спе- 
ціяльними правилами, зазначеними 
в додатку 6.

2*). С 1 июня 1926 г. все доку
менты, указанные в ст. 28, а также 
всякого рода иные документы, выда
вавшиеся иностранным гражданам, 
об'являются потерявшими силу и не 
могут служить основанием для про
живания в пределах УССР.

V. Прописка иностранных граждан.

30. Все иностранные граждане, как 
проживающие на территории УССР, 
так и прибывающие в таковую, по 
получении вида на жительство, со
гласно данного положения, должны 
быть прописаны;

а) в городах, в которых имеются 
адресные столы,—в органах милиции;

б) в прочих местностях,—в адми
нистративных отделениях райойных 
исполнительных комитетов.

Прописка производится в городах 
через домовые управления, а в прочих 
местностях в административных от
делениях райисполкомов непосред
ственно.

Прописка по документам, выданным 
ранее до введения в жизнь настоящего 
положения, не допускается.

31. Прописка должна быть произ
ведена на основании действующих 
в данной местности правил не позднее 
как в 48 часовый срок со дня при- 
бития к месту жительства, а в случае 
прибытия в сельские местности, не 
позднее, как в 7-дневный срок.

Лица, останавливающиеся в гости
ницах, должны быть прописаны также 
не позднее, как в 48-часовый срок.

Иностранные граждане, получившие 
новый вид на жительство взамен ста
рого, обязаны прописать таковой в 
сроки, указанные в настоящей ст.

VI. Из'ятие из установленною настоя
щим положением порядка выдачи ви

дов на жительство и прописки.

32. Выдача видов на жительство, 
а также прописка лиц, имеющих ди
пломатические карточки, регулируется 
особыми правилами, указанными в 
приложении 6.
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33. Особи, шо закінчили оптацію 
чужоземного громадянства (Литов
ського, Латвійського, Польського і 
естонського), вважаються так само, 
як і особи, зазначені в арт. 1 цього 
положення, але проживають за опта- 
ційними посвідченнями, виданиь и НКВС 
(додаток 7), які заступають посвідки 
на перебування чужоземців на про
тязі зазначеного в Них реченця.

і
Загальні оптаційні посвідчення по

винні бути прикріплені до національ 
них оптаційних документів, виданих 
відповідним чужоземним представни
цтвом. Зазначені особи повинні про
писуватися на загальних підставах, 
встановлених цим положенням.

У в а г а .  Оптанти, співробітни
ки чужоземних місій, проживають 
за національними пашпортами, до 
яких прикріпляється оптаційні 
посвідчення.

34. Чужоземні громадяни, шо мають 
одну із поданих нижче віз на виїзд 
із СРСР, не зобов'язані одержувати 
посвідок на перебування, але зобов'я
зані зареєструватися: ті, шо перебу
вають н округових містах—в округових 
адміністративних відділах, шо перебу
вають в инших місцевостях—в адмі
ністративних відділках районоБих ви
конавчих комітетів в такім порядку:

а) 1) Чужоземці, шо їдуть через 
УСРР з транзитними візами (додаток 
8), як загальне правило, не можуть 
зупинятися в дорозі;

2) зупинка дозволяється тільки в 
разі стихійного лиха, шо затримує 
рух потяга чи пароплава, очіку
вання потяга чи пароплава при пере
сіданні з одного на другий на вузло
вім пункті і слабости, якшо лікарі 
знаходять, що дальша подорож хорого 
небезпечна для життя (в останнім 
випадку при хорому можуть зали
шатися і члени його сім'ї та особи, 
ЩО ЙОГО супроводжують);

33. Лица, закончившие оптацию 
иностранного гражданства (Литовского 
латвийского, Польского и Эстонского», 
рассматриваются также, как и лица, 
упомянутые в ст. 1 настоящего поло
жения, но проживают по оптацион- 
ным удостоверениям НКВД (приложе
ние 7), которые являются документами 
заменяющими вид на жительство для 
иностранцев в течение сроков, в них 
указанных.

Означенные оптационные удостове
рения должны быть прикреплены к 
национальному оптационному доку
менту, выдаваемому соответствующим 
иностранным представительством. Оз
наченные лица подлежат прописке на 
обших основаниях, устанавливаемых 
настоящим положением.

П р и м е ч а н и е .  Оптанты, явля
ющиеся сотрудниками иностран
ных миссий, проживают по на
циональным паспортам, к кото
рым прикрепляются оптационные 
удостоверения.

34. Иностранные граждане, имею
щие одну из нижеуказанных виз на 
выезд из СССР, не обязаны получать 
видов на жительство: но обязаны ре
гистрироваться: проживающие в ок
ружных городах—в окружном адми
нистративном отделе, проживающие 
в прочих местностях—в администра
тивных отделениях районных испол
нительных комитетов в нижеследую
щем порядке:

а) 1) Иностранцы, следующие через 
УССР по транзитным визам (прило
жение 8), как общее правило, не могут 
делать остановок в пути;

2) остановка разрешается только 
в случаях стихийных бедствий, задер
живающих движение поезда или па
рохода, ожидания поезда или паро
хода при пересадке с одного на другой 
в узловом пункте и болезни, если 
врачи находят дальнейшее следование 
больного опасным для жизни (в по
следнем случае при больном могут 
оставаться члены семьи и лица, его 
сопровождающие);
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3) в разі, коли зупинка з зазна
чених вище причин перевищує 24 го
дини, про зупинку належить заявити: 
в округові м місті—до округового ад
міністративного відділу, на залізничій 
станції — начальникові відділку або 
агентові ТВДПУ, на прикордоннім 
пункті—начальникові прикордонного 
пункту;

4) дозвіл на зупинку (додаток 9) 
дає право перебувати тільки в око
лиці (районі) міста, станції або пункту, 
де сталася вимушена зупинка;

3) при виїзді з місця зупинки для 
дальшої транзитної подорожи, чужо
земний громадянин повинен повідо
мити установу, шо дозволила йому 
зупинку;

6) реченець чинности транзитної 
візи, якщо вона раніш не була про
строчена, автоматично, без спеціяль- 
них відміток, продовжується на ре
ченець, на який дозволено зупинитися;

7) коли-ж транзитну візу в звязку 
зі зробленою зупинкою прострочено, 
чужоземний громадянин повинен з'я- 
витися до округового адміністратив
ного відділу і замість неї одержати 
Різу на виїзд із СРСР.

б) Ті, шо мають візу на в'їзд і ви
їзд (додаток 10), видану їм повноваже- 
ним представництвом або консуль
ством СРСР рівночасно з візою на 
в'їзд до СРСР, обов'язані на протязі 
24 годин ло прибуттю зареєструва
тися у вказаних више установах.

Зазначені чужоземні громадяни по
вит і виїхати за межі СРСР не піз
ніш реченця, зазначеного в візі на 
поворотний виїзд.

Заяву віл цих чужоземних громадян 
про продовження реченця їх пробу
вання в УСРР можна прийняти в за
гальнім порядку, зазначенім в грт. 15 
цього положення, цеб то, коли заяву 
послано не пізніш, як за тиждень 
до закінчення реченця чинности візи 
на в'їзд і виїзд;

в) чужоземні громадяни, шо одер
жали візу на виїзд із СРСР (як візу 
органів НКВС, як і візу органів НКЗС), 
проживаютьза цією візою до закінчення 
реченця чинности візи, при чому, коли 
вони проживають в місці прописки,

3) в случае, если остановка по ука
занным выше причинам превышает 
24 часа, об остановке должно быть 
заявлено: в окружном городе—окруж
ному администрати-ному отделу, на 
железнодорожной станции — началь
нику отселения или агенту 10ГПУ, 
на пограничном пункте —начальнику 
пограничного пункта;

4) разрешение на остановку (при
ложение 9; дает право на пребывание 
только в черте (районе) города, стан
ции или пункте, где произошла вы
нужденная остановка;

5) при от'езде с места остановки 
для дальнейшего транзитного следо
вания, иностранный гражданин обя
зан известить учреждение, разрешив
шее ему остановку;

6) срок действия транзитной визы, 
если таковая не была раньше просро
чена, автоматически, без особых от
меток, продолживается на тот срок, 
какой был разрешен для остановки;

7) если же транзитная виза в связи 
со сделанной остановкой просрочена, 
иностранный гражданин обязан жить
ся в окружной административный 
отдел и вместо нее получить визу 
на выезд из СССР.

б) Имеющие визы на в'езд и выезд 
(приложение 10). выданные им полномоч
ным представительством или консуль
ством СССР одновременно с визой на 
в'езд в СССР, обязаны в 24 часовый 
срок по прибытии зарегистрироваться 
в указанных выше учреждения*.

Означенные иностранные граждане 
обязаны выехать из пределов СССР 
не позднее срока, указанного в визе 
на обратный выезд.

Ходатайство о продлении срока 
пребывания в УССР от этих иностран
ных граждан может быть принято 
в общем порядке, указанном в ст. 15 
сего положения, т. е. если оно подано 
не позднее, чем за неделю до исте
чения .срока действия визы на в'езд 
и выезд,

в) иностранные граждане, получив
шие визу на выезд из СССР (как 
визу органов НКВД, так и визу ор
ганов НКИД), проживают по этой визе 
до истечения срока действия визы, 
при чем, если они проживают по месту
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вони не зобов'язані робити жодних 
заяв, але в разі, коли вони виїдуть 
і зупиняться в иншій місцевості, коли 
це спричиняється умовами переїзду, 
то вони зобов'язані зареєструватися 
в зазначених вище установах на про
тязі 24 годин.

Зазначені чужоземні громадяни зо
бов'язані виїхати 8 реченець, уста
новлений є арт. 1 ? цього положення.

35. Переїзд чужоземних громадян 
на території УСРР регулюється зако
нами, встановленими й для громадян 
СРСР.

Переїзд чужоземних громадян до 
деяких місцевостей може бути обме
жений постановою НКВС по з^оді 
з Уп. НКЗС (арт. 8 Вступного За
кону Цивільного Кодексу), про шо 
оголошується для загального відому.

36. Привілеї і винятки з правил, 
установлених цим положенням, допу
скається на підставі договорів або спе
ція льних угод 3 чужоземними місіями, 
про шо НКВС обіжно повідомляє.

У в а г а .  Винятки, встановлені 
до надання чинности цьому поло
женню, при цьому оголошується 
(додаток 11).

37. Спеціяльними нижче поданими 
правилами визначується порядок про
живання:

а) чужоземців-залізничників на при
кордонних станціях, шо обслуговують 
прикордонний рух: для таких осіб 
при реєстрації на контрольно прикор
доннім пункті не треба одержувати 
посвідок на перебування ні припису
ватися:

б) чужоземних моряків, шо прибу
вають до портових міст: такі особи 
проживають в портових містах за 
своїми національними документами без 
одержання посвідки на перебування, 
але повинні прописуватися ь-а загаль
них підставах, при умові, як шо їм ви-

прописки, они не обязаны делать ка
ких-либо заявлений, но в тех случаях, 
если они выедут и сделают в дру
гой местности остановку, вызванную 
условиями передвижения, они обязаны 
зарегистрироваться в 24-часовый срок: 
в указанных выше учреждениях.

Означенные иностранные граждане 
обязаны выехать в срок, указанный 
в ст. 17 настоящего положения.

35. В отношении передьижения по 
территории УССР для иностранных 
граждан действуют законы, устано
вленные для граждан СССР.

Передвижение иностранных граждан 
в некоторые местности может быть 
ограничено постановлением НКВД по 
соглашению с Уп. НКИД (ст. 8, 
Вводного Закона Гражданского Ко
декса), о чем об'является во всеобщее 
сведение.

36. Преимущества и из'яткя из пра
вил, установленных настоящим поло
жением, допускаются на основании 
договоров или особых соглашений 
с иностранными миссиями, о чем НКВД 
сообщает циркулярным порядком.

П р и м е ч а н и е .  Из'ятия, уста
новленные ко времени вступления 
в силу настоящего положения, 
при сем об'являются (прило
жение 11).

37. Определяется особыми ниже
указанными правилами порядок про
живания:

а) иностранцев-железнодорожников 
на пограничных станциях, обслужи
вающих пограничное сообщение: для 
означенных лиц при наличии реги
страции в контрольно - пограничном
пункте не требуется получения видов
на жительство и прописки;

б) иностранных моряков, прибы
вающих в портовые города: означен
ные лица в портовом городе прожи
вают по своим национальным доку
ментам без получения вида на жи
тельство, но с припиской в обшем 
порядке, при условии, если им выдан
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дано перепустку на територію порто
вого міста (візу Моркоитролі), на ре
ченець, зазначений у візі;в) чужоземних громадян, що пере
ходять кордон в порядку прикордонних 
зносин: такі особи звільняються від 
одержання посвідок на перебування, 
але прописують на загальних підставах 
свої перепустки на зазначений в них 
реченець.

38. Чужоземні громадяни, що при
бувають до УСРР без візи повно
важних представництв або консульств 
СРСР або минуючи контрольно- 
пропускні пункти, або ламають пра
вила переїзду за транзитною візою, 
або проживають в СРСР довше, як 
їм дозволено, або незаконно одер
жали посвідку на перебування (через 
гіідроб і т. и.), або ламають пра
вила, що встановлені цим положенням 
для їх одержання,—притягаються до 
відповідальности в судовім чи то адміні
стративній порядку, залежно від право- 
ломства і можуть бути вислані за межі 
УСРР в порядку арт.арт. 23-25 поста
нови ВУЦВК'у з 28 березня 1922 року 
„Положення про чужоземців в УСРР“ 
(36. Уз. УСРР 1922 р., ч. 14, ст. 237).

39. Це положення має чинність 
з 1-го березня 1926 р.

Харків, 1 грудня 1925 р.
За:т. Народнього Комісара

Внутрішніх Справ Черлюнчакевич.

Заст. Уповноваженого Народнього 
Комісара Закордонних Справ СРСР 

при Уряді УСРР Максимович.

пропуск на территорию портового 
города в виде визы Морконтроля, на 
срок, указанный1 в визе;

в) иностранных граждан, перехо
дящих границу в порядке пограничных 
сообщений: означенные лица от по
лучения видов на Жительство освобо
ждаются, но прописываются по про
пускам в общем порядке на срок, 
в таковых указанный.

38. Иностранные граждане, прибы
вающие в УССР без визы полномоч
ных представительств или консульств 
СССР или помимо контрольно -про
пускных пунктов, нарушившие пра
вило следования по транзитной визе, 
проживающие в УССР сверх срока, 
разрешенного им, незаконно полу
чившие виды на жительство (путем 
подлога и т. п.) и нарушившие пра
вила получения таковых, установлен-^ 
ные настоящим положением, привле
каются к ответственности в судебном 
или административном порядке в за
висимости от характера правонаруше
ния и могут быть высланы из пределов 
УССР в порядке ст. ст. 23-25 постано
вления ВУЦИК'аот 28 марта 1922 года 
„Положение об иностранцах в УССР“ 
<З..У. УССР 1922 г., N2 14, ст, 237).

39. Настоящее положение входит 
в силу с 1 марта 1926 г.

Харьков, 1 декабря 1925 г.
Зам. Народного Комиссара 

Внутренних Дел Черлюнчакевич.

Зам. Уполномоченного 
Народного Комиссара 

Иностранных Дел СССР при 
Правительстве УССР Макенмович.
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Форма № І. Пролетарі всіх країн, «днавті'ся. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІЯ- УКРАЇНСЬКА СОІІІЯЛІСТИЧИЛ ДІЄТИЧНИХ РЕСПУБЛІК РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА Союз Советских Социалиста- Украинская Социалистическая ческих Республик Советская Республика(герб. УССР.).______________________Народній Комісаріят Внутрішніх Справ Народный Комиссариат Внутренних Дел
Адміністративний Відділ • ОкрвиконкомуАдмннпстратнвний Отдел..................................Окрисполкома

П о с в і д к а  н а  п е р е б у в а н н я  ч у ж о з е м ц я  
Вид на жительство для ин странна.

Цим пос відчується, що громадян.............................
Настоящим удостоверяется, что гражд............................

має право на перебування в
имеет право на............................... пребывание в • • • •

Посвідка дійсна на до 192 року
Вид действителен на * * • по • • ' * 192 * • года 
В і д о м о с т і  п р о  п р е д ' я в н и к а :  

С в е д е н и я  о  п р е д ' я в и т е л е :
1. Час і місце народження

Время И место рождения....................................................
2. Родинний стан

Семейное положение ..........................................................
3. Основна професія або посада

Основная профессия или должность..............................
4. Мета приїзду

Цель приезда.................................................................... .*

5. Коли прибув на територію СРСР
Когда прибыл на территорію СССР..................................
і якими органами СРСР видано останню візу
на в'їзд....................................................................................
и какими властями СССР выдана последняя виза 
на в'езд..........................'....................................................

з 192 р. №" . . . -
от............................... 192 •• г.

6. При чужоземцеві пробувають діти до 16 років 
При иностранце находятся дети до 16 лет

Місце для фотокартки. Власно? ру’чннй підпис власника на верхній стороні фотокартки.Место для. фотокарточки.Собственноручная подпись владельца на лицевом стороне фото- карточкя.
№

МІСТО

Службові відмітки : 
Служебные отметки: 

Завідатель Округового 
Адміністративного 

Відділлу.
Завідатель Чужоземного Відділку192 . . року

Додаток 1 до арт. 80
Приложение і к ст. 86ВІДМІТКИ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПОСВІДКИ НА ПЕРЕБУВАННЯ.Отметки о возобновлении вида на жительство.Цю посвідку продовжено Настоящий вид продленпа........................ до . .102  р.на . ... . . по . . 192 г.(м. п.) (Підпис)

№ .  . . .
і92.. Р. місто ..........................Цю посвідку продовжено 

Настоящий вид продленна........................до . . 102 р.на.........................по . . 192 г.(м. п.) (Підпис) № . . . .192 . .  р. місто ..........................Цю посвідку продовжено Настоящий вид продленна........................до . 102  р.на........................по . .102  г.(м. п.) (Підпис)
№ .  .  .  .. 192 .. р- місто...........................Цю посвідку продовжено Настоящий вид продленна........................до . . 192 р.на........................по . .192 г.(м. н.) (Підпис)
№ . . . . 192 . . р . місто .........................Цю посвідку продовжено Настоящий вид продлен на . . . . . до . . 102  р. на........................по . . 192 г.(м. п.) (Підпис)
№ . . . .

1 9 2  . .  р .місто ..........................Цю посвідку продовжено Настоящий вид продленна........................по. . 192 р.на........................по . . 1 9 2  г.(м. п.) (Підпис)№ . . . .192 . .  р. місто ..........................
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Форма -V 2.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся. 
Пролетарии всех стран. соединяйтесь.

СОЮЗ РАДЯНСЬКИЙ СОННІ- УКРАЇНСЬКА СОЦ1ЯЛІСТИЧ11А 
ДІЄТИЧНИХ РЕСПУБЛІК РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА 

Сою.» Советских Социалштп- Украинская Социалистическая 
чесних Республик Советская Республика

(герб УСРР.). ________
Народній Комісаріят Внутрішніх Справ 
Народный Комиссариат Внутренних Дел *

Адміністративніїіі Відділ Окрвиконкому
Административный Отдел............................... Окрнеподкома

ПОСВІДКА НА ПЕРЕБУВАННЯ 
Шід на жительство.

Цим посвідчується, шо заявлений........................................
Настоящим удостоверяется, что заявивший себя . 

громадян. . має право на тимчасове перебування в . . 
граждан. . имеет право на временное пребывание в . .

Ця посвідка чу.нна на . . . .  місяці
Настоящий вид действителен на . . . .  месяца

до............................................................•.....................192 року
по.................................................................................. 192 года

В і д о м о с т і  п р о  п р е д ' я в н и к а  
С в е д е н и я  о  п р е д ъ я в и т е л е :

1. Час і місце народження .........................................................
Время и место рождения......................................................

2. Родинний стан . ............................ і . . .
Семейное положение . . . .  • .......................................

3. Основна професія або посада .......................
Основная профессия или должность ...............................

4. Коли прибув на територію СРСР.........................................
Когда прибыл на территорию СССР •................................

5. Мета приїзду ...........................................................................
Цель приезда...........................................................................

6. Які документи послужили підставою видачі посвідки 
Какие документы послужили основаниемквыдаче вида

7. При ньому иробувають діти до 16 років 
При нем на'-одятся дети до 16 лет

Місце для фотокартки. Власно
ручний підпис власника на верхній 
стороні фотокартки.

Место для Фотокарточки. 
Собственноручная подпись вла

дельца на лицевой стороне фото
карточки.

Службові відмітки: 
Служебные отметки:

Завідатель Округо- 
вого Адміністратив

ного Відділу 
Зівідатель Чужоземного Відділку

.V'

мі- то
И»2 року

ВІДМІТКИ 111*0 ПРОДОВ
ЖЕННЯ ПОСШДКИ НА 

ПЕРЕБУВАННЯ. 
Отметки о возобновлении 

вида на жительство.

Додаток 2 до арт. 86
Приложение 2 К ст. Й6

Цю посвідку продовжено 
Настоящий вид продлен 
на . . міс. до . . 192 р.
на . . мес. по . . 192 г.

(м. п.) (Підпис)№ . . . .
в . 192 . . р .

місто ...............

Цю посвідку продовжено 
Настоящий вид продлен 
на . . міс. до . • 192 р. 
по . . мес. по . . 192 г«

(м. п.) (Підписі

МІСТО .-. -

Цю посвідку продовжено 
Настоящий вид продлен 
на . . міс. до . .192 р. 
по . . мес. по . . 192 г.

(м. п.) (Підпис)

місто ...............
Цю посвідку продовжено 
Настоящий вид продлен 
аа . . міс. до . . 192 р. 
но . . мес. по . . 192 г.

(м. а.) (Підпис)
№ . . . .

192 . .  в. 
місто ...............

Цю посвідку продовжено 
Настоящий вид продлен 
на . міс. до . . 192 р. 
по . • мео. по . . 192 г. 

(м. п.) (Підпис)

Місто . . .

Цю посвідку продовжено 
Настоящий вид продлен 
на . . міс. до . . 192 р. 
по . моє. по . . 192 г.

(м. и.» (Підпис)
№ . . .

192 - . р. 
місто ...............
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(ао п. 1 Положення)

СПИСОК

чужоземних дипломатичипх і консуль
ських представив ці в в Союзі ГІТ, що 

мають право видавати ваціовальні 
на пі порти.

1. Австрійська Місія в Москві.
2. Афганська Місія в Москві й Кон

сульства в Ташкенті й Мерві
3. Великобританське Посольство 

в Москві й Пом. оф. Агента у Влади
востоці й й Ленінграді.

4. Грецька Місія в Москві.
5. Данська Місія в Москві й Кон

сульство в Ленінграді.
6. Італійське Посольство в Москві 

й Консульства в Ленінграді, Тифлісі 
й Одесі.

7. Хінське Дипломатичне Повно
важне Представництво в Москві й Кон
сульства в Семипалатинську, Влади
востоці, Благовіщенську, Читі, Ни- 
кольсько-Усурийську й Хабаровську.

8. Мексиканська Місія в Москві.
9. Монгольське Повноважне Пред

ставництво в Москві.
10. Німецьке Посольство в Москві 

й Консульства в Пенінграаі, Ново Ми
колаївську, Владивостоці, Київі, Хар
кові, Одесі й Тифлісі.

11. Норвезька Місія в Москві й Кон
сульства в Ленінграді й Москві.

12. Перське Посольство в Москві 
й Консульства в Ленінграді, Астрахані, 
Ташкенті, Ростові н-Дону, Новоро
сійську, Владикавказ!', Баку. Полто- 
рацьку, Тифлісі, Батумі, Еоивані, 
Махач-Кале, Ленкорані, Нахичевані 
й Ганджі.

13. Турецьке Посольство в Москві 
й Консульства в Новоросійську, Тиф
лісі, Баку, Батумі, Еривані й Ленін- 
кані.

14. Французьке Посольство в Мо
скві.

15. Шведська Місія в Москві й Кон
сульство в Ленінграді.

16. Японське Посольство в Москві.

Додаток 3 до арт. 86.

(к п. 1 Положения)

ГІІІНОК

иностранных дипломатических и кон
сульских представительств в Союзе Ш’, 

коим предоставлено право выдачи наци
ональных паспортов.

1. Австрийская Миссия в Москве.
2. Афганская Миссия в Москве 

и Консульства в Ташкенте и Мерве.
3. Великобританское Посольство 

в Москве и Пом. оф. Агента во Влади
востоке и в Ленинграде.

4. Греческая Миссия в Москве.
5. Датская Миссия в Москве и Кон

сульство в Ленинграде.
6. Итальянское Посольство в Мос

кве и Консульства в Ленинграде, 
Тифлисе, и Одессе.

7. Китайское Дипломатическое Пол
номочное Представительство в Мос
кве и Консульства в Семипалатинске, 
Владивостоке, Благовещенске, Чите, 
Никольско-Уссурийске и Хабаровске.

8. Мексиканская Миссия в Москве.
9. Монгольское Полномочное Пред

ставительство в Москве.
10. Германское Посольство в Мос

кве и Консульства в Ленинграде, Ноно- 
николаевске, Владивостоке, Киеве, 
Харькове, Одессе и Тифлисе.

11. Норвежская Миссия в Москве 
и Консульства в Ленинграде и Москве.

12. Персидское Посольство в Мос
кве и Консульства в Ленинграде, 
Астрахани, Ташкенте, Ростове н-Дону 
Новороссийске, Владикавказе, Баку, 
Полторацке, Тифлисе, Батуме, Эри- 
вани, Махач-Кале, Ленкоране, Нахи
чевани и Гэндже.

13. Турецкое Посольство в Москве 
и Консульства в Новороссийске, Тиф
лисе, Баку, Батуме, Эривани и Ленин- 
кане.

14. Французское Посольство в Мо
скве.

15. Шведская Миссия в Москве 
и Консульство в Ленинграде.

16. Японское Посольство в Москве.

Приложение 3 к < т. 86-
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Приложение і к ст. 80 .
(к п. 9 Положення).

ТИМЧАСОВІ ПІ’ШІЛЛ

про стягнення оплат при шідачі посвідок 
на ііе|к*6увавня чужоземців.

1. Гербове стягається згідно з „Уста
вом про Державний Гербовий збір", 
затвердженим Ц8К і РНК СРСР 
17 серпня 1923 року (Вісник Ц8К 
СРСР 1923 р., & 5, арт. 114.

2. З осіб, шо одержують посвідки 
на перебування чужоземців за формою 
№ 1 і 2, гербове стягається в загаль
нім порядку; а саме: писані заяви 
про видачу посвідок на перебування 
належить оплачувати гербовым 1 го 
розряду; таким самим гербовим опла
чується і посвідки на перебування, 
а також ріжного роду дозідки, що вида
ються в зазначених справах (ч. 2 
§ 2 п. „д“ і § 7 табели додатків до гер
бового збору).

3. Документи, що є підставою до 
видачі посвідок на перебування чужо
земців, повинні бути оплачені гербо
вим на загальних підставах в місці 
видачі цих документів. Коли до заяв 
додається такі документи, своєчасно 
оплачені гербовим, то вони не підля
гають спеціяльній оплаті, як додатки 
(§ 16 переліку).

4. Від оплати гербовим з в і л ь 
н я ю  т с я:

а) чужоземці, шо одержують по
свідки на перебування і належать до 
екіпажів комерційних кораблів, шо 
зимують у портах СРСР;

б) безробітні, шо одержують допо
могу зі сум соціяльного страхування;

в) особи, шо е на соціяльнім забез
печенні.

У в а г а .  За бланк посвідки на
перебування кожної форми стя
гається плату по собівартості.
Від оплати вартости посвідки 

звільняються особи, перелічені в П. II. 
„б" і „в“ цього арт., шо звільнені від 
оплати гербового.

ВРКШ111ЫК ПРАВІЇ.IV

о взимании сборов при выдаче видов 
на жительство дли иностранцев.

1. Гербовый сбор взимается согласно 
„Устава о Государственном Гербовом 
сборе“, утвержденного ЦИК и СНК 
СССР 17 августа 1923 года (Вестник 
ЦИК СССР 1923 г., № 5, ст. 114.

2. Гербовый сбор взимается с лиц, 
получающих виды на жительство для 
иностранцев по форме № 1 и 2 
в общем порядке, а именно: пись
менные ходатайства о выдаче видов 
на жительство подлежат оплате гер
бовым сбором 1 разряда; таковому же 
сбору подлежат и виды на жительство, 
а также разного рода справки, ьыда-^ 
ваемые по означенным делам (ч. 1 § 2~ 
п. „д“ и § 7 табели приложений к гер
бовому сбору).

3. Предъявляемые документы, слу
жащие осноЕанием к выдаче вида на 
жительство иностранцам, подлежат 
гербовому обложению на общем осно
вании по месту выдачи этих доку
ментов. Если эти документы своевре
менно оплачены гербовым сбором 
и прилагаются к ходатайствам, то 
они особой оплате гербовым сбором, 
как приложения, не подлежат (§ 16 
перечня).

4. От уплаты гербового сбора 
о с в о б о ж д а ю т с я :

а) иностранцы, получающие вид на 
жительство, принадлежащие к экипа
жам коммерческих судов, зимующих 
в портах СССР;

б) безработные, получающие пособие 
из сумм социального страхования;

в) лица, состоящие на социальном 
обеспечении.

П р и м е ч а н и е .  За бланк вида
на жительство каждой из форм

взимается плата по себестоимости.
От уплаты стоимости вида освобо

ждаются лица, перечисленные вп. п. 
„б“ и „вц настоящей статьи, освобо
жденные от уплаты гербового сбора.

Додаток 4 до арт. 88.(до ш 9 Положення). •
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' У . С .  Р. Р.

Н. К. В. С.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВІДДІЛ
(такого-то)

..............................  Окрвикоыкому

...... .................................................... 102 ]1.

Д 0 Н 1 Д  К  А  
С  П  Р  А  В  К  А

Додаток 5 до арт. 86.
Приложение 5 к ст. 8С.
(до и. 19 б. Положення)

Цим посвідчується, шо гр. (Вайс)
Настоящим удостоверяется, что гр.

(Іван Мартинович) .................... ............

подав
представил (перелічити документи)
видані
выданные (Ми)

По розгляді зазначених документів йому (їй) відмовлено 
По рассмотрении упомянутых документов ему (ей) от-

в видачі посвідки на перебування за формою Ч (2) 
казано в выдаче вида на жительство по форме №

тому, шо як установлено, зазначена особа є громадя- 
вследствие установления, что данное лицо является гра-

нином СРСР. 
жцанином СССР.

Зазначену постанову Окрадмінвідділу можна оскар- 
Означенное постановление Окрадминотдела может быть

жити до НКВС в 6-місячний реченець, 
обжаловано в НКВД в 6-месячный срок.

(М. II.)

Зав. Окрадмінвідділу

Зав. Чужоземною Відділку

Написане поверх крапок: взірець 
Написанное сверху точек: образец
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Додаток в до арт. НС.

(до її. 32 Положення).

1. Особи, шо мають дипломатичні 
картки, видані НКЗС, а також особи, 
що мають національні пашпорти, видані 
як їх владою, як і відповідними чу
жоземні»,УН представництвами СРСР 
з відміткою про реєстрацію в НКЗС 
або його уповноважених або в окру- 
гових адміністративних відділах на 
реченець, зазначений в реєстраційній 
відмітці, або в відмітці цих установ 
про продовження реченця, звільняются 
від одержання посвідок на перебування 
чужоземців.

Правом на перебування за націо
нальними пашпортами ззазначеною від
міткою користуються такі особи:

1) співробітники чужоземних дипло
матичних місій, яким відмітку про реє
страцію або про продовження реченця 
робить НКЗС;

2) чужоземні консули й офіційний 
консульський персонал чужоземних 
держав, який відмітку про реєстрацію 
І продовження реченця робить:

а) якщо консульство знаходиться 
в Харкові.—Уповноважений НКЗС 
СРСР при Уряді УСРР;

б) якщо консульство знаходиться 
в иншім місті,—агентом НКЗС в тім 
місці;

в) якщо консульство знаходиться 
в місті, де нема агента НКЗС,—окру- 
говий адміністративний відділ в місці 
перебування.

2. Прописці не підлягають особи, 
що мають дипломатичні картки, ви
дані НКЗС.

Всі инші зазначені вище особи, під
лягають прописці на загальних під
ставах.

3. Чужоземці й особи, заявлені чужо
земцями, шо мешкають або зупиня
ються в будинках чужоземних дипло
матичних представництв, шо користу
ються правом екстериторіяльности, не 
підлягають прописці. Прописку для них 
заступає реєстрація в НКЗС при при
буттю до помешкання представництва 
(взірець форми реєстрації додається 
до цього).

Приложение 6 і: ст. »«і 

(к п. 32 Положения).

1. Лица, имеющие дипломатические 
карточки, выданные НКИД, а также 
лица, имеющие национальные паспорта, 
выданные как их властями, так и со
ответствующими иностранными пред
ставительствами в СССР с отметкой 
о регистрации в НКИД или его упол
номоченных или в окружных админи
стративных отделах на срок, указан
ный в регистрационной отметке или в 
отметке этих учреждений о продлении 
срока, освобождаются от получения ви
дов на жительство для иностранцев.

Правом на проживание по наци
ональным паспортам с названной 
отметкой пользуются следующие лица:

1) сотрудники иностранных диплома
тических миссий, коим отметка о ре
гистрации или о продлении срока 
таковой производится НКИД;

2) иностранные консулы и оффици- 
альный консульский персонал ино
странных государств, коим отметка 
о регистрации и продлении срока тако
вой производится:

а) если консульство находится 
в Харькове,—Уполномоченным НКИД 
СССР при правительстве УССР;

б) если консульство находится в дру
гом гоооде,—агентом НКИД в этом 
городе;

в) если консульство находится в го
роде, где нет агентов НКИД, окруж
ными административными отделами по 
месту пребывания.

2. Лица, имеющие выданные НКИД 
дипломатические карточки, прописке 
не подлежат.

Все остальные вышеуказанные лица 
прописке подлежат на общих осно
ваниях.

3. Иностранцы и лица, заявляющие
себя иностранцами, проживающие или 
останавливающиеся в зданиях ино
странных дипломатических представи
тельств, пользующихся правом экстер
риториальности, прописке не подле
жат. Прописка для них заменяется ре
гистрацией в НКИД при прибытии в по
мещение представительства (образец 
формы о регистрации при этом при
лагается).
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Чужоземці й особи, заявлені чужо
земцями, в тім числі і зазначені в цім 
додатку, окрім осіб, шо мають дипло
матичні картки, шо мешкають або 
зупиняються в консульських або инших 
будинках, шо не користуються правом 
екстериторіяльности і зобов'язані про
писуватися при прибуттю і при ви
їзді на загальних підставах.

Иностранцы и лица, заявляющие 
себя иностранцами, в том числе’и ука
занные в данном приложении, кроме 
лиц, имеющих дипломатические кар
точки, проживающие или останавли
вающиеся в консульских и иных зда
ниях, не пользующиеся правом экстер
риториальности, обязаны пропиской 
при прибытии или отбытии на общих 
основаниях.

В з і р е ц ь  ф о р м и  п р о  р е є с т р а ц і ю  в  Н К З С  
О б р а з е ц ф о р м ы  о  р е г и с т р а ц и и  в  Н К И Д

Народный Комиссариат по Иностранным Делам удостоверяет, что

является__  .

Настоящая виза действительна в течение 

Зар. Частью ВИЗ: ^

N .. “ ................... 192 г.

У. С. Р. I*.

НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ
В Н У Т Р І Ш Н І Х  С П Р А В

Додаток 7 до арт. _86. Приложение 7 к ст. 8Н(до п. 33 Положення).Не е свідоцтвом на проживання.Адм.-Ор г. Управління З  а к о  р  д  о  и  н  и  Л В і д д і л
Ч...............

П О  С  В  І  Д  Ч  Е  II II Я

Дано громадянм. Харків, ил. Те полова
ПРИ СТРАТІ ПОСВІДЧЕННЯ 
ДУБЛІКАТ НЕ ВИДАСТЬСЯ.

%

в тім, шо згідно з ухвалою Народніх Комісарі
ят Внутрішніх і Закордонних Справ, на під
ставі арт. VI угоди про мир поміж УСРР та

Польщею, він .....

оптував польське громадянство.
Згідно з арт. VI § 7 зазначений в цьому громадянин 

повинен в шости.місячний реченець зі дня видачі цього 
посвідчення виїхати за межі УСРР.

Член Колегії НКВС, Най. Адморг. Уяр.

Зав. Закордонним Відділом
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ТРАНЗИТНА ВІЗАТранзитная виза
Явлен в Полномочном Представитель

стве СССР в

гор......................................................................
следующим в
через пределы СССР транзитом 

с ............................................

Действительно на в'езд в СССР 

через пограничный пункт

№.......... ДО ...............................
и не дает права на остановку в пре
делах СССР без особого разрешения.

Полномочный Представитель СССР

(Подпись)

ДИПЛОМАТИЧНА ТРАНЗИТНА ВІЗА 
Дипломатическая транзитная виза 
Явлен в Полномочном' Представи

тельстве СССР в
в гор.............................................  пред'яы -
телем сего гр..................................................
следующим через пределы СССРтран-

#
зитом с........................................................
в качестве

Действительна на в'езд № 

в СССР через пограничный пункт
число ..............................
до .................... ,
и не дает права на остановку в пре
делах СССР без особого разрешениям 

Полномочный Представитель СССР 

(Подпись)

Додаток 8 до арт. 86.
Приложение 8 к ст' 86.

(до п. 34 літ „а" Положения ч. 170)

Додаток 0 до арт. 86. Приложение 9 к ст. 86.(до п. 34 літ. .а" Положення ч. 170)
Гр.....................-........ -..........-.................................. -...............................................

шо їде за транзитною візою до............................. ........................
едущему по транзитной визе в 
дозволено тимчасово пробувати в 
разрешено временное пребывание в
на реченець.................  днів до в “................................
на срок дней до
без права виїхати до инших міст і місцевостей СРСР. 
без права выезда в другие города и местности СССР.

(Підпис) 192 року

192.......  року
I92 года

місто.........................
ВЗІРЕЦЬ ШТАМПУ ПРОДОВЖЕННЯ 

Образец штампа продления

Реченець пробування продовжено на .............. ...........................
Срок пребывания продлен нам. п. •вм

місто (Підпис)................................... 192 ....... року
192192

ДІб до 
суток дорокугода
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ВІЗА З ПРАВОМ ВОДУ І ВИЇЗДУ 
Віза с вравом в'езда н выезда

Явлен в Полномочном Гіредстави- 
гельстве СССР в
в гор. следующим

н пределы СССР и обратно с

Действительна для в'езда 

^ в СССР через пограничный 

пункт
Действительна для выезда 

из СССР на срок не свыше 
число дней со дня

переезда границы.

Полномочный Представитель СССР 
( Н а д п и с ь )  *  1

Додаток 11 до ирт. >}«;.

(до и. Ь і Зо Положення).

Вигині и з правім, установлених * Поло
ження* про посвідки на перебування 
чужоземній* но згоді ІІКЗС з відповід
ними чужоземними представництвами.

1. Відносно турецьких, перську 
і афганських громадян, подані ними 
національні пашпорти, Мілані консу
лами. служать достатнім доказом 
дія визнання чужоземного грома
дянства і видачі посвідок на перебу
вання, з умовою подання документів, 
шо були підставою для видачі наці
онального па шп орту.

Документи, шо були підставою для 
видачі національного пашпорту. по
вертається пред'явникам назад, а на 
окладинці національного пашпорту 
очруговий адміністративний відділ ро
бить таку відмітку: „Національні до
кументи. що були підставою для ви-

ДИПЛОМАТИЧНА ВІЗА З ПРАВОМ 
В'ЇЗДУ І ВИЇЗДУ

Дипломатическая низа с нравом в'езда 
, н выезда

Явлен в Полномочном Представи
тельстве СССР в 

в гор.
пред'евителем сего гр..................................

следующим
в пределы СССР и обратно с................

в качестве................................
Действительно для в'езда 

число 8 СССР через пограничный 
пункт .............. ......... ......................

до . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
№ Действительна для выезда

из СССР на срок не свыше 
дней со дня переезда границы. 

Полномочный Представитель СССР
(Подпись)

Додаток Ю до арт. 86.
Приложение ІО и ст. 86.

(до о. 34 літ. .6“ Положення)

Приложение 11 к ст. -46. 

(к л. О и 36 Положения).

Нз'ятне яз ираЬн.1, установленных „По
ложением » видах на жительство для 
иностранце в** по соглашении» II КПД 
с гоптмтствуюшвмв иностранными пред

ставительствами.

I. В отношении турецких, персид
ских и афганских граждан при пред
ставлении ими выдаваемых консулами 
национальных паспортов, таковые 
служат достаточным доказательством 
для признания иностранного граждан
ства и выдачи видов на жительство, 
при условии представления документов, 
послуживших основанием к выдаче 
национального паспорта.

Документы, послужившие основа
нием к выдаче национального паспорта, 
возвращаются владельцам обратно, 
а на обложке национального паспорта 
окружной административный отдел 
делает следующую отметку. „Наци
ональные документы, служащие осно-
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дачі цього національного пашпорта, по
дано до (такого то) окрадмінвідділу для 
перегляду, після чого їх повернено 
пред'явникові цього пашпорта“.

У в а г а .  Національні пашпорти, 
видані Турецьким Посольством, Пер
ським Посольством і Афганською Мі
сією, є достатнім доказом для 
визнання чужоземного громадянства 
без подання документів, що були 
підставою до їх видачі.

2. Видача і відновлення посвідок на 
перебування турецьких і перських 
громадян провадиться тільки в тім 
разі, коли в них є непрострочені на
ціональні пашпорти або реченець 
чинности їх продовжено відповідним 
посольством або консульством.

3. Перські громадяни, протягом 
першого року з дня видачі національ
ного пашпорту в Персії або Перським 
Посольством, мають його тільки один. 
З другого року, крім зазначеного 
пашпорту, вони зобов'язані подати 
національний пашпорт від місцевих 
консульських установ, який що-річно 
обмінюється; до посвідки на перебу
вання чужоземця з другого року прик
ріплюється лише нац. пашпорт, вида
ний Перським Консульством.

4. По тимчасових посвідченнях, які 
Перське Посольство видає бідним 
перським громадянам реченцем на 
1 рік, належить видавати посвідки на 
перебування (за формою N2 1), як для 
чужоземців. • .

Свідоцтво про національність, яке 
видає Турецьке Посольство в Москві, 
є також достатньою підставою для 
видачі посвідки на перебування (за 
формою № 1), як чужоземцям.

У в а г а .  При видачі перським 
і турецьким громадянам посвідок на 
перебування чужоземців за тимча
совими посвідченнями, належить 
виконувати вимоги, передбачені 
в арт. 1 цього додатку.
5. В разі невиконання зазначеними 

громадянами арт. арт. 1, 2, З і 4 
цього додатку, їм видаєгься посвідки

ванием для выдачи настоящего наци 
онального паспорта, пред'явлень! для 
просмотра в (такой то) окрадмин- 
отдел, после чего возвращены вла
дельцу настоящего паспорта".

П р и м е ч а н и е .  Национальные 
паспорта, выданные Турецким По
сольством, Персидским Посольством 
и Афганской Миссией, служат до
статочным доказательством для при
знания иностранного гражданства 
без представления документов, по
служивших основанием к их выдаче.
2. Турецким и персидским гражда

нам выдача и возобновление видов 
на жительство производится только 
в тех случаях, когда у таковых име
ются непросроченные национальные 
паспорта или срок действительности 
которых продлен соответствующим 
посольством или консульством.

3. Персидские граждане в течение 
первого года со дня выдачи националь
ного паспорта в Персии или Персидским 
Посольством имеюттаковой толькоодин. 
Со второго года, помимо указанного 
паспорта, они обязаны представить на
циональный паспорт от местных кон
сульских учреждений, каковой еже
годно обменивается; к виду на житель
ство для иностранца со второго года 
прикрепляется лишь нац. паспорт, вы
данный Персидским Консульством.

4. По выдаваемым Персидским По
сольством неимущим персидским гра
жданам временным удостоверениям 
сроком на 1 год надлежит выдавать 
вид на жительство (по форме № 1), 
к£к для иностранца.

Свидетельство о национальности, 
выдаваемое Турецким Посольством 
в Москве, также является достаточным 
основанием для выдачи вида на жи
тельство (по форме № 1), как ино
странцу.

П р и м е ч а н и е .  Как в отношении 
персидских граждан, так и -турец
ких, при выдаче вида на житель
ство для иностранца по временным 
удостоверениям надлежит выпол
нять требования, предусмотренные 
в ст. 1 данного приложения.
5. В случае невыполнения ст. 

ст. 1, 2, 3 и 4 настоящего прило-
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на перебування (за формою № 2), як 
особам, заявленим чужоземцями.

6. По свідоцтвах про національність 
виданих Італійським Посольством, на
лежить видавати посвідки на перебу
вання (та формою № І), як чужоземцям.

Як виняток з загальних правил, 
італійські громадяни, шо не досягли 
21 року, не одержують окремих 
національних пашпортів. При ви
дачі посвідок на перебування італій
ським громадянам, мол«дшим21 року, 
вони повинні подати засвідчені в но
таріальнім порядку копії національних 
пашпортів, до яких їх вписано; заз
начені копії національних пашпортів 
прикріпляється до посвідок на пере
бування.

7. Відносно німецьких громадян:

а) по подаваних ними свідоцтвах про 
занесення до консульських книг (сві
доцтва про іматрикуляиію), шо їх 
видає Німецьке Посольство, належить 
видавати посвідки на перебування 
чужоземців;

б) по подаваних свідоцтвах від Ні
мецького Посольства про наведення 
ним справок шо до приналежности 
даного громадянина до німецького 
громадянства, належить видавати по
свідки на перебування осіб, заявлених 
чужоземцями.

8. Корейцям, шо не є громадянами 
СРСР і не заявляють себе громадя
нами Японії, належить видавати по
свідки на перебування осіб, заявлених 
корейськими громадянами, з автома
тичним продовженням реченця по
свідок на перебування аж до спеці
яльного розпорядження НКВС.

9. Перські і афганські громадянки 
з національности, шо є рівночасно 
мусульманками з віроісповідання 
і не одержали європейсько! освіти по
за Персією, звільняються від подання 
фотографічних карток при одержанні 
посвідок на перебування. Замість по
дання фотографічних карток, для заз
начених громадянок установлюється 
відтиск великого пальця лівої руки

жения, указанным гражданам выдаются 
виды на жительство (по форме № 2) как 
лицам, заявляющим себя иностранцами.

6. По выдаваемым Итальянским По
сольством свидетельствам о нацио
нальности надлежит выдавать виды 
на жительство (по форме № 1), как 
иностранцам.

Как из'ятие из обших правил, 
итальянские граждане, не достигшие 
21-летнего возраста, не получают 
отдельного национального паспорта. 
При выдаче видов на жительство ита
льянским гражданам, моложе 21-лет
него возраста, последние должны 
представлять заверенные р нотариаль
ном порядке копии национальных пас
портов, в когорые таковые вписаны; 
упомянутые копии нац. паспортов при
крепляются к видам на жительство.

7. В отношении германских гра
ждан:

а) по представляемым ими свиде
тельствам о занесении в консульские 
книги (свидет. об имматрикуляции), 
видаваемым Германским Посольством, 
надлежит выдавать виды на житель
ство для иностранцев;

б) по представляемым свидетель
ствам « от Германского Посольства, 
о наведении им справок о принад
лежности к германскому гражданству, 
надлежит выдавать виды на житель
ство для лиц, заявляющих себя ино
странцами.

8. Корейцам, не являющимся гра
жданами СССР и не заявляющим себя 
гражданами Японии^ надлежит выда
вать виды на жительство для лиц, 
заявляющих себя корейскими гражда
нами, с автоматическим продлением 
на установленные сроки впредь до 
особого распоряжения НКВД.

9. Персидские и афганские гра
жданки по национальности, являющиеся 
в то же время мусульманками по ве
роисповеданию, не получившие евро
пейского образования вне Персии, 
освобождаются от представления фо
тографических карточек при полу
чении видов на жительство. Взамен 
представления фотокарточек, для озна
ченных гражданок устанавливается
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на те місце, де повинна бути наліп
лена фотокартка.

Не можуть бути звільнені від по
дання фотографічних карток ті із заз
начених перський і афганських гро
мадянок, при національних иашпортах 
яких вже г фотографічні картки, або 
які подавали їх раніше.

10. Паш порти, видавані Польським 
Посольством в Мос<ві вільним меш
канцям м. Гданська (в горі паш- 
порта на складніші, а також на його 
сторінках дрібним шрифтом написано: 
„Ргеіе-Зіавс Оапгід"), не служать під
ставою для видачі посвідок на пере
бування за формою № 1, як чужозем
цям. Якщо громадяни подають за
значені пашпорти, окрадмінвідділи 
лозинні такі пашпорти . відбирати 
і надсилати до НКВС, а пред'явникам 
їх видавати посвідки на перебування 
осіб, заявлених громадянами вільного 
міста Гданська.

11. Свідоцтва про національність, ви
давані Грецьким Посольством в Москві, 
є достатнюю підставою для видачі 
посвідок на перебування чужоземців 
(за формою № 1).

Пашпортові книжки, видавані Грець
ким Посольством, служать тілбчи до
кументом для виїзду грецьких грома
дян за кордон.

При подачі иашпортових книжок 
для виїзду на свідоцтвах, шо їх на
лежить повернути власникам їх, 
окгадмінвідділ робить таку відмітку:
„виїздну візу з . . . . . . .  .
192 . . р. під ч. . . . накла
дено на пашпорті для виїзду, одер
жанім від Грецького Посольства „ . . “
..............................192 ... р. під
ч...............................“

Національні пашпорти для виїзд/, 
а також національні свідоцтва з за
значеними відмітками, не можуть 
бути підставою для видачі посвідок 
на перебування чужоземців.

оттиск большого пальца левой руки 
на то место, где должна быть накле
ена фотокарточка.

Не могут быть освобождаемы от 
представления фотокарточек те пер- 
сидские и афганские гражданки из 
числа указанных, при национальных 
паспортах которых имеются уже фо
тографические карточки, или которые 
ранее представляли их.

10. Паспорта, выдаваемые Польским 
Посольством в Москве вольным жи
телям г. Данцига (сверху паспорта 
на обложке и мелким шрифтом на 
страницах такового написано: „Нгеіе 
5іаді Оапгід"), не служат основа
нием для выдачи видов на житель
ство по форме № 1, как иностранцам. 
Окрадминотделам означенные Пас
порта, в случае представления гражда
нами, надлежит пересылать в НКВД, 
а владельцам их выдавать вид на жи
тельство для лица, заявляющего себя 
гражданином вольного города Дан
цига.

11. Выдаваемые Греческим Посоль
ством в Москве свидетельства о на
циональности являются достаточным 
основанием дл і выдачи вида на житель
ство для иностранца (по форме ДЪ 1).

выдаваемые же Греческим Посоль
ством паспортные книжки служат 
только докумг нтом для выезда гре
ческих граждан за границу.

При пред'явлений для выезпа пас
портных книжек, на свидетельствах, 

подлежащих возвращению владельцам, 
окрадминотделом делается отметка: 

„выездная виза от . . . 192 . .г. 
за К? . . . выдана на паспорте 

для выезда, полученном от Греческого
Посольства...........................192 . . г.
за № . . . . ".

Национальные паспорта для выезда, 
а также национальные свидетельства 
с упомянутыми отметками, не могут 
служить основанием для выдачи видов 
на жительство для иностранцев.

Видання Народні ого Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции
Вам. Ч. 2578. Прим. 7000. Заказ № >578. Тираж 7000.Укрголовліт Ч. 1509. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе.
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ІЗ вересня 1926 і її Івм Відділ ДРУГИЙ 13 сентября 1926 г. Отдел ВТОРОЙ

З М І С Т
Постанови Наркомвнусправу, поста

нова Міжурядницької Метричної Комі
сії приУЕН УСРР, Статути.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановления Наркомвнудела, поста
новление Междуведомственной Метри

ческой Комиссии при ЭКОСО УССР, 
Уставы.

{20 травня, 10 липня, 5 серпня
1020 р.).

87. Про надання чинности „Положенню про посвідки на перебування чужоземців-. виданому 1 грудня 1925 р.88. Про порядок реєстрації чужоземців, що прибувають з візами на в'їзд і виїзд та з візами, в яких реченець перебування в СРСР зазначено Ре більший як один місяць.89. Про виїзд емігрантів.90. Про встановлення розціночннх одиниць ваги91. Про зміну статуту Харківського Губерніяльного Торговельного Акційного Товариства.

{20 мая, 10 июля, о августа 1926 г.).

87. О введении в действие „Положения о видах на жительство для иностранцев". изданного I декабря 1925 г.$8. (I порядке регистрации иностранцев, прибывающих с визами на в*езд и выезд и с визами, в которых срок пребывания в СССР указав не больше одного месяца.89. О выезде эмигрантов.90. Об установлении расценочных единиц веса.91. Об изменении устава Харьковского Губернского Торгового Акционерного Общества.
Постанови Народнього Комісаріяту 

Внутрішніх Справ.

87. Про надання чинности „Поло
женню про посвідки на перебування 

чужоземців-, виданому 1 грудня 
1925 р.

Народній Комісаріят Внутрішніх 
Справ пропонує прийнятидо керування:

1. „Положенню про посвідки на пере
бування чужоземців-, затвердженому 
НК8С і Умов. НКЗС 1 грудня 1925 р. 
(36. Уз. УСРР 1926 р, Відд. II, №24, 
арт. 86) надається чинности з 1 чер
вня 1926 р.

Постановления Народного Комис
сариата Внутренних Дел.

87. О  введении в действие „Поло
жения о видах- на жительство для 
иностранцев", изданного 1 декабря 

І925 г.
Народный Комиссариат Внутрен

них Дел предлагает принять к руко
водству следующее:

1. „Положение о видах на житель
ство для иностранцев4*, утвержденное 
НКВД и У полн. НКИД 1 декабря 
1925 г. (Собр. Уз. УССР 1926 г., Отд. II. 
№ 24, ст. 86) вводится в действие с 
1 июня 1926 г.
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2. Перереєстрація чужоземних гро
мадян у всіх округах УСРР почи
нається з 1 червня 1926 р.

3. За зламання передбачених „По
ложенням" правил на винних осіб 
накладається штраф в адміністратив- , 
ному порядку.

Всі питання, шо торкаються одер
жання чужоземними громгг"нами по
свідок на перебування, порядку об
міну, прописки і т. ин., повинні бути 
передбачені обов'язковою постановою, 
через шо округовий адміністративний 
відділ повинен війти з поданням 
до округового виконавчого комітету 
про видання обов'язкової постанови 
(проект додається).

У в а г а .  Реченець перереєстрації 
назначити не більш 3-х місяців, 
залежно від кількости чужоземних 
громадян в окрузі.

При накладенні штрафів належить 
приймати під увагу класову прина
лежність праволомця та степень його 
маєткової забезпечености.

4. Персональна відповідальність за 
переведення до життя зазначеного 
Положення покладається на завіда- 
теля округового адміністративного 
відділу.

В часі перереєстрації окрадмінвід- 
діл подає дОуНКВС не менш одного 
разу на місяць писаний доклад про 
переведення в життя зазначеного 
Положення.

5. Округові адміністративні відділи 
не повинні без дозволу НКВС вжи
вати будь-яких заходів, не передба
чених Положенням і інструкцією.

6. Видачу тимчасових посвідок 
на перебування, зазначених в арт. 5 
обіжника НКВС ч. 183 з 31 грудня 
1925 р., припинити з 31 травня 1926 р.

2. Перерегистрация иностранных 
граждан во всех округах УССР начи
нается с 1 июня 1926 г.

3. На нарушителей предусмотрен
ных „Положением" правил налагается 
штраф в административном порядке.

Все вопросы, касающиеся получения 
иностранными гражданами видов на 
жительство, порядка обмена, про
писки и т. п., должны быть пред
усмотрены обязательным постановле
нием (проект прилагается), об изда
нии какого окружному администра
тивному отделу надлежит войти 
с представлением в окружной испол
нительный комитет.

П р и м е ч а н и е .  Срок перереги
страции иностранных граждан дол
жен быть не более 3-х месяцев, 
в зависимости от количества ино
странных граждан в округе.
При наложении штрафов необхо

димо учитывать классовую принадлеж-- 
ность нарушителя и степень его иму
щественной обеспеченности.

4. Персональная ответственность 
за проведение в жизнь упомянутого 
Положения возлагается на заведую
щего окружным административным 
отделом.

Во время перерегистрации окр- 
админотдел представляет в НКВД 
не менее одного раза в месяц пись
менный доклад о ходе проведения 
в жизнь упомянутого Положения.

5. Окружные административные 
отделы не должны без разрешения 
НКВД проводить в жизнь какие-либо 
мероприятия, не предусмотренные 
Положением и инструкцией.

6. Выдачу временных видов на жи
тельство, упомянутых в ст. 5 цирку
ляра НКВД К? 183 от 31 декабря 
1925 г., прекратить с 31 мая 1926 г.

У в а г а .  3 1 червня 1926 р. роз
почати видачу посвідок на перебу
вання, встановлених арт. З Поло
ження,. бланки яких надсилається.
7. Не пізніш 5 червня 1926 р. на

діслати до НКВС звіт про видані 
тимчасові посвідки на перебування.

П р и м е ч а н и е .  С І  июня 1926 г. 
начать выдачу видов на жительство 
установленных ст. З Положения, 
бланки каковых препровождаются.
7. Не позднее 5 июня192о г. пред

ставить в НКВД отчет об израсхо
довании временных видов на жи
тельство.
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Бланки тимчасових посвідок на пере
бування, шо залишаються в окрадмін- 
відділі на 1 червня 1926 р., знишити, 
а акт про знищення додати до звіту 
про видані тимчасові посвідки.

8. Видані чужоземним громадянам 
тимчасові посвідки на перебування 
обмінюється в часі перерієстрації 
чужоземців на посвідки на перебу
вання, встановлені „Положенням про 
посвідки на перебування чужоземців", 
нарівні з документами, зазначеними 
в арт. арт. п. 26 і 28 Положення.

9. Зазначені в „Положенні про по
свідки на перебування чужоземців- 
терміни перереєстрації зміняється так:

а) в арт. арт. 27 і 39 Положення 
термін „1 березня 1926 р.“ зміняється 
на „1 червня 1926 р.“,

б) в арт. 18 Положення термін 
„ЗО квітня 1926 р.“ зміняється 
на „31 серпня 192о р.“,

в) в арт. 26' Положення термін
„31 травня 1926 р.“ зміняєтьса
на „Зі серпня 1926 р.“,

г) в арт. 29 Положення термін
„1 червня 1926 р.“ зміняється
на „1 вересня 1926 р.“.

10. При видачі чужоземним грома
дянам посвідок на перебування, при 
продовженні на них терміну перебу
вання або при реєстрації національ
них пашпортів на перебування стя
гається оплату, зазначену арт. 5 і 6 
обіжника НКВС ч. 47 з 27 квітня 
1926 р. (див. інструкцію НКФ СРСР 
з 19 квітня 1926 р.).

У в а г а .  Інструкцію НКФ про 
порядок звільнення від оплат, зазна
чених в цьому пункті, буде наді
слано додатково.
11. Окрім оплат, зазначених в арт. 10 

цього обіжника, за кожний виданий 
бланк посвідки на перебування стя
гається з громадян собівартість бланка 
в розмірі 25 коп. (див. увагу 
до арт. 14 інструкції НКФ СРСР 
з 19 квітня 1926 р.).

У в а г а .  Від оплат за бланк по
свідки на перебування звільняється 
тільки чужоземців, шо належать 
до екіпажів комерційних кораблів,

. які зимують у портах СРСР.

*
Бланки временных видов на житель

ство, оставшиеся в окрадминотделе 
на 1 июня 1926 г., уничтожить; акт 
об уничтожении приложить к отчету 
об израсходовании бланков временных 
видов.

8. Выданные иностранным гражданам 
временные виды на жительство обме
ниваются на время перерегистрации 
иностранцев на виды на жительство, 
установленные „Полож -нием о видах 
на жительство для ин >странцев“ на
равне с документами, упомянутыми 
в ст. ст. 26 и 28 Положения.

9. Упомянутые в „Положении о ви
дах на жительство для иностранцев" 
сроки изменяются следующим обра
зом:

а) в ст. ст. 27 и 39 Положения 
срок „1 марта 1926 г.44 изменяется 
на „1 июня 1926 г.*4,

б) в ст. 18 Положения срок 
„30 апреля 1926 г. “ изменяется 
на „31 августа 1926 г.44,

в) в ст. 26 Положения срок 
на „31 мая 1926 г." изменяется 
на „31 августа 1926 г.‘,

г) в ст. 29 Положения срок 
„1 июня 1926 г.44 изменяется на „1 сен
тября 1926 г.44.

10. При выдаче иностранным гра
жданам видов на жительство, при про
длении срока действия видов или же 
при регистрации национальных пас
портов на пребывание взимаются 
сборы, предусмотренные ст. ст. 5 и 6 
циркуляра НКВД № 47 от 27 апреля 
1926 г. (см. инструкцию НКФ СССР 
от 19 апреля 192о г.).

П р и м е ч а н и е .  Инструкция НКФ» 
об освобождении от сборов, упо
мянутых в настоящем пункте, будет 
прислана дополнительно.
11. Кроме сборов, упомянутых В СТ.1 О 

настоящего циркуляра, за каждый 
выданный бланк вида на жительства 
взимается с граждан себестоимость 
бланка в размере 25 коп. (см. приме
чание к ст. 14 инструкции НКФ» 
СССР от 19 апреля 1926 г.).

П р и м е ч а н и е .  От сбора за 
бланк вида на жительство освобож
даются лишь иностранцы, принадле
жащие к экипажам коммерческих 
судов, зимующих в портах СССР.
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12. Разом з цим Наркомвнусправ 
ще раз підкреслює, шо в часі пере
реєстрації чужоземних громадян, по
винні одержати посвідки на перебу
вання всі особи, що не є громадянами 
радянських республік (див. арт. 4 
Положення про посвідки на перебу
вання чужоземців).

13. З наданням чинности „Поло
женню про посвідки на перебування 
чужоземців" касується: інструкцію
ч. 290 з 6 липня 1923 р. і обіж
ники: ч. 291 з 11 липня 1923 р.,
ч. 14 з 16 січня 1924 р., ч. 37 
з 5 лютого 1924 р., ч. 73 з 15 бе
резня 1924 р., ч. 119 з 10 липня 
1924 р., ч. 136 з 23 серпня 1924 р., 
ч. 137 з 27 серпня 1924 р., ч. 154 
з 29 вересня 1924 р., ч. 180 з 24 листо
паду 1924 р., ч. 198 з 29 грудня
1924 р., ч. 25 з 3 лютого 1925 р., 
ч. 33 з 2 березня 1925 р., ч. 48 
з ЗО березня 1925 р., ч. 66 з 5 травня
1925 р., ч. 100 з 7 липня 1925 р., 
ч. 132 з 22 вересня 1925 р. і ч. 155 
з 30 жовтня 1925 р.Харків, 20 травня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара 
Внутрішніх Справ Черлюкчакевич.

12. Вместе с тем Наркомвнудел еще 
раз подчеркивает, что во время пере
регистрации иностранных граждан, 
все лица, не являющиеся «ражданами 
советских республик, должны, полу
чить виды на жительство (см. ст 4 
Положения о видах на жительство 
для иностранцев).

1 3. С введением в действие „Полэ- 
жения о видах на жительство для 
иностранцев'4 отменяются: инструк
ция № 290 от 6 июля 1923 г. и цир
куляры: № 291 от 11 июля 1923 г., 
Л® 14 от 16 января 1924 г., № 37 
от 5 февраля 1924 г., № 73 от 15 
марта 1924 г., № 119 от 10 июля 
1924 г., № 136 от 23 августа 1924 г., 
№ 137 от 27 августа 1924 г. №154 
от 29 сентября 1924 г., № 180 от 24 
ноября 1924 г., № 198 от 29 декабря
1924 г., № 25 от 3 февраля 1925 г., 
№33 от 2 марта 1925 г., № 48 
от 30 марта 1925 г., № 66 ог 5 мая
1925 г., № 100 от 7 июля 1925 г.. 
№ 132 от 22 сентября 1925 г. и № 155 
от 30 октября 1925 г.Харьков, 20 мая 1926 г.

Зам. Народного Комиссара 
Внутренних Дел Черлюнчакевич.

Додаток до арт. 87
П р о е к т :

Обов'язкова постанова ч..........................
............................... Округового Виконав
чого Комітету...............................................,

З „ травня 1926 р.

Про порядок обміну і видачі посвідок 
на перебування чужоземців і осіб, за

явлених чужоземцями.
На підставі п. 6 літ. „Б", арт. 13, 

розділу II, постанови^ 2 Сесії ВУЦВК 
IX скликання з 28 жовтня 1925 р. 
„Про округові з'їзди рад і округові 
виконавчі комітети" (Зб. Узак. УСРР
1925 р., ч. 83, арт. 487)..................................
............................ округовий виконавчий

комітет п о с т а н о в л я є :
1. Всі чужоземці, що проживають

на території....................................... округи
і одержали раніш встановлені посвідки 
на перебування чужоземців, зобов'я-

Прнложение к ст. 87. 
П р о е к т .

Обязательное постановление № . .
.................. Окружного Исполнитель

ного Комитета.
От „ . . “ мая 1926 г.

0 порядке обмена н выдачи видов на 
жительство для иностранцев н лиц, за

являющих себя иностранцами.
На основании п. 6 лит. „Б", ст. 13, 

главы II постановления 2-й Сессии
ВУЦИК IX созыва от 28 октября 1925 г.
„Об окружных с'ездах советов и 
окружных исполнительных комитетах" 
(Собр.Узак. УССР 1925 г. № 83,
ст. 487),...................................*. окружной
исполнительный комитет п о с т а н о 
в л я е т :

1. Все лица иностранного граждан
ства, проживающие на территории 
........................... округа и получившие

480



Ч. 25 Арт. 87 № 25 Ст. 87

зані не пізніш ...............................1926 р.
обміняти їх посвідки на перебування 
на нові, всановлені „Положенням про 
пооідки на перебування чужоземців*4, 
затвердженим НКВС і Уповн. НКЗС 
з 1 грудня 1925 р.

Обміну підлягають всі посвідки на 
перебування чужоземціві ^„пашлортові 
листи“ і „тимчасові посвдки на пере
бування чужоземців"), видані до 
1 червня 1926 р.

Старі посвідки на новізі червня 1926р- 
обмінює округовий адміністративний
відділ (місто..................................вулиця

....................................... Дім ч..................... ).
2. Нарівні з чужоземцями, зобов'я

зані в такий самий реченець подати 
заяву про визначення їх дійсного гро
мадянства всі особи, шо мають тим
часові посвідки на перебування осіб, 
заявлених чужоземцями, як також всі 
особи, шо не є громадянами СРСР, 
хоч би вони і не мали виданих раніш 
зазначених вище посвідок на перебу
вання.

3. Всі зазначені в арт. 1 і 2 цієї 
постанови особи повинні прибути до 
округового адміністративного відділу 
для обміну посвідок і визначення гро
мадянства, маючи на рухах для по
дання до адміністративного відділу всі 
документи, видані як до 7 листопаду 
1917 р., як і після того: а» відповід
ними органами і установами колиш
ньої Російської імперії, білих урядів, 
а також органами Радянської влади, 
як також б) всі чужоземні документи, 
шо є в них, як от національні паш- 
порти, метрики і кнші національні 
документи. (Коли в окрузі є багато 
чужоземців, то порядок їх явки до 
окрадмінвіаділу може встановити окр- 
адмінвідділ за абеткою або по дер
жавах).

4. Всім особам, шо мають належні 
національні пашпорти, округовий ад
міністративний відділ видає встано
влені зазначеним Положенням по
свідки на перебування чужоземців, 
а особам, шо не є громадянами СРСР 
і не мають належних національних

ранее установленные виды на житель
ство для иностранцев, обязаны не
позже.........................................  1926 года
обменять имеющиеся у них виды 
на жительство на новые, установлен
ные „Положением о видах на житель
ство для иностранцев", утвержденным 
НКВД и Уполн. НКИД от 1 декабря
1925 года.

Обмену подлежат все виды на жи
тельство для иностранцев („паспорт
ные листы" и „временные виды на жи
тельство для иностранцев"), выданные 
по 1 июня 1926 г.

Обмен видов производится с 1 июня
1926 года в окружном администра
тивном отделе (город..................................
улица.........................дом Л6 . . . ).

2. Наравне с лицами иностранною 
гражданства, все лица, имеющие вре
менные виды на жительство для лиц, 
заявляющих себя иностранцами, а 
также все лица, не являющиеся гра
жданами СССР, хотя бы они не имели 
выдаваемых ранее вышеупомянутых 
видов на жительство, обязаны в тот же 
срок подавать заявления об опреде
лении их действительного гражданства

3. Все указанные в ст. 1 и 2 дан
ного- постановления лица должны 
явиться для обмена видов и опреде
ления гражданства в окружной адми
нистративный отдел, имея на руках 
для представления в административ
ный отдел все документы, выданные 
как до 7 ноября 1917 г., так и после: 
а) соответствующими органами и учре
ждениями бывш. Российской империи, 
белых правительств, а также органами 
Советской власти, а равно б) все 
имеющиеся иностранные документы, 
как-то: национальные паспорта, мет
рики или другие национальные доку
менты. (Если в округе много 
иностранцев, то порядок их явки 
может быть установлен окрадминот- 
делом по алфавиту или по странам).

4. Всем лицам, имеющим надлежа
щие национальные паспорта, окруж
ным административным отделом вы
даются установленные упомянутым 
Положением виды на жительство для 
иностранцев; лицам же, не являющимся 
гражданами СССР и не имеющим
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пашпортів,— посвідки на перебування 
осіб, заявлених чужоземцями

5. Всі чужоземці, шо прибувають 
із-за кордону, зобов'язані не пізніш 
24 годин по прибуттю на територію 
округи подати до округового адміні
стративного відділу заяву про видачу 
посвідки на перебування.

о. Разом з заявою чужоземні грома
дяни повинні подати по 2 фотокартки 
та подати відомості, потрібні для 
заповнення аі кети, після чого окру- 
говий адміністративний відділ видає 
на відповідний реченець посвідку на 
перебування.

7. В разі потреби дальшого пере
бування чужоземні громадяни повинні 
не пізніш, як за тиждень до закін
чення реченця, на який їм видано по
свідку на перебування, подати заяву 
про продовження їм реченця перебу
вання, з тим, шо чужоземні громадяни, 
в перебуванні яких зацікавлені дер
жавні установи й організації, повинні 
подати посвідчення від них.

Чужоземці, шо одержали від 
Повноважених Представництв абб Кон
сульств СРСР за кордоном дозвіл на 
тимчасове перебування на території 
УСРР на реченець не більш одного 
місяця, повинні, не пізніш 24 годин 
зареєструватися в округовім адміні
стративнім відділі, а в разі потреби 
дальшого перебування повинні не піз
ніш, як за тиждень до закінчення 
дозволеного їм рзченця перебування, 
подати до округового адміністратив
ного відділу заяву про продовження 
їм реченця перебування разом з за
явою про видачу їм посвідки на пере
бування.

8. Чужоземні громадяни, шо своє
часно не подали заяви про продов
ження їм реченця перебування, 
або яким в ньому відмовлено, зобов'
язані не пізніш, як за три дні до 
терміну, на який їм видано або про
довжено посвідку на перебування, по
дати до округового адміністративного 
ьідділу в місці прописки заяву про

надлежащих национальных паспор
тов,—виды на жительство для лиц, зая
вляющих себя иностранцами.

5. Все иностранцы, прибывающие 
из заграницы, обязаны не позднее 
24 часов по прибытии на территорию 
округа подать заявление в окружной 
административный отдел о выдаче 
видов на жительство.

6. Совместно с заявлением ино
странные граждане должны предста
вить две фотокарточки, кроме того 
сообщить необходимые для заполнения 
анкеты сведения, после чего окруж
ным административным отделом вы
дается на определенный срок вид 
на жительство.

7. В случае необходимости в даль
нейшем пребывании, иностранные 
граждане обязаны не позднее, кзк - 
за неделю до истечения срока, на ко
торый был выдан им вид на житель
ство, подать заявление о продлении 
им срока пребывания, при чем ино
странные граждане, в пребывании 
коих заинтересованы государственные 
учреждения и организации, должны 
представить удостоверения от послед
них.

Иностранцы, получившие от Полно
мочных Представительств или Кон
сульств СССР за границей разрешени- 
на временное пребывание на террие 
тории УССР на срок не болееодного 
месяца, должны в 24-часовый срок 
зарегистрироваться в окружном ад
министративном отделе, а в случае 
необходимости дальнейшего пребыва
ния должны не позднее, как за не
делю до истечения разрешенного им 
срока пребывания, подать в окружной 
административный отдел заявление 
о продлении им срока пребывания 
одновременно с заявлением о выдаче 
вида на жительство.

8. Иностранные граждане, своевре
менно не испросившие разрешения 
на дальнейшее пребывание или коим 
в нем отказано, обязаны не позднее, 
как за три дня до срока, на который 
им выдан или продлен вид на жи- 
тела>ство, подать в окружной адми
нистративный отдел по месту при
писки заявление о выдаче визы на
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видачу їм візи на виїзд за кордон та 
виїхати не пізніш реченця, зазначе
ного в візі.

9. Порядок продовження посвідок 
на перебування, зазначений в арт. 7 
ціп постанови, поширюється на всіх 
осіб, шо одержали нові посвідки на 
перебування як чужоземців, як і осіб, 
заявлених чужоземцями, встановлені 
Положенням про посвідки на перебу
вання чужоземців.

10. Особи, шо переїзджають з тран
зитними візами, коли вони принево
лені зупинитися, звільняються Від 

одержання посвідок на перебування 
та прописки, але зобов'язані зареє
струватися в округовім адміністра
тивнім відділі та виїхати не пізніш 
дозволеного їм реченця на перебу
вай ня.

Правила переїзду передбачені Обов'
язковою Постановою................................
. . . . . .  (Обов'язкову Постанову

видано на підставі обіжника НКВС
ч. і З б ' з  1 жовтня 1925 року).

11. Особи, шо мають візи на в'їзі 
і виїзд, звільняються від одержання 
поівідок на перебування, але зобов'
язані по прибуттю не пізніше 24 го
дин зареєструватися в округовім адмі
ністративнім відділі.

Чужоземці, що мають зазначену 
візу, повинні виїхати в реченць, за
значений в зворотній візі. Продов
жити реченць перебування можна в по
рядку, зазначенім в арг. 7 цієї поста
нови.

12. Особи, шо мають дипломатичні 
картки, видані Наркомзакслрйв, а та
кож особи, шо мають національні 
пашпорги видані як їх владою, як 
і відповідними чужоземними представ
ництвами в СРСР з відміткою про реє
страцію в Наркомзаксправ або його 
уповноважених або округових адмі
ністративних відділів, звільняються від 
одержання посвідок на перебування 
на реченець, зазначений в такій від
мітці і в відмітці цих установ про 
продовження реченця.

Право на перебування за націо
нальними пашпортами з такою відміт
кою мають такі особи:

выезд за границу и выехать не позднее 
срока, указанного в визе.

9. Порядок продления видов на жи
тельство, в случае истечения их 
срока, указанный в ст. 7, распростра
няется на всех лиц, получивших 
новые виды на жительство, как 
иностранцев, так и лиц, заявляющих 
себя иностранцами, установленные По
ложением о видах на жительство для 
иностранцев.

10. Лица, следующие по транзитным 
визам, в случае вынужденной оста
новки, освобождаются от получения 
видов на жительство, а подлежат 
регистрации в окружном администра
тивном отделе и должны выехать 
не позднее разрешенного срока пре
бывания.

Правила следования предусмотрены 
Обязательным Постановлением . . .
....................... (Обязательное Постано

вление издано на основании циркуляра 
НКВД № 136 от 1 октября 1925 года).

11. Лица, имеющие визы на выезд 
и в'езд, освобождаются от получения 
видов на жительство, а обязаны па 
прибытии в 24-часовый срок зареги
стрироваться в окружном админи
стративном отделе.

Иностранцы, имеющие указанную 
визу, должны выехать в срок, ука
занный в обратной визе. Продление 
данного срока производится в порядке 
ст. 7 данного постановления.

12. Лица, имеющие дипломатические 
карточки, выданные НКИД. а также 
лица, имеющие национальные паспорта, 
выданные как их властями, так и со
ответствующими иностранными пред
ставительствами в СССР с отметкой 
о регистрации в НКИД или его упол
номоченных или в окружных адми
нистративных отделах на срок, ука
занный в регистрационной отметке 
и в отметке этих учреждений, о про
длении срока, освобождаются от 
получения видов на жительство для 
иностранцев.

Правом на проживание по на
циональным паспортам с названной 
отметкой пользуются следующие лица:
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а) Співробітники чужоземних дипло
матичних місій, яким відмітку речен- 
реєстрацію або про продовження ре
ченця реєстрації робить Наркомзак- 
справ;

б) Чужоземні консули й офіційний 
консульський персонал чужоземних 
держав, яким відмітку про реєстрацію 
і про продовження реченця реєстра
ції роблять зазначені вище органи.

13. Всі особи, що одержали нові 
посвідки, на перебування чужоземців 
і носі посвідки на перебування осіб, 
заявлених чужоземцями, а також ті, 
що прибувають із-за кордону післяодер- 
жання посвідок на перебування, зо
бов'язані в установлений реченець по
дати до зазначених нижче установ 
одержані посвідки на перебування для 
прописки.

Прописка в містах провадиться 
в органах міліції через домові упра
вління, житлові товариства, адміні
страції гостиниць і т. инш , а в сіль
ських місцевостях в адміністративних 
відділках райвиконкомів безпосередньо.

Прописку належить робити тільки 
по непрострочених посвідках на пере
бування, виданих згідно з Положен
ням про посвідки на перебування чу
жоземців.

Прописку в місцях, де є адресові 
бюра, належить робити не пізніш 
48 годин з часу прибуття до місця 
проживання, а в инших місцевостях— 
не пізніш як в 7-миденний рече
нець.

14. Особи, шо мають дипломатичні 
картки, видані Наркомзаксправ, про
писці не підлягають.

Всі инш і особи, зазначені в арт. 13 
цієї постанови, підлягають прописці 
на загальних підставах.

15. Чужоземні громадяни, шо при
бувають з инших союзних республік, 
зобов'язиві одержати в округовім 
адміністративнім відділі посвідки на 
перебування, якщо вони не одержали 
ше посвідок на перебування, анало
гічних до форм, передбачених Поло
женням про посвідки на перебування 
чужоземців.

а) Сотрудники иностранных дипло
матических миссий, коим отмеїка 
о регистрации или о продлении срока 
таковой производится НКИД;

б) Иностранные консулы и офици
альный кснсульский персонал ино 
странных государств, коим отметки 
о регистрации и продлении срока 
таковой производятся вышеуказанными 
органами.

13. Все лица, получившие новые 
виды на жительство для иностранцев 
и лиц, заявляющих себя ино тран
цами, а также прибывающие из за
границы, по получении вида на жи
тельство, обязаны в установленные 
сроки пред'явить в указанные ниже 
учреждения полученные виды на жи- , 
тельство для прописки.

Прописка в городах производится 
в органах милиции через домовые 
управления, жилищные товарищества, 
администрации гостинници так далее, 
а в сельских местностях адVинис^ра- 
тивными отделениями райисполкомов 
непосредственно.

Прописка должна производ-.-ться 
только по непросроченным ВИДЧМ 

на жительство, выдаваемым согласно 
Положения о видах на жительство 
для иностранцев.

Прописка в городах, где имеются 
адресные столы, должна быть произ
ведена не позднее, как в 48-часовый 
срок со времени прибытия к месту 
жительства, в прочих местностях 
не позднее 7-дневного срока.

1 4. Лица, имеющие дипломатические 
карточки, выданные НКИД, прописке 
не подлежат.

Все прочие лица, указанные в ст. 13 
настоящего постановления, подлежат 
прописке на обших основаниях.

15. Иностранные граждане, прибы
вающие из других союзных республик, 
обязаны получить в окружном адми
нистративном отделе виды на житель
ство, если они не получили еще видов 
на жительство, аналогичных к формам,, 
предусмотренным Положением о видах 
на жительство для иностранцев.
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16. Коли чужоземні громадяни, що 
прибувають з инших округ мають 
вже нові посвідки на перебування, 
то воні' звільняються від одержання 
нових посадок на перебування в адміні
стративнім відділі округи.

О.оби, зазначені в арт.арт. 15 і 16 цієї 
постанови, прописуються в загальнім 
порядку.

17. Особі*, піо ламають арт. арт. 1, 2 
З, 4, 5. 7, 8. 9, 10, II, 12 і 15 цієї 
постано-и, підлягають адміністратив
ній відмові дальності в порядку поста
нови ВУ1ІВК і РИК з ЗО серпня 1922 р. 
(36. Узак. УСРР 1922 р., ч. 38, арт. 577) 
і на них иаклздаєіься штраф до 100 
(ста) карбованців або примусової ро
боти до одного місяця.

18. За невиконання домовласниками, 
орендарями домів і відповідальними 
в дом< вих управліннях особами вста
новлених цією п становою правил 
прописки накладається в адміністра
тивнім порядку грошові стягання 
в розмірі не більш 25 карб.

Таке саме стягання накладається 
на чужоземних громадян, шо не по
дали до зазначених в арт. 13 цієї 
постанови установ і в установлений 
реченець твоїх посвідок на перебу
вання для прописки.

(Коли округа прикордонна або має 
портові міста, то до проекту обов'
язкової постанови належить внести 
винятки, передбачені арт. 37 поло
ження).

19. Нагляд за виконанням цієї обов' 
язкової постанови пгкладається на 
округоьий адміністративний відділ, 
а також на адVІністративні відділки 
райвиконкомів та на органи міліції.

20. Ця обов'язкова постанова ви
дається на реченець одного року і на* 
бирає чинности з 1 червня 1926 року.

Голова Округового
Виконавчого Комітету

Секретар

16. Иностранные граждане, прибыв
шие из других округов, если они 
получили уже новые виды на житель
ство. от получения таковых в адми
нистративном отделе округа освобо
ждаются.

Прописка лиц, указанных в статьях 
15 и 16 настоящего постановления 
производится на обших основаниях’

17. Лица, нарушившие ст.ст. 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 15 насто
ящего постановления, подлежат адми
нистративной ответственности в по
рядке постановления ВУЦИК и СНК 
от 30 августа 1922 г. (Собр. Узак. 
УССР 1922 г.. К? 38, ст. 577), в виде 
штрафа до 100 (ста) руб. или прину
дительных работ до одного месяца.

18. Невыполнение домовладельцами, 
арендаторами домов и ответственными 
в домовых управлениях лицами уста
новленных настоящим постановлением 
правил прописки влечет за собой 
наложение денежного взыскания в ад
министративном порядке в размере

, не свыше 25 руб.
Такое же взыскание налагаете» 

на иностранных граждан, не пред'явив
ших в указанные вст. 13 настоящего 
постановления учреждения и в устано
вленные сроки своих видов на житель
ство для прописки.

(В округах пограничных и имеющих 
портовые города в проект обязатель
ного постановления надлежит внести 
из'ятия, предусмотренные ст. 37 
Положения)

19. Наблюдение за исполнением 
настоящего обязательного постановле
ния возлагается на окружной адми
нистративный отдел, а также на 
административные отделения райиспол
комов и органы милиции.

20. Настоящее обязательное поста
новление издается сроком на один год 
и вступает в силу с 1 июня 1926 года.

Председатель Окружного 
Исполнительного Комитета

Секретарь ,
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88. Про порядок реєстрації чужоземців, 
що прибувають з візами на в'їзд 
і виїзд та з візами, в яких реченець 
перебування в СРСР зазначено не 

більший як один місяць.

На додаток до літ. „б“ арт. 34 
„Положення про посвідки на перебу
вання чужоземців** з 1 грудня 1925 р. 
36. Уз. У'-РР 1926 р., № 24, арт. 86, 
Наркомвнусправ пропонує прийняти 
до керування:

1. На національних пашпортах чужо
земців, шо прибувають до СРСР з візами 
на в'їзд і виїзд, виданими повноваж
ними представництвами або консуль
ствами СРСР за кордоном, округові
адміністративні відділи, не видаючи 
посвідки на перебування, накладають 
штампи такого змісту:

зареєстровано
р.................................... зарегистрирован

окрадмінвідділі, як
в • • • • • окрадминотделе, как
чужоземець,
иностранец, оля "гребування в межах

88. О порядке регистрации иностран
цев, прибывающих с визами на в'езд 
и выезд и с визами в которых срок 
пребывания в СССР указан не больше 

одного месяца. •
В дополнение к лит. „6“ ст 34 

„Положения о видах на жительство 
для иностгачц-в** от 1 декабря 1925 г. 
(С. У. УССР 1926 г., Кг 24, ст. 86), 
Наркомвнудел предлагает принять 
к руководству:

1. На национальных паспортах ино
странцев, прибывающих в СССР с ви
зами на в'езд и выезд, выданными 
полномочными представительствами 
Либо консульствами СССР за грани
цей, окружные административные от
делы, не выдавая видов на житель' 
ство, накладывают штампы такого 
содержания:

_ . зарегистрирован
р................................  зареєстровано

окрадминотделе. как
в..................... окрадмінвідділі, я<
иностранець, на предмет проживания 
чужоземець, в пределах

на предмет проживания в пределах для перебування в межах

округи УСРР до..............................1 9 2 . .  р.
округа УССР по...............................1 9 2 . .  г.

(м. п.)
Зав. Окрадмінвідділу

Зав. Чужоземного Відділку
№.....................
Місто......................

Розмір штампа не більший як 8 X 6 
сантиметрів.

2. Накладення зазначеного штампу 
дає право проживати без одержання 
посвідки на перебування чужоземця 
в межах тієї округи, на яку поши
рюється діяльність відповідного окр- 
адмінвідділу.

3. Коли чужоземцеві дозволяється 
перебувати понад реченець, зазначений 
у візі на поворотний виїзд, належить 
перекреслити штамп, накладений на 
національнім пашпорті, а чужозем
цеві видати на загальних підставах 
посвідку на перебування чужоземців 
за формою К? 1.

Якщо в такім разі виїздить чужо
земець, віч повинен виповнити всі

округа УССР по.............................. 192 . г.
округи УСРР до..............................192 . р.

(м. п.)
Зав. Окрадминотделом

Зав. Иностранным Отделением
№ . . . .

город . . . .
Размер штампа не больше 8Х.6 см..

2. Наложение указанного штампа 
дает право проживать без получения 
вида на жительство для иностранца 
в пределах тою округа, на который 
распространяется деятельность соот
ветствующего окрадминотдела.

3. Если иностранцу разрешается 
проживание дольше срока, указанного 
в визе на обратный выезд, то штамп, 
наложенный на национальном па
спорте, следует перечеркнуть, а ино
странцу выдать на общих основаниях 
вид на жительство для иностранца по 
форме № 1.

При выезде в таком случае ино
странец должен выполнить все уста-

486



ч. 25 Арт. 88 № 25 Ст. 88

встановлені для цього правила на 
загальних підставах.

У в а г а .  Якщо чужоземець по
рушить прохання про продовження 
перебування на реченець не більший, 
як сім днів, то посвідки на пере
бування йому не видається, а на 
національнім пашпорті накладається 
виїзну візу. При встановленні ре
ченця чинности візи належить 
взяти на увагу час, потрібний для 
семиденного перебування.
4. Чужоземці, що одержали від 

Повноважних Представництв або Кон
сульств СРСР за кордоном дозвіл 
на тимчасове перебування на тери
торії СРСР на реченець не більший 
як один місяць, не одержують по
свідок на перебування, але повинні 
також зареєструватися в окрадмін- 
відділі не пізніш 24 годин з часу 
прибуття до округи. Під час реєстрації 
на національнім пашпорті накладається 
штами, зазначений в арт. 1 цього 
обіжника.

Коли зазначені в цім арт. чужоземці 
хочуть продовжити реченець перебу
вання в УСРР, то вони повинні 
не пізніш, як за тиждень до закін
чення дозволеного їм реченця пере
бування, подати до окрадмінвідділу 
заяву про продовження їм реченця 
перебування разом з заявою про ви
дачу їм посвідок на перебування. В разі 
продовження їм реченця перебування, 
належить перекреслити штамп про реє
страцію, накладений на національнім 
пашпорті, та видати посвідку на пере
бування на загальних підставах.

5. Згідно з арт. 9 і 16 постанови 
ЦВК і РНК СРСР з 6 квітня 1926 р. 
«Про оплати, шо їх збирають органи 
Народнього Комісаріяту Внутрішніх 
Справ за видачу загально громадянсь
ких закордонних пашпортів, дозволів 
і віз на виїзд до Союзу РСР та 
виїзд з Союзу РСР і видів на про 
живаннядля чужоземців» (Збір. Ззк. 
СРоР 1926 р., ч. 27, арт. 167) при 
накладенні штампа про реєстрацію 
національного пашпорта стягається 
оплату в розмірі 5 карб, і оплату на 
користь Червоного Хреста—50 коп.

новленные для него правила на общих 
основаниях.

П р и м е ч а н и е  Если иностранец 
возбуждает ходатайство о продле
нии срока проживания не большэ 
7 дней, то вина на жительство ему 
не выдается, а на национальный 
паспорт накладывается выездная 
виза. При установлении срока дей
ствия визы, надлежит принять во 
внимание время, необходимое для 
7 дневного пребывания.
4. Иност анцы, получившие от Пол

номочных Представительств либо Кон
сульств СССР за-границей разрешение 
на временное пребывание на террито
рии СССР на срок не больше одного 
месяца, не получают видов на жи
тельство, но должны также зареги
стрироваться в окоадминотделе не 
позже 24 часов со времени прибытия 
в округ. При регистрации на нацио
нальный паспорт накладывается штамп, 
указанный в ст. 1 этого циркуляра.

Если указанные в згой статье ино
странцы желают продолжить срок 
пребывания в УССР, то они обязаны 
не позднее, как за неделю до окон
чания разрешенного им срока пребы
вания, подать в окрадминотдел за
явление о продлении им срока прожи
вания одновременно с заявлением 
о выдаче им видов на проживание. 
В случае продления им срока пребы
вания. следует перечеркнуть штамп 
о регистрации, наложенный на нацио
нальном паспорте, и выдать вид на 
жительство на обших основаниях.

5. Согласно с ст. 9 и 16 постано
вления ЦИК и СНК СССР от 6 апреля 
1926 г. «О сборах, взимаемых орга
нами Народного Комиссариата Внут
ренних Дел за выдачу общегражданских 
паспортов, разрешений и виз нав'езд 
в Союз ССР и выезд из Союза ССР 
и видов на жительство для иностран
цев» (Соб. Зак. СССР 19^6 г., 27, 
ст. 1 07) при наложении штампа о реги
страции национального паспорта взи
мается сбор в размере 5 р. и сбор 
в пользу Красного Креста—50 коп.
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Коли чужоземець виїздить до иншої 
округи, то під час накладення нового 
штампа з правом проживання в окрузі 
на такий самий реченець оплату не 
стягається.

6. У всіх округових органах друку 
належить об'явити, шо чужоземці, 
які прибувають з візами на в'їзд 
і виїзд, як і ті, шо в їх візах реченець 
перебування в СРСР зазначено не 
більший як один місяць, повинні заре
єструватися в окрадмінвідділі у місці 
перебування. В оголошенні (сповіщення) 
належит зазначити про відповідальність 
за зламання цього порядку (належить 
покликатися на обов'язкову постанову 
окрвиконкому, видану в порядку обіж
ника НКВС № 55 з 20 травня 1926 р.), 
як також заз<ачити, шо штамп дає 
право на проживання тільки в межах 
тієї округи, шо на ню поширю
ється діяльність відповідного окрадмін- 
відділу.

• •Харків. 10 липня 1920 р.
За Народнього Комісара

Внутрішніх Справ Якимович.

Если иностранец выезжает в другой 
округ,то при наложении нового штампа 
о праве проживания в округе на такой 
же самый срок сбор не взимается.

6. Во всех окружных органах пе
чати следует об'являть,что иностранцы, 
прибывающие с визами на 8'езд и вы
езд, а также те, в визах которых 
срок проживания в СССР указан не 
больше одного месяца, должны заре
гистрироваться в окрадминотделе по 
месту проживания. В об'явлений (изве
щении) нужно указать об ответствен
ности за нарушение этого порядка 
(следует сослаться на обязательное 
постановление окрисполкома. издан
ное в порядке циркуляра НКВД К? 55 
от 20 мая 1926 г ), а также указать,, 
что штамп дает право на проживание 
только в пределах того округа, на 
который распространяется деятель
ность соотвеїствующего окрадминот- 
дела.Харьков, 10 июля 1926 г.

За Народного Комиссара
Внутренних Дел Якимович.

89. Про виїзд емігрантів.
Касуючи обіжника НКВС ч. 120 

з 7 серпня 1925 р. „Про виїзд емі
грантів", Наркомвнусправ пропонує 
прийняти до керування:

1 Згідно з постановою РПО СРСР 
з 11 березня 1925 р. ..Про затвер
дження статуту Пасажирсько - Тран
спортного Акціонерного Товариства 
„Союзфлот" („Эхон Жизнь" з 22 бе
резня 1925 р., ч 66), до нього пере
ходять всі виключні права по обслу
говуванню еміграції і іміграції.

2, Монопольне право Союзфлоти 
на перевіз емігрантів поширюється 
на всіх громадян Союзу РСР, шо 
виїздять з території СРСР до заоке
анських держав морською або мішаною 
залізнично-морською дорогою з метою 
для влаштування свого господарства 
в иншій державі, а саме: 

а) для підшукування собі постійної 
чи-то сезонної роботи,

89. О выезде эмигрантов.
В отмену циркуляра НКВД № 120 

от 7 августа 1925 г. „О выезде эми
грантов", Наркомвнудел предлагает 
принять к руководству следующее:

1. Согласно постановления СТО 
СССР от 11 марта 1925 г. „Об утвер
ждении устава Пассажирско - Транс
портного Акционерного Общества 
„Союзфлот" („Экон. Жизнь"от 22 мар
та 1925 г., №66), к последнему перехо
дят все исключительные права по об
служиванию эмиграционного и имми
грационного дела.

Монопольное право Сокгфлота на 
перевозку эмигрантов рапіространя- 
ется на всех граждан Союза ССР, вы
езжающих из территории СССР в за
океанские государства морским либо 
смешанным железнодорожно-морским 
путем в целях своего хозяйственного 
устройства в другой стране, а именно: 

а) для подыскания себе постоянной 
или сезонной работы,
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б) для ведення свого власного госпо
дарства або підприємства,

в) дія постійного проживання на 
утриманні инших осіб, шо знаходяться 
за кордоном.

У в а г а  1. Монопольне право
Союзфлоти поширюється також на
паломників, шо виїздять за кордон.

3. Всі громадяне СРСР, шо виїздять 
до Палестини, Північної й Південної 
Америки, Африки і Австралії з метою, 
зазначеною в арт. 2 цього обіжника, 
при подачі заяв про видачу їм закордон
ного паш порту, повинні подати до 
окрадмінвідділу реєстраційні картки 
Союзфіоти.

4. Коли громадяни виїздять до 
Сполучених Штатів Північної Америки 
з метою, зазначеною в арт. 2 цього 
обіжника, то закордонні гіашпорти 
видається їм по поданні реєстрацій
ної картки, виданої Центральним 
Управлінням Союзфлоти в Москві.

Коли громадяни виїздять з такою 
самою метою до инших держав, зазна
чених в арт. З цього обіжника, то 
закордонні гіашпорти видається їм 
при поданні реєстраційної картки, 
виданої Управлінням Союзфлоти в 
Москві, або його місцевими органами.

5. При поїздках до держав, зазна
чених в арт. З цього обіжника, на 
тимчасове перебування для лікування 
і в инших подібних випадках, не 
передбачених арт. 2 цього обіжника, 
громадяни повинні представити довідку 
Союзфлоти або його місцевих органів 
про те, шо на переїзд даної особи 
монополія Союзфлоти не поширюється.

6. В закордонних пашпортах осіб, 
шо виїздять в приватних справах не 
до заокеанських держав, зазначається, 
шо пашпорт не дійсний для виїзду 
до Палестини, Північної й Південної 
Америки, Африки й Австралії.

7. Зазначений в цьому обіжнику 
порядок не поширюється:

а) на осіб, шо їх відряджають до 
зазначених держав державні, коопе
ративні і громадянські організації,

б) для ведения своего собственного 
хозяйства либо предприятия,

в) для постоянного проживания на 
содержании других лиц, находящихся 
за границей.

П р и м е ч а н и е .  Монопольное 
право Союзфлота распространяется 
также на паломников, выезжающих 
за границу.
3. В:е граждане СССР, уезжающие 

в Палестину, Северную и Южную Аме
рику, Африку и Австралию с целью, 
указанной в ст. 2 этого циркуляра, 
при подаче заявлений о рыдаче им 
заграничного паспорта, должны по
дать в окрадминотдел регистрационные 
карточки Союзфлота.

4. Если граждане уезжают в Соеди
ненные Штаты Северной Америки 
в целях, указанных в ст. 2 этого цир
куляра, то заграничные паспорта вы
даются им по представлении регистра
ционной карточки, выданной Цен
тральным Управлением Союзфлота 
в Москве.

Если граждане выезжают в тех же 
целях в иные страны, указанные 
в ст. 3 этого циркуляра, то загра
ничные паспорта выдаются им при 
представлении регистрационной кар
точки, выданной Управлением Союз
флота в Москве, либо его местными 
органами.

5. При поездках в страны, указан
ные в ст. 3 этого циркуляра, на вре
менное пребывание для лечения и в дру
гих подобных случаях, не предусмо
тренных ст. 2 этого циркуляра, гра
ждане должны представить справку 
Союзфлота либо его местных органов 
о том, что на переезд данного лица 
монополия Союзфлота не распростра
няется.

6. В заграничных паспортах лиц, 
выезжающих по частным делам не 
в заокеанские страны, указывается, 
что паспорт не действителен для вы
езда в Палестину, Южную и Северную 
Америку. Африку и Австралию.

7. Указанный в этом циркуляре по
рядок не распространяется:

а) на лиц, командируемых в ука
занные страны государственными, ко
оперативными и общественными орга
низациями,
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б) на осіб, шо виїздять до деожав, 
не зазначених в арт. 2 цього обіжника.Харків, 10 липня 1026 р.

За Народнього Комісара
Внутрішніх Справ Якимович.

б) на лиц, выезжающих в страны, 
не указанные в ст. 2 этого циркуляра.Харьков, 10 июля 1926 г. »

За Народного Комиссара 
Внутренних Дел УССР Якимович.

Обов'язкова постанова Міжуряд- Обязательное постановление Между- 
ницької Метричної Комісії при ведомственной Метрической Комис- 

УЕН УСРР. сии при ЭКОСО УССР.

90. Про встановлення розціночних оди
ниць ваги.

На підставі обов'язкових постанов 
Центральної Метричної Комісії при 
Раді Праці та Оборони Кг 58 (оголо
шеної в „Торгово-Промышленной га- 
зете“з 13 червня 1926 г.,№ 133)та№60 
(оголошеної в „Ежемесячном Бюлле
тене Центральной Метрической Коми- 
сии" К? 6, 1926 р.), Міжурядницька 
Метрична Комісія при УЕН п о с т а 
н о в л я є :

1. В роздрібній торгівлі на терито
рії УСРР (державній, кооперативній 
і приватній) на ринках, базарах то 
шо, в закритих приміщеннях і з рун 
дуків, лотків то шо, заборонити вжи
вати розцінки на 4С0 грамів та 16 кі
лограмів на продавані товари з дня 
оголошення цієї обов'язкової поста
нови в „Збірн. Узаконень і розпо
ряджень Роб.-Сел. Уряду УСРР" та 
в „Украинском Экономисте".

2. Для товарів тієї категорії, шо 
розцінювались у старих мірах на фунт, 
завести розиіночну одиницю на один 
кілограм. Для цієї категорії товарів 
дозволити розцінку на 500 і 100 грамів.

У в а г  і. В частинах кілограму 
належить розцінювати з точним 
аритметичним підрахунком, закру
глюючи цифри тільки в кінцевому 
розрахункові.
3. Для товарів, шо потрібують дріб

нішого розважування, встановити роз
цінки на 1, 10 і 100 грамів, на ба
жання торговельних підприємств, 
відповідно до категорії товарів.

90. Об установлении расценочных единиц 
веса.

На основании обязательных поста
новлений Центральной Метрической 
Комисии при СТО № 58 (опублико
ванного в „Торгово Промышленное 
газете" от 13 июня 1926 г., № 133) 
и № 60 (опубликованного в .Еже
месячном Бюллетене Центральной Мет
рической Комиссии" К? 6, 1926 г.), 
Междуведомственная Метрическая Ко
миссия при УЭС п о с т а н о в л я е т :

1. В розничной торговле на тер
ритории УССР (государственной, 
кооперативной и частной) на рынках, 
базарах и т. п. как в закрытых поме
щениях, так и с рундуков, с лотков 
и т. п, воспретить применение расце
нок в 400 грамм и 16 килограмм на 
продаваемые товары со времени 
опубликования настоящего обязатель
ного постановления в „Сб. Узаконений 
и распоряж. Раб.-Крест. Правитель
ства УССР'* и „Укр. Экономисте".

2. Для товаров той категории, рас
ценка коих в старых мерах относилась 
к фунту, ввести расценочную еди
ницу в 1 килограмм. Для этой кате
гории товаров допустить расценку 
в 500 и 100 грамм.

П р и м е ч а н и е ,  Расценки на 
доли килограмма производить по 
точному арифметическому подсчету 
с округлением цифр лишь при 
конечном расчете.
3. Для товаров, требующих более 

мелкой развески, установить расценки 
в 1 грамм,10 грамм и 100 грамм, 
по выбору торговых предприятий, в 
соответствии с категорией товара.
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4. Для товарів, шо продаються 
вроздріб і вимагають розцінок в оди
ницях більших за кілограм, вживати 
розцінку на центнер чи його десяті 
частини, на бажання торговельних 
підприємств.

5. Догляд за виконанням цієї обо
в'язкової постанови покладається на 
органи Чаркомторгу УСРР.

6. Особи урядові й приватні, винні 
в ламанні цієї обов'язкової поста
нови, підлягають відповідальності за 
арт. 141 Кримінального Кодексу УСРР.

Харків. 5 серпня 1926 р.
Голова Міжурядницької 

Метричної Комісії УСРР А. Маслов.

Керівничий Української 
Головної Палати Мір В. Мазі/репко.

4. Для продающихся в розницу 
товаров, требующих расценок в еди
ницах больших, чем килограмм, при
менять расценку, отнесенную к цент
неру или его десятым долям, по выбору 
торговых предприятий.

5. Надзор за выполнением настоя
щего обязательного постановления 
возлагается на органы НКТорга УССР.

6. Как должностные, так и частные 
лица, виновные в нарушении настоя
щего обязательного постановления, 
подлежат ответственности по ст. 141 
Уголовного Кодекса УССР.Харьков, 5 августа 1926 г.

Председатель Междуведомственной 
Метрической Комиссии

УССР А. Маслов.

Управляющий Украинской 
Главной Палатой Мер В. Мазуренко.

•’>аі ворджепо пост. УЕН з 21 травня 1926 р. за протоколом Л- 43/392.
91. Про зміну статуту Харківського 
Губерніяльного Торговельного Акційного 
Товариства Об. Уз. УСРР 1923 р. 
Від. II, № 22 24, арт. 95: 36. Уз. УСРР 

1924 р., Від. II, №6, арт. 12).

Акційне Товариство в подальшому 
йменувати: „Харківське Торговельне 
Акційне Товариство „Хаторг“.

Артикули статуту—1,2.8,11 та 42 
викласти такою редакцією:

„§ 1. Щоб розвинути державну тор
гівлю, а також обслуговувати місцеву 
промисловість в царині збуту її про
дукції та закупівлі для неї сировини, 
засновується Харківське Торговельне 
Акційне Товариство „Хаторг".

§ 2. Щоб здійснити покладені на 
Товариство завдання, йому надається 
право вільно набувати всілякі не ви
лучені з загально-громадського обігу 
товари та продавати їх, заставляти, 
орати товари на комісію й вчиняти 
всі взагалі дії та операції, сполучені

Утверждено поет. УЗС'а 21 мая 1920 г. по протоколу .V? 43/392.
9 1 . 0 6  изменении устава Харьковского 

Губернского Торгового Акционерного 
Общества. (Собр. Уз. УССР 1923 г., 
Отд. II. № 22-24, ст. 95; Собр. Уз.

УССР 1924 г., Отд. II, № 6, ст. 12).

Акционерное общество в дальней
шем именовать: Харьковское Торговое 
Акционерное Общество „Хаторг".

Параграфы устава — 1 , 2 ,  8 , 1 1  и 4 4  
изложить в следующей редакции:

„§ 1. В целях развития государ
ственной торговли, а также обслужи
вания местной промышленности в об
ласти сбыта ее продукции и закупки 
для нее сырья, учреждается Харьков
ское Торговое Акционерное Обшество- 
„Хаторг1*.

§ 2. Для осуществления лежащих 
на Обществе задач, ему предоста
вляется право свободного приобретения 
всякого рода не из'ятых из обще
гражданского оборота товаров и про
дажи их, заклада, принятия товаров 
на комиссию и совершения всех
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з торгівлею; зокрема йо«у мацається 
право відкривати в Хірківській окрузі 
й поза її межами базисні комори, 
крамниці, філіяли, контори та агент
ства".

„§ 8. Основний капітал Товариства 
визначається в один мілійон карбо
ванців (1.000 000 карбованців), розпо
ділених на 10.000 акцій, вартістю 
кожна по сто карбованців".

м § 1 1 .  Передається акції шляхом 
спеціяльного передавального надпису 
на них з зазначенням найменування 
набувця, з тим, що передавати акції, 
належні установам та підприємствам, 
щэ є у віданні Харківського Відділу 
місцевої промисловосте дозволяється 
лише з дозволу Харківського Відділу 
місцевої промисловосте але не инакше, 
як державним установам або підпри
ємствам; передачу решти акцій, на
лежних иншим держорганам, без осо
бливого на те дозволу,-—дозволяється 
лише в тому разі, коли за набувця 
є який будь инший держорган, а щоб 
передат.і такі акції якій будь иншій 
юридичній або фізичній особі—по
трібно заздалегідного дозволу Ради 
Тоїариства. Про всяку передачу акцій 
Правління Товариства робить відзна
чення цієї передачі в осібній книзі*4.

Увагу до § 11-залишити в чинній 
редакції.

„§ 42. Державні установи та підпри
ємства, громадські й приватні органі
зації, Громади, Товариства та инші 
юридичні особи, що є за акціонерів 
Товариства, користуються на загаль
них зборах правом участи та голосу 
в особі своїх представників".

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції.

вообще действий ;.и операций, связан
ных с осуществлением торговли; 
в частности, ему пред вставляется 
право открытия в Харьковском округе 
и вне его пределов базисных скла
дов, магазинов, отделений, * контор 
и агентств'*.

,,§ 8. Основной капитал Общества 
определяется в один миллион рублей 
(1.000.000 рублей), разаелен~ы< на 
10.000 акций, сюимостью каждая по 
сто рублей".

,,§ 11. Передача акций произво
дится путем специальной передаточной 
надписи на них с указан ем наиме
нования преобретателя, при чем пере
дача акций, принадлежащих учрежде
ниям и предприятиям, находящимся 
8 ведении Харьковского Отдела мест
ной промышленности, допускается лишь 
с разрешения Хірьковского Отдела, 
местной промышленное и, но не иначе, 
как государственным учреждениям или 
предприятиям ;■ передача остальных 
акций, принадлежащих другим гос- 
органам, без особого на то разре
шения,— допус-ается лишь в том 
случае, когда приобретателем является 
другой какой либо госоргач, а при 
передаче таких акций какому либо 
иному юридическому или физическому 
лицу—требуется предварительное раз
решение Совета Общества. О всякой 
передаче акций Правление Общества 
делает отметку этой передачи в осо
бой книге".

Примечание к § 11—оставить 
в действующей редакции.

„§ 4?. Государственные учреждения 
и предприятия, общественные и част
ные организации, Общества, Товари
щества и прочие юридические лица, 
состоящие акционерами Общества, 
пользуются в общих собраниях правом 
участия и голоса в лице своих пред
ставителей".

Изданы" Народного Комиссариата Юстиции
Зам. Ч. 2640. Прим. 8000. Заказ № 2646. Тира». 8000.Укрголовліт Ч. 1509. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе.
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РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИз а  "19 2 О р і к
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з и я ю т С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постанови УВН УСРР(23—26 серпня. ІЗ вересня 1926 р.).92. Про виключення з табеля ставок оснівної ренти де-яких селищ.93. Про порядок, як передавати органам Народнього Комісаріяту Фінансів зобов'язання людности, що дістала від Народнього Комісаріяту Земельних ('прав насівньові позички в-осенн 1925 року і на весні 1926 року і як вертати зазначені позички.94. Про порядок, як повертати насінпьові позички, видані людності з осени 1922 р. по весну 1925 р.. включно, і як здавати органам Народнього Комісаріяту Фінансів документи—зобов'язання познчкоодержувачів на ці позички.95. Про зменшення оснівної ренти для земель сільсько-господарського користування. що є у смузі міста Возне- сонського.
Постанова Наркомсобезу.90. Інструкція про порядок прийому й розвязуваиня скарг і заяв, що їх подається до Наркомсоцзабезу.

Постанови Української Економіч
ної Наради.

92. Про виключення з табеля ставок 
оснівної ренти деяких селищ.

Для погодження табеля ставок ос
нівної ренти із сталим списком містам 
і селищам міського типу УСРР і на 
підставі постанови Центрального Ви
конавчого Комітету й Ради Народніх 
Комісарів СРСР з 19 червня 1925 р. 
„Про порядок виключення окремих

Постановления ЭКОСО УССР(23—26 августа, 13 сентября 1926 г.).92. Об исключении из табели ставок основной ренты некоторых посолений.93. О порядке передачи органам Народного Комиссариата Финансов обязательств населения, получившего от Народного Комиссариата Земледелия семенные ссуды осенью 1925 года и весною 1926 года и о порядке возврата означенных ссуд.94. О порядке возвращения семенных ссуд, выданных населенню с осени 1922 годапо весну 1925 г. включительно, и опорядке сдачи органам Народного Комиссариата Финансов документов— обязательств ссудополучателей по этим ссудам.95. О понижений основной ренты для земель селыко-хозяйственного пользования. находящихся в черте города ІЗознесенска.
Постановление Наркомсобесу.96. ’ Инструкция о порядке приема и разрешения жалоб н заявлений, подаваемых в Иаркомсобес,Постановления Украинского Экономического Совещания.

92. Об исключении из табели ставок 
основной ренты некоторых поселений.

В целях согласования табели ста
вок основной ренты с твердым спи
ском городов и поселений городского 
типа УССР и на основании постановле
ния Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комис
саров СССР от 19 июня 1925 года
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осель з таблиці ставок оснівної ренти 
для міських земель і про зниження 
ії ставок" (36. Зак. СРСР 1925 р., 
№ 4 1 ,  арт. 298),—Українська Еконо
мічна Нарада п о с т а н о в и л а :

1. Виключити з табеля ставок ос
нівної ренти нижченаведені селища, 
як такі, їло не війшли порядком по
станови ВУЦВК і РНК з 16 квітня 
1924 року „Інструкція про порядок 
перечисления залюднених пунктів до 
розряду міських або сільських осель" 
(36. Уз. УСРР 1924 р., № 9, арт. 87) 
до списку містам і селищам міського 
типу УСРР: 1) Гуляй-Поле, 2) Гра- 
дизьк, 3) Ново-Слав'янськ, 4) Заводи 
А і Б імени Ілліча, 5) Знаменку,
6) Ровеньки. 7) Алешки, 8) Мики
тівну, 9) Ногайськ, 10) Харцизьк, 
11) Яковлевськ, 12) Іловайське, 13) Но
ву Прагу, 14) Браїлір, 15) Авдіївку.

2. Виключення з табеля тих із за
значених у передушому артикулі се
лиш, де не провадилось справляння 
сільсько-господарського податку 1925- 
26 оплатного року, зробити, почина
ючи від 1926-27 року.

Харків, 23 серпня 1926 р.

Заст. Голови Української
Економічної Наради Сербиченко.

Керівничий Справ Української 
Економічної Наради Ф. Всій.

Оголошено У „Вістях ВУЦВК" 14 вересня 1926 р., Лі 210.

„О порядке исключения отдельных по
селений из табели ставок основной 
ренты для городских земель и о по
нижении ставок таковой1* (С. 3. СССР 
1925 г., № 41, ст. 298),—Украинское 
Экономическое Совещание п о с т а н о 
в и л о ;

1. Исключить из табели ставок 
основной ренты нижеследующие по
селения, как не вошедшие в порядке 
постановления ВУЦИК и СНК от 16-го 
апреля 1924 года „Инструкция о по
рядке перечисления населеных пунктов 
в разряд городских или сельских по
селений11 (С.У. УССР 1924 г., № 9, 
ст. 87) в список городов и поселений 
городского типа УССР: 1) Гуляй-Поле,
2) Градижск. З) Ново-Славянск, 4) За
воды А и Б имени Ильича, 5) Зна
менку, 6) Ровеньки, 7) Алешки, 8) Ни-, 
китовку, 9) Нагайск, 10) Харцызск, 
11) Яковлевск, 12) Илловайское,
13) Новую Прагу, 14) Браилов, 15) Авде- 
евку.

2. Исключение из табели тех из 
указанных в предыдущей статье по
селений, в каких не производилось 
взимание сельско-хозяйственного на
лога в 1925-26 окладном году, произ
вести, начиная с 1926-27 года.

Харьков, 23 августа 19243 г.

Зам. Председателя Украинского 
Экономического Совещания Сербиченко

Управляющий Делами Украинского 
Экономического Совещания Ф. Бет.Республиковано в „Вістях ВУЦВК" 14 сентября 1926 г.. №210.

93. Про порядок, як передавати ор
ганам Народнього Комісаріяту Фі
нансів зобов’язання людности, що 
дістала від Народнього Комісаріяту 
Земельних Справ насінньові позички 
в-осени 1925 року, і на весні 1926 року

і як вертати зазначені позички.

Українська Економічна Нарада по
становила затвердити нижченаведену 
інструкцію про порядок, як переда
вати органам Народнього Комісаріяту 
Фінансів зобов'язання людности, що 
дістала від Народнього Комісаріяту

93. О порядке передачи органам На
родного Комиссариата Финансов обя
зательств населения, получившего от 
Народного Комиссариата Земледелия 
семенные ссуды осенью 1925 года 
и весною 1926 года, и о порядке 

возврата означенных ссуд.

Украинское Экономическое Совеща
ние постановило утвердить нижесле
дующую инструкцию о порядке пере
дачи органам Народного Комиссариата 
Финансов обязательств населения, по
лучившего от Народного Комиссариата
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Земельних Справ насінньові позички 
в-осени 1925року і на весні 1926 року, 
і як вертати зазначені позички.

ІНСТРУКЦІЯ

иро порядок, як всрсдаватп органам 
Народнього Комісаріяту Фінансів зо
бов'язання людносте, що дістала від 
Народнього Комісаріяту Земельних Справ 
насінньові позичка в-оссвн 192.» року 
і на весні 1926 року, і як вертати за

значені позички.
1. Округові виконавчі комітети му

сять передати не пізніш як 5 ве
ресня 1926 року округовим фінансо
вим відділам всі зобов'язання одержу
вачів насінньових позичок, виданих 
людності в-осени 1925 року і на весні 
1926 року.

2 Про здачу—приймання документів 
мають бути складені докладні звіти- 
описи в двох примірниках і один 
з них лишається в округовому вико
навчому комітеті, а другий—в окру
говому фінансовому відділі.

3. Підчас .здачі документів треба 
звертати увагу на вірність складення 
документів, шоб вони з формального 
боку були безспірні і не могли бути 
зганьблені за судом з цього боку, 
Документи, шо мають сумнівний ха
рактер, органи Народнього Коміса
ріяту Фінансів УСРР не приймають, 
про що складається відповідні акти, 
а самі документи вертається округо
вим виконавчим комітетам з пропо
зицією уплатити заборгованість з них 
у реченці, встановлені для повернення 
позичок загальним порядком..

4. Документи, шо їх прийняли ок
ругові фінансові відділи від округових 
виконавчих комітетів, передається 
відповідним районовим виконавчим 
комітетам разом з приймально-зда
вальними актами для стягування за 
ними насінньових позичок.

5. Позичкоодержувачі мусять спла
тити свою заборгованість протягом 
реченця від 1 вересня по 1 листопада 
і926 року, не чекаючи спеціяльних 
повідомлень.

6. Позичкоодержувачі, шо не спла
тять своєї заборгованости до 1 листо-

Земледелия семенные ссуды осенью
1925 года и весною 1926 года, и о по
рядке возврата означенных ссуд.ОІНТРУКЦІІЯ
о порядке передачи органам Народного 
Комиссариата Финансов обязательств на
селения, получившего от Народного Ко
миссариата Земледелия семенные ссуды 
осенью 1935 года н весною 1026 года 
н о порядке возврата означенных ссуд.

1. Окружные исполнительные коми
теты обязаны передать не позднее 
5 сентября 1926 г. окружным финан
совым отделам все обязательства по
лучателей семенных ссуд, выданных 
населению осенью 1925 года и весною
1926 года.

2. О сдаче —приеме документов 
должны быть составлены подробные 
отчеты—описи, в двух экземплярах, 
из которых один оставляется в окруж
ном исполнительном комитете, а дру
гой— в окружном финансовом отделе.

3. При сдаче документов должно 
быть обращено внимание на правиль
ность составления документов, чтобы 
они с формальной стороны были бес
спорны и не могли быть опорочены 
по суду с этой стороны. Документы, 
имеющие сомнительный характер, ор 
ганами Народного Комиссариата Фи
нансов УССР не принимаются, о чем 
составляются соответствующие акты, 
самые же документы возвращаются 
окружным исполнительным комитетам 
с предложением уплатить задолжен
ность по ним в сроки,установленные 
для возврата ссуд в общем порядке.

4. Документы, принятые окружными 
финансовыми отделами от окружных 
исполнительных комитетов, передают
ся соответствующим районным испол
нительным комитетам вместе с приемо
сдаточными актами для взыскания по 
ним семенных ссуд.

5. Ссудополучатели обязаны пога
сить свою задолженность в срок 
с 1 сентября по 1 ноября 1926 г., не 
ожидая особых извещений.

6. Ссудополучатели, которые не по
гасят своей задолженности до 1 ноя-
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паду 1926 року, несуть відповідаль
ність за правилами, передбаченими 
в Положенні про справляння податків 
та оплат (пеня, опис і продаж майна 
та відповідальність кримінальним по
рядком). За неуплату заборгованости 
з позичок, виданих в-осени 1925 року, 
пеню нараховується розміром, уста
новленим у зобов'язаннях заборгован- 
ців, що вони їх видали підчас одер
жання позичок

7. Позички, видані в-осени 1925 року, 
уплачуєгься грішми за пересічно- 
округовими цінами другої половини 
серпня 1926 року, встановлюваними 
від округових статистичних бюр, 
спільно з округовими фінансовими 
і земельними відділами. Встановлені 
ціни вважається за дійсні на весь 
час повернення позичок, з тим, проте, 
шо ці ціни, залежно від зміни рин
кових цін, можуть бути збільшені, 
але зменшені бути не можуть.

Позички, видані навесні 1926 року, 
сплачується грішми на умовах, вста
новлених підчас їх видачі.

В уплату насінньових позичок прий
мається облігації селянської позики 
і їх зараховується на підставах, вста
новлених для уплати єдиного сільсько
господарського податку.

8. Про час повернення позичок 
і про ціни, шо за ними належить 
вернути позички, районові виконавчі 
комітети .мусять сповістити людності 
через сільські ради, вивішуючи у всіх 
залюднених пунктах відповідні ого
лошення.

Приймати насінньові позички покла
дається на каси районових виконав
чих комітетів.

9. Про уплату насінньових позичок 
районові виконавчі комітети роблять 
на зобов'язаннях платіїв відповідні 
нотатки з належними підписами та 
відтиском печатки районового вико
навчого комітету і видають платіям 
квитки про уплату грошей.

10. Вести облік і звітність в по
верненні позичок покладається на 
районові виконавчі комітети, округові 
фінансові відділи й Народній Коміса
ріят Фінансів УСРР.

бря 1296 года, несут ответственность
по правилам, предусмотренным Поло
жением о взимании налогов и сборов 
(пеня, опись и продажа имущества 
и ответственность в уголовном поряд
ке). При неуплате задолженности по 
ссудам, выданным осенью 1925 года, 
пеня начисляется в размере, устано 
вленном в обязательствах должников, 
выданных ими при получении ссуд.

7. Ссуды, выданные осенью 1925 года, 
уплачиваются деньгами по средне
окружным ценам второй половины ав
густа 1926 года, устанавливаемым ок 
ружными статистическими бюро, со
вместно с окружными финансовыми 
и земельными отделами. Установлен
ные цены считаются действительными 
на все время возврата ссуд, с тещ 
однако, что эти цены, в зависимости 
от изменения рыночных цен, могут 
быть увеличены, но снижены быть не 
могут.

Ссуды, выданные весной 1926 года, 
уплачиваются деньгами на условиях, 
установленных при их выдаче.

В уплату семенных ссуд принимают
ся облигации крестьянского займа, 
каковые зачисляются на основаниях, 
установленных для уплаты единого 
сельско-хозяйственного налога.

8. О времени возврата ссуд и о це
нах, по которым ссуды подлежат воз
врату, районные исполнительные ко
митеты обязаны оповестить население 
через сельские советы, путем вывеши
вания во всех населенных пунктах 
соответствующих об'явлений.

Прием семенных ссуд возлагается 
на кассы районных исполнительных 
комитетов.

9. Об уплате семенных ссуд район
ные исполнительные комитеты делают 
на обязательствах плательщиков со
ответствующие пометки за надлежа
щими подписями и с приложением пе
чати районного исполнительного ко
митета и выдают плательщикам кви
танции об уплате денег.

10. Ведение учета и отчетности по 
возврату ссуд возлагается на район
ные исполнительные комитеты, окруж
ные финансовые отделы и Народный 
Комиссариат Финансов УССР.
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11. Про надходження грошей по 
поверненню Позичок районові вико
навчі комітети ведуть поселенні ра
хунки окремо щодо позичок, виданих 
в-осени 1925 року і на весні 1926 р., 
і напроваджують звітні відомості про 
одержані суми за минулу половину 
місяця кожного 5 і 20 дня місяця до 
округових фінансових відділів, а ці 
відсилають ті самі відомості по рай- 
нах до Податкового Управління На
роднього Комісаріяту Фінансів УСРР 
10 і 25 дня кожного місяця.

12. Районові виконавчим комітети 
в міру скупчення прийнятхсу, що 
вони їх одержали в сплачення пози
чок, напроваджують не рідше як один 
раз на два тижні поштою до окру
гових фінансових відділів.

У в а г а .  У запівмісячних відомо- 
тях про надходження насінньових 
позичок. Напроваджуваних поряд
ком арт. 11 цієї Інструкції, районо
ві виконавчі комітети мусять зазна
чити розмір відісланим округовому 
фінансовому відділові сумам і дати 
поштових квитків.
13. Округові фінансові відділи від

силають одержав ними від районо- 
вих виконавчих комітетів суми на 
біжучий рахунок відділу позичок На
роднього Комісаріяту Земельних Справ 
УСРР у Всеукраїнській Конторі Дер
жавного Банку, № 123, за виїмком 3 %.

Зазначені 3% йдуть на покриття 
видатків фінансових органів і райо- 
нових виконавчих комітетів, звязаних 
зі стяганням позичок, зокрема, на 
зміцнення їхніх апаратів для цієї 
мети.

Порядок витрачування зазначених 
сум встановлює Народній Комісаріят 
Фінансів.

14. Позичкоодержувачам, що їхні 
господарства 1926 року потерпіли від 
злигоднів (недорід, градобій, пожежа 
й инш.), районові податкові комісії мо
жуть надавати відстрочення уплати 
позички повністю або частинно до вро
жаю 1927 р. з тим, щоб загальний роз
мір даних відстрочень не перевищував 
10% заборгованости району, як 
з позичок, виданих в-осени 1925 р., 
як і на весні 1926 року.

Ч. 2о

11. О поступлении денег по возвра
ту ссуд районные исполнительные ко
митеты ведут поселенные счета отдель
но по ссудам, выданным осенью 1925 г. 
и весною 1926 г., и препровождают 
отчетные ведомости о полученных сум
мах за прошедшую половину месяца, 
каждого 5 и 20 числа в окружные 
финансовые отделы, а последние отсы
лают те же ведомости по районам 
в Налоговое Управление Народного 
Комиссариата Финансов УССР 10 
и 25 числа каждого месяца.

12. Районные исполнительные ко
митеты по мере накопления принятых 
сумм, полученных ими в погашение 
ссуд, препровождают таковые не реже 
одного раза в две недели почтой 
в окружные финансовые отделы.

П р и м е ч а н и е .  В полумесячных 
ведомостях о поступлении семенных 
ссуд, препровождаемых в порядке 
ст. 11 настоящей Инструкции, рай
онные исполнительные комитеты 
должны указывать размер отослан
ных окружному финансовому отделу 
сумм и даты почтовых квитанций.
13. Окружные финансовые отделы 

отсылают полученные ими от район
ных исполнительных комитетов суммы 
на текущий счет отдела ссуд Народ
ного Комиссариата Земледелия УССР 
во Всеукраинской Конторе Государ
ственного Банка, Ле 123, за исклю
чением 3%.

Означенные 3% идут на покрытие 
расходов финансовых органов и рай
онных исполнительных комитетов, 
связанных со взысканием ссуд, в част
ности, на усиление их аппаратов для 
этой цели.

Порядок расходования указанных 
сумм устанавливается Народным Ко
миссариатом финансов.

14. Ссудополучателям, хозяйства ко
торых в 1926 году подверглись сти
хийным бедствиям (недород, градоби
тие, пожар и проч.), районные нало
говые комиссии могут предоставить 
отсрочку уплаты ссуды полностью или 
частично до урожая 1927 года с тем, 
чгббы обший размер предоставленных 
отсрочек не превышал 10% задолжен
ности района, как по ссудам, выданным, 
осенью 1925 г., так и весной 1926 года.
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15. Ухвали районових податкових 
комісій можна оскаржити через них 
до округових податкових комісій, по
станови яких є остаточні.

16. Знесення насінньових позичок, 
виданих в-осени 1925 року і на весні 
1926 року, не дозволяється.

17. Провадити операції що до стя
гання позичок у межах району по
кладається на районові виконавчі ко
мітети, що відповідають за вчасне 
оповіщення людности про повернення 
позичок, за стягнення насінньових по
зичок, схов прийнятих документів 
і грошей та за вчасне надіслання їх 
за призначенням.

18. Загальне керівництво, догляд і відповідальність за вчасне, пра
вильне й повне надходження насінньо
вих позичок, а також за вчасне 
вжиття встановлених законом заходів 
до примушення осіб, шо ухиляються від уплати належної з них насінньової 
позички, в межах округи покладається 
на округові фінансові відділи.

19. Ця інструкція не шириться на 
грошеві й зернові позички, шо їх 
видали в-осени 1925 року і на весні 
1926 року сільсько-господарські банки 
й инші організації.Харків. 26 серпня 1926 р.

Заст. Голови
Української Економічної

Наради Ссрбичснко.
Керівничий Справ

Української Економічной
Наради Ф. Бет.Оголошено у „Вістях ВЦВК“12 вересня 1926 р.. X» 209.

94. Про порядок, як повертати на- 
сінньові позички, видані людності 
з осени 1922 р. по весну 1925 р. 
включно, і як здавати органам На
роднього Комісаріяту Фінансів доку
менти - зобов'язання позичкоодержу- 

вачів на ці позички.
Українська Економічна Нарада по

становила затвердити й надати чин
ности нижченаведеній додатковій 
інструкції про порядок, як повертати

15. Определения районных нало
говых комиссий могут быть обжало
ваны через последние в окружные 
налоговые комиссии, постановления 
которых являются окончательными.

16. Сложение семенных ссуд, вы
данных осенью 1925 года и весной 
1926 года, не разрешается.

17. Проведение операций по взы
сканию ссуд в пределах района воз
лагается на районные исполнительные 
комитеты, каковые являются ответ
ственными за своевременное опове
щение населения о возврате ссуд, 
за взыскания семенных ссуд, сохра
нение принятых документов и денег 
и за своевременное препровождение 
последних по назначению.

18. Общее руководство, надзор 
и ответственность за своевременное, 
правильное и полное поступление се
менных ссуд, а также за своевремен
ное принятие установленных законом' 
мер понуждения лиц, уклоняющихся 
от уплаты причитающейся с них се
менной ссуды, в пределах округа воз
лагается на окружные финансовые 
отделы.

19. Настоящая инструкция не рас
пространяется на денежные и зерно
вые ссуды, выданные осенью 1925 года 
и весною 1926 года сельско - хозяй
ственными банками и прочими орга
низациями.Харьков, 26 августа 1926 г.

Зам. Председателя
Украинского Экономического

Совещания Ссрбичснко. 
Управляющий Делами

Украинского Экономического
Совещания Ф. Бега.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" _______ 12 сентября 1926 г., № 209. •

94. О порядке возвращения семенных 
ссуд, выданных населению с осени 
1922 г. по весну 1925 г. включи
тельно, и о порядке сдачи органам 
Народного Комиссариата Финансов 
документов-обязательств ссудопо

лучателей по этим ссудам.
Украинское Экономическое Сове

щание постановило утвердить и ввести 
в действие нижеследующую дополни
тельную инструкцию о порядке воз-
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насіннюві позички, видані людності 
з осени 1922 року по весну 1925 р. 
включно, і як здавати органам Народ
нього Комісаріяту Фінансів документи- 
зобов'язання позичкоодержувачів на ці 
позички.

ДОДАТКОВА ІНСТРУКЦІЯ

пр» порядок, як повертані иасінпі.ові 
позички, видані людності з осени 1922 р. 
ио весну 1925 р. включно, і як зда
вати органам Народнього Комісаріяту 
Фінансів документи зобов'язання нознчко- 

одсрїкувачів на ці позички.

1. Порядок повернення насінньових 
ПОЗИЧОК, виданих людності з осени 
1922 року по весну 1925 о. включно, 
і порядок передачі органам Народнього 
Комісаріяту Фінансів, зобов'язань по
зичкоодержувачів на ці позички, 
встановлені інструкціями, затвердже
ними від Української Економічної 
Наради 6 жовтня 1925 р. під ч. 256 
і 7 жовтня 1925 р. під ч. 257, зали
шити повністю в силі також на час 
повернення зазначених позичок і 
в і92»)-27 році зі змінами й допов
неннями, зазначеними у дальших арти
кулах.

2. Усі організації й установи мусять 
зікіччити цілком передачу всіх доку
ментів на нидані людності позички 
округоеим фінансовим відділам не піз
ніш, як 5 вересня 1926 р.

3. Округові фінансові відділи мусять 
негайно розпочати підготовлення кам
панії шо до повернення насінньових 
позичок. Районові виконавчі комітети 
мусять розпочати провадження стя
гання позичок не пізніш/ як 1 ве
ресня 1926 року.

4. Повернення насінньових позичок 
усі позичкоодержувачі мусять скін
чити не пізніш, як‘1 листопада 1926 р.

5. До 1 листопада 1926 року вся 
оснівна заборгованість, шо підлягає 
поверненню зерном-разом з устано
вленими за користування позичкою 
відсотками, проте, без нарахування 
на неї пені, мусить бути виплачена 
грішми в пересічно - округових цінах 
другої половини серпня 1926 року;

вращения семенных ссуд, выданных 
населению с осени 1922 года по весну
1925 года включительно, и о порядке 
сдачи органам Народного Комиссари
ата Финансов документов-обязательств 
ссудополучателей по этим ссудам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИИ

0 порядке возвращения сеченных ссуд, 
выданных населению е осени 1922 г. 
но весну 1925 г. включительно, н о 
порядке сдача органам Народного Ко
миссариата Финансов документов-обя
зательств ссудополучателей по этим

ссудам.

1. Порядок возврата семенных ссуд, 
выданных населению с осени 1922 г. 
по весну 1925 г. включительно, и 
порядок передачи органам Народного 
Комиссариата Финансов обязательств 
ссудополучателей по этим ссудам, уста
новленные инструкциями, утвержден
ными Украинским Экономическим Со
вещанием 6 октября 1925 г. за 256 
и 7 октября 1925 г. за К? 257, оста
вить полностью в силе также на время 
возврата указанных ссуд и в 1926-27 г. 
с изменениями и дополнениями, изло
женными в следующих статьях.

2. Все организации и учреждения 
обязаны закончить полностью пере
дачу всех документов на выданные 
населению ссуды окружным финансо
вым. отделам не позже 5 сентября
1926 года.

3. Окружные финансовые отделы 
обязаны немедленно приступить к под
готовке кампании по возврату семен
ных ссуд. Районные исполнительные 
комитеты обязаны приступить к про
ведению взысканий ссуд не позже
1 сентября 1926 года.

4. Возврат семенных ссуд всеми 
ссудополучателями должен быть закон
чен не позже 1 ноября 1926 года.

5. До 1-го ноября 1926 года вся 
основная задолженность, подлежащая 
возврату в зерне вместе с установ
ленными за пользование ссудой про
центами, однако, без начисления на 
нее пени, должна быть уплачена день
гами по средне-окружным ценам второй 
половины августа 1926 года; эта цена
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ця ціна після 1 листопаду 1926 року 
може бути збільшена, залежно від
стану ринкових ці# на зерно, але 
зменшена бути не може. Крім того, 
після 1 листопаду 1926 року на не- 
сплачену заборгованість з позички 
нараховується встановлену пеню.

6. Виплати, шо надходять від по- 
зичкоодержувачів, зараховується на 
сплачення їхньої заборгованости 
з позичок, порядком черговости одер
жання їх. Якщо позичкоодержувач 
заперечує заборгованість за пере
ду ші кампанії, уплату зараховується 
на сплачення позички, згідно з зая
вою заборгованця.

7. Позичкоодержувачам, шо їхні 
господарства потерпіли 1926 року від 
стихійних злигоднів (недорід, градобій, 
пожежа й инш.), районові податкові 
комісії можуть відстрочити уплату 
позичок повністю, або частинно, до 
врожаю 1927 р. з тим. шоб загальний 
розмір даваних відстрочень не пере
вищував 10% нестягненої заборго
ваности в районі з позичок, виданих 
з осени 1922 р. по весну 1925 року 
включно.

8. В уплату насінньових позичок 
дозволяється приймати облігації се
лянської позики на підставах, уста
новлених для уплати єдиного сільсько
господарського податку.Харків, 26 серпня 1926 р.

Заст. Голови
Української Економічної

Наради Сербиченко.
Керівничий Справ

Української Економічної
Наради Ф. Бею.Огодоин-но у „Вістях ВУЦВК" від 24 вересня 1926 р., №219______________

95 Про зменшення основної ренти
для земель сільсько-господарського 

користування, що є у смузі міста 
Вознесенського.

На підставі постанови Центрального 
Виконавчого Комітету і Ради Народніх 
Комісарів Союзу РСР з 19 червня 
1925 року „Про порядок виключення
окремих осель з таблиці ставок
оснівної ренти для міських земель

после 1 ноября 1926 года может быть 
увеличена, в зависимости от состоя
ния рыночных цен на зерно, но пони
жена быть не может. Кроме того, 
после 1 ноября 1926 г. на непога 
шейную задолженность по ссуде на
числяется установленная пеня.

6. Поступающие от ссудополуча
телей платежи засчитываются в по
гашение их задолженности по ссудам, 
в порядке очередности их получения. 
В случае оспаривания ссудополуча
телем задолженности по предыдущим 
кампаниям, уплата засчитывается в по
гашение ссуды согласно заявлению 
должника.

7. Ссудополучателям, хозяйства ко- 
торых подверглись в 1926 году сти 
хийным бедствиям (недород, градоби
тие, пожар и проч.), районные нало
говые комиссии могут отсрочить 
уплату ссуд полностью или частично 
до урожая 1927 года с тем, чтобы 
общий размер предоставленных отсро
чек не превышал 10% невзысканной 
задолженности по району по ссудам, 
выданным с осени 1922 г. по весну 
1925 года включительно

8. В уплату семенных ссуд допу
скается прием облигаций крестьянского 
займа на основаниях, установленных 
для уплаты единого сельско-хозяй
ственного налога.Харьков, 26 августа 1926 г.

Зам. Председателя 
Украинского Экономического 

Совещания Сербиченко.
Управляющий Делами 

Украинского Экономического
Совещания Ф. Бею.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК“___  24 сентября 1926 г., № 219

95. 0 понижении основной ренты для 
земель сельско-хозяйственного поль
зования. находящихся в черте города 

Вознесенска.

На основании . постановления Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 19 июня 1925 года „О порядке 
исключения отдельных поселений из 
табели стаюк основной ренты для
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та про зниження її ставок** (36. Зак. 
СРСР 1925 р., ч. 41, арт. 298)— 
Українська Економічна Нарада по
с т а н о в и л а :

Зменшити 1925-1926 бюджетового 
року встановлений постановою Цен
трального Виконавчого Комітету і Ради 
Народніх Комісарів Союзу РСР 
з 18 вересня 1925 р. „Про розміри 
ставок ренти з земель міських та від
даних транспорту" (36. Зак. СРСР 
1925 р., ч. 67, арт. 500) розмір 
ставки оснівної ренти з земель 
сільсько-господарського користування, 
що є у смузі міста Вознесенського, 
до 0,15 коп. за квадратову сажінь.

Харків, 13 вересня 1926 р.
Заст. Голови Укра

їнської Економічної
Наради Сербиченко.

Керівничий Справ
Української Економічної

Наради Ф. Ь'еиі.Оголошено у .Вістях ВУЦВК"1 жовтня 1926 р., Л? 225.
Постанова Нарномсоцзабезу.

96. Інструкція про порядок прийому 
й розвязування скарг і заяв, що їх

подається до Нарномсоцзабезу.

Розвиваючи постанову РНК УСРР 
з 19 червня 1926 року „Про порядок 
розвязування скарг, подаваних від се
лян і робітників до центральних уста
нов" (36. Уз. УСРР 1926 р., № 40-41, 
арт. 279), Наркомсоцзабез пропонує 
керуватись таким:

1. Першою інстанцією для прийому 
й розвязування скарг і заяв скарж
ників, що безпосередньо звертаються 
до Нарномсоцзабезу в справах со-
ціяльного забезпечення—є Прийомна 
НКСЗ, другою—завідателі відділів, 
третьою—Народній Комісар, або його 
Заступник. >

2. Скарги й заяви від скаржників 
приймає щоденно о встановленій го
дині робітного часу Завідатель Прий
омної НКСЗ, як у писаній, як і в сло- 
вній формі.

городских земель и о понижении ста
вок таковой** (С. 3. СССР 1925 г., 
№ 41, ст. 298),—Украинское Эконо
мическое Совещание п о с т а н о в и л о :

Понизить в 1925-26 бюджетном 
году установленный постановлением 
Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 18- сентября 1925 г. 
„О размерах ставок ренты с земель 
городских и предоставленных транс- 
порту“ (С 3. СССР 1925 г., № 67, 
ст. 500) размер ставки основной ренты 
с земель сельско-хозяйственного поль
зования, находящихся в черте города 
Вознесенска, до 0,15 коп. за квадрат
ную сажень.Харьков, 13 сентября 1926 г.

Зам. Председателя Укра 
инского Экономического

Совещания Сербиченко.

Управляющий Делами Укра
инского Экономического

Совещания Ф. Ініа.

Постановление Наркомсобеса.
96. Инструкция о порядке приема 
и разрешения жалоб и заявлений, 

подаваемых в Наркомсобес.

Развивая постановление СНК УССР 
от 19 июня 1926 г. „О порядке раз 
решения жалоб, подаваемых крестья
нами и рабочими в центральные уч
реждения" (Сб. Уз. УССР 1926 г., 
К? 40-41,ст. 279), Наркомсобес пред
лагает руководствоваться следующим

1. Первой инстанцией для приема 
и разрешения жалоб и заявлений жа 
добщиков, непосредственно обращаю
щихся в Наркомсобес—по делам со 
циального обеспечения, является при 
ємная НКСО, второй заведующие от 
делов, третьей —Народный Комиссар 
или его Заместитель.

2. Жалобы и заявления от жалоб
щиков принимаются ежедневно в уста- 
новленные часы рабочего времени За
ведующим Приемной НКСО, как в пись
менной, так и в словесной форме.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК", 1 октября 1926 г., .V? 225.
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3. Завідатель Прийомної, ознайомив
шись зі змістом подаваних скарг і заяв, 
реєструє іх і негайно приступає до 
розвязання цих справ або самостійно 
або через завідателя відділу, до ком
петенції якого віднесено ту чи иншу 
справу.

4. У всіх скаргах та заявах, пода
ваних скаржниками безпосередньо до 
НКСЗ, Завідатель Прийомної протягом 
одного дня від моменту подачі скарги 
або заяви дає вичерпливу відповідь 
по суті справи й видає на руки по
трібні довідки або оголошує приблиз
ний реченець, коли скаргу, або заяву 
буде розвязано.

5. Якщо в тій чи иншій скарзі або 
заяві потрібно зробити розслідування, 
ввесь матеріял у цій справі переда
ється відповідній особі для негайного 
розслідування або ввесь матеріял на
правляється до місцевої РСІ або Про
куратури. В разі, коли скаргу подано 
на підвідомчі окрсоцзабезові органи, 
ввесь матеріял з необхідними вказів
ками направляється до місцевих інспе
ктур соцзабезу.

6. Прийом і розвязування скарг 
і заяв особисто Наркомом або його 
Заступником у всіх питаннях, указа
них у цій інструкції і не розвязаних 
у 1 та 2 інстанціях, встановлених ін
струкцією, переводиться в певні прий
омні дні й години.

7. Скарги й заяви на діяння робіт 
ників НКСЗ подається Наркомові че
рез його Секретаря.

8. Скарги й заяви в порядкові, ука
заному в арт. арт. 1—7 цієї інструк
ції, приймається від скаржників за ви
падків:

а) відмови в призначенні тієї чи ин- 
шої форми забезпеченні;

б) неправильної й несвоєчасної ви
плати пенсії і т. кнш. питань, шо 
не підлягають розвязанню в комісіях, 
які існують на особливих положеннях 
при НКСЗ (НЕКК, Пост. Персон. Ко
місія), а також скарги й заяви на 
вчинки місцевих органів соцзабезу 
й окремих робітників (бюрократизм, 
тяганина, невиконання розпоряджень 
центру та инші хиби в роботі апарату).

3. Заведующий Приемной, ознако
мившись с содержанием подаваемых 
жалоб и заявлений, регистрирует их 
и немедленно приступает к разреше
нию их самостоятельно или через за
ведующего отделом, к компетенции ко
торого относится то или иное дело.

4. По всем жалобам и заявлениям, 
подаваемым жалобщиками непосред
ственно в НКСО, Заведующий Прием
ной в течение одного дня с момента 
подачи жалобы или заявления дает 
исчерпывающий ответ по существу 
дела и выдает на руки необходимые 
справки или сообщает приблизитель
ный срок, когда жалоба или заявление 
будет рассмотрено.

5. Если по той или иной жалобе 
или заявлению необходимо произвести 
расследование, весь материал по этом^ 
делу передается соответствующему 
лицу для немедленного расследования - 
или весь материал направляется в мест
ную РКИ или Прокуратуру. В случае, 
когда жалоба подана на подведом
ственные окрсобезу органы, весь мате- 
риалснеобходимыми указаниями напра
вляется в местные инспектуры собеса.

6. Прием и разрешение жалоб 
и заявлений лично Наркомом или его 
Заместителем по всем вопросам, ука
занным в этой инструкции и не раз
решенным в 1 и 2 инстанциях, уста
новленных последней, проводится 
в определенные приемные дни и часы.

7. Жалобы и заявления на действия 
работников НКСО подаются Наркому 
через его Секретаря.

8. Жалобы и заявления в порядке, 
указанном в ст. ст. 1 — 7 сей ин
струкции, принимаются от жалобщиков 
в случаях:

а) отказа в назначении той или 
иной формы обеспечения;

б) неправильной или несвоевремен
ной выплаты пенсий и в т. п. вопро
сах, ре подлежащих разрешению в ко
миссиях, существующих на особых 
положениях при НКСО (ВЗКК, Пост. 
Персон. Комиссия), а также жалобы 
и заявления на действия местных ор
ганов собеса и отдельных работников 
(бюрократизм, волокита, невыполнение 
распоряжений центра и проч. недо
статки в работе аппарата).
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9. Скарги, шо виникають на грунті 
розвязання питань у місцевих комі
сіях встановлення права підопіклих 
соцзабезу на соцзабезпечення та ви
значення працездатности підопіклих 
соцзабезу, подається до НЕКК при 
НКСЗ через місцеву інспектуру соц
забезу не пізніш як через місяць зі 
дня вручення прохачеві вирішення мі
сцевої комісії.

10. Скарги на постанови місцевих 
комісій, шо їх подають підопіклі до 
місцевої інспектури соцзабезу, вона по
винна розглянути не пізніш, як про
тягом 7 день від дня подання скарги 
і, в разі незадоволення скаржника ін* 
спектура соцзабезу направляє скаргу 
разом з його особистою справою 
до НЕКК з докладним поясненням 
по суті.

Скаргу, шо надійшла до НЕКК, 
треба розглянути не пізніш, як про
тягом 2-тижнів від дня її вступу.

11. Скарги в справі опіки та піклу
вання подається в порядкові, встано
вленому інструкцією НКСЗ з 5 квітня 
1926 р. „Про порядок направлення 
окрсоцзабезами й рай СТВ скарг, шо 
надійшли на їхні постанови в справах 
опіки й про порядок розгляду окрсоц
забезами вказаних скарг”. (Зб. Уз. 
УСРР1926 р.,Відд. II,№ 11, арт. 36).

12. Заяви та скарги в справах при
значення -персональних пенсій пода
ється до Постійної Комісії персональ
них пенсій, згідно з інструкцією НКСЗ 
з 22 травня 1924 року „Про порядок 
подачі заяв до НКСЗ про призначення 
персональних пенсій" та иншими обіж
никами, виданими на розвиток указа
ної інструкції.

13. Звертання скаржників безпосе
редньо до НКСЗ в справах, указаних 
у арт. арт. 9, 10, 11 цієї інструкції, 
припускається з погодженням місце
вих органів соцзабезу, з тим, шо 
прийом і розвязання скарг і заяв пе
реводиться в порядкові, указаному 
в арт. арт. 1—7 цієї інструкції.

У в а г а .  Витрати на проїзд скарж
никам до НКСЗ не відшкодовується.

9. Жалобы, возникающие на почве 
разрешения вопросов в местных ко
миссиях по установлению права подо
печных собеса на социальное обеспе
чение и по определению трудоспо
собности подопечных собеса, подаются 
в ВЭКК при НКСО через местную 
инспектуру собеса не позже, как че
рез месяц со дня вручения просителю • 
решения местной комиссии.

10. Жалобы на постановления мест
ных комиссий, подаваемые подопеч
ными в местную инспектуру собеса, 
последняя обязана рассмотреть не поз
же 7-дневного срока со дня подачи 
и, в случае неудовлетворения жалоб
щика, инспектура собеса направляет 
жалобу вместе с его личным делом 
в ВЭКК с подробным об'яснением по 
существу.

Поступившая в ВЭКК жалоба долж
на быль рассмотрена не позже 2-не- 
дельного срока со дня ее поступления.

11. Жалобы по делам опеки и по
печительства подаются в порядке, 
установленном инструкцией НКСО 
с 3 апреля 1926 г. „О порядке на
правления окрсобесами и рай СОВ 
жалоб, поступивших на их постано- 
новления' по делам опеки и о порядке 
рассмотрения окрсобесами указанных 
жалоб” (Собр. Уз. УССР 1926 г., 
Отд. II, № 1 1 ,  ст. 36).

12. Заявления и жалобы по делам 
назначения персональных пенсий по
даются в Постоянную Комиссию пер
сональных пенсий, согласно инструк
ции НКСО от 22 мая 1924 года „О по
рядке подачи заявления в НКСО 
о назначении персональных пенсий"
и проч. циркуляров, изданных в раз- • 
витие указанной инструкции.

13. Обращение жалобщиков непо
средственно в НКСО по вопросам, у к а 
занным в ст. ст. 9, 10. 11 настояиг < 
инструкции, допускается с согл? ** 
местных органов собеса, при ых 
прием и разрешение жалоб и за млн 
ний производится в порядке, указан’-тц 
ном в ст. ст. 1—7 настоящей ин
струкции.

П р и м е ч а н и е .  Расходы по про
езду жалобщиков в НКСО не возме
щаются.
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14. Скаржники, шо звертаються 
безпосередньо до НКСЗ, з погоджен
ням місцевих органів (арт. 13 цієї ін
струкції), наперед повинні одержати 
від місцевих органів соцзабезу вис
новки і всі матеріяли в даній скарзі.

15. Всім інспектурам соцзабезу ши
роко оповістити свою клієнтуру та 
инших громадян, вивішуючи в своїх 
приміщеннях і приміщеннях СТВ цю ін
струкцію й оголошення про те, шо без
посереднє звертання до НКСЗ без по
переднього переведення справи через 
відповідні еклері, установи є цілком 
недоцільне й утворює тільки тяганину, 
бо НКСЗ, не •'відібравши висновку міс
цевих органів, мусить з ними поли- 
стуватися про одержану__скаргу.

•
16. Всім інспектурам соцзабезу вжити 

всіх заходів до розвязування на місці 
скарг і заяв, шо надходять до них, 
на діяння підлеглих їм органів (Рай 
СТВ, ОКРІКО) і по можливості не 
припускати до приїзду скаржників до 
центру без достатніх на те підставин. 17

17. Про рух скарг і заяв та розвя
зування їх Завідатель Прийомної 
НКСЗ щомісячно складає Звіта за 
встановленою формою.Харків, I I серпня 1926 р.
Народній Комісар Соціального

Забезпечення Покорний.

14. Жалобщики, обращающиеся не
посредственно в НКСО, с согласия 
местных органов (ст. 13 настоящей 
инструкции), обязаны предварительно 
получить от местных органов собеса 
заключение и все материалы по дан
ной жалобе.

15. Всем инспектурам собеса ши
роко оповестить свою клиентуру 
и проч. граждан путем вывешивания 
в своих помещениях и помещениях 
СОВ настоящей инструкции и об'яв
лення, что непосредственное обраще
ние НКСО без предварительного про
ведения дела через соответствующие 
местные учреждения является целиком 
нецелесообразным и создает только 
волокиту, ибо НКСО, не имея заклю
чения местных органов, вынужден 
с ними переписываться по полученной 
жалобе.

16. Всем инспектурам собеса при
нять меры к разрешению на месте 
поступающих к ним жалоб и заявле
ний на действия подведомственных им 
органов (Рай СОВ, ОКРИКО) и по 
возможности не допускать к приезду 
жалобщиков в центр без достаточных 
на это оснований.

1 7 . 0  движении жалоб и заявлений 
и разрешении их Заведующий Приемной 
НКСО ежемесячно составляет отчет по 
установленной форме.Харьков, 14 августа 1926 г.
Народный Комиссар Социального

Обеспечения Покорный.
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Постанови Наркомзяоров'я(22 червня 1920 р.)97. Санітарні норми для садиб і будинків трудової школи з 7-мнрічним курсом навчання.98. Про санітарні норми садиб і будівель трудової школи 1 концентру.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановления Наркомздргвд (22 нюня 1926 г.)%97. Санитарные нормы для усадьбы и зданий трудовой школы с 7-ми лети и м курсом обучения.98. Санитарные нормы для усадьбы и зданий трудовой школы 1 концентра.
97. Санітарні норми для садиби і бу
динків трудової школи з 7-річним 

курсом навчання.

Школа з 7 річним курсом навчання 
у виборові місця та плануванні ок
ремих будинків і їх частин повинна 
задовольняти вимогам норм, шо їх 
встановлено для садиб і будинків 
трудової школи 1 концентру за ви
нятком таких змін і доповнень. I. II.

I. Загальна площа землі під школу 
повинна бути не меншою як
15.000 кв. метрів, з якої кількости 
відводиться під сад та город 5.400 кв. 
метрів.

У в а г а  1. В містах і селах 
міського типу, за влаштуванням 
центральних шкільних городів і са
дів, площа землі під шкільну садибу 
повинна бути не меншою як
II. 500 кв. метр., а на влаштування 
помешкань для шкільних робітни
ків, поза межами шкільної садиби,— 
не меншою, як 8.000 кв. м.

97. Санитарные нормы для усадьбы 
и зданий трудовой школы с 7-лет

ним курсом обучения.

Школа с 7-летним курсом обуче
ния при выборе места и планирова
нии отдельных строений и их частей 
должна удовлетворять требованиям 
норм, установленных для усадьбы 
и зданий трудовой школы 1 кон
центра за исключением таких изме
нений и дополнений:

1. Обшая плошадь земли под 
школу должна быть не меньше15.000 кв. метре в, при чем из этого 
количества отводятся под сад и ого
род 5.400 кр. метров.

П р и м е ч а н и е  1. В городах 
и поселках городского типа, кроме 
устройства центральных школьных 
огородов и садов, плошадь земли 
иод школьную усадьбу должна быть 
не меньше 11.500 кв. метр., а для 
устройства помещений для школь
ных работников, за границами 
школьной усадьбы, — не меньше
8.000 кв. метров.
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У в а г а  2. За влаштуванням поля 
зрошення для відводу із шкільної 
садиби плинного бруду, кількість 
землі повинна бути відповідно 
збільшена.
2. Будинок школи може бути двох- 

поверховий і побинєн складатись із:
а) 7 кімнат під класи, із яких 

З проектується для 45 учнів кожна,
2 на 40 учнів і 2 на 35;

б) залі на 300 душ (рекреаційне 
помешкання для загальних зборів, 
шкільних свят, фізкультури і т. инш.) 
із розрахунку, не менше, як 0,8 кв. м. 
на 1 душу за височини її не менше, 
як 5,6—6 метрів;

У в а г а .  Двері з класів не по
винні виходити до залі;
з) фізичного кабінету з плошою 

не меншою, як 6*,0 кв. м.;
г) лабораторії з плошою не менше 

68 кв. м.;
д) майстерні із двох-трьох кімнат за

гальною плошою, не меншою, я< 210 кв. 
м. і і разрахунку по 3,0 кв. м, на 
кожного учня, шо працює;

е) книгозбірні - читальні, вона ж 
склеп наукових приладь з плошою, 
не меншою як 70,0 кв. м ;

ж) кабінету лікаря з плошою не 
меншою, як 22,0 кв. м.;

з) кімнати для вчителів з пло
шою не меншою як 36,0 кв. м,;

и) канцелярії, шо повинна розта
шовуватись у першому поверсі біля 
входу, з плошою не меншою, як
18,0 кв. м.;

к) коридора, шо його освітлюється
3 одного боку, завширшки не менше 
як 2,85 м. і плошою з розрахунку 
не менше, як 0,5 кв. м. на одного
учня;

л) їдальні із розрахунку не менше 
як 0.9 кв. м. на учня, влаштовуючи 
дві зміни сніданку;

м) кухні, досить ізольованої від 
шкільних помешкань, з окремим 
службовим ходом через сіни —передню 
і з плошою не меншою, як 45,0 кв. м.;

н) банільні з плошою не меншою 
як 10,0 кв. м.;

о) комори з плошою не меншою
як 9 кв. м.;

П р и м е ч а н и е  2. Кроме устрой
ства оросительного поля, для отво
да из школьной усадьбы места для 
текучих нечистот площадь должна 
быть соответственно увеличена.
2. Дом под школу может быть 

двухэтажным и должен иметь:
а) 7 комнат под классы, из них 

3 проектируются для 45 учащихся 
на каждую, 2 на 40 учащихся и 2 
на 35;

б) зал на 300 человек (рекреаци
онное помещение для обших собра
ний, школьных праздников, физиче
ских упражнений и т. п.) из расчета 
не меньше 0,8 кв. м. на 1 челов. при 
высоте его не меньше 5,6—6 м.;

П р и м е ч а н и е .  Двери из классов 
не должны выходить в ззл;

в) физический кабинет с плошадь'ю 
не меньше 68.0 кв. м.;

г) лабораторию с площадью не' 
меньше 68 кв. м.;

д) мастерскую из двух-трех ком
нат общей плошадью не меньше 
210 кв. м. из расчета по 3,0 кв. м. 
на каждого работающего ученика;

е) библиотеку—читальню, она же 
склад научных пособий с плошадью 
не меньше 70,0 кв. м.

ж) кабинет врача с плошадью не 
меньше 22,0 кв. м.;

з) комнату для преподавателей 
с плошадью не меньше 36,0 кв. м.;

и) комнату для канцелярии, кото
рая должна быть расположена в пер
вом этаже возле входа, с плошадью 
не меньше 18,0 кв. м.;

к) коридора, который освещается 
с одной стороны, шириной не менее 
2,85 м. и плошадью из расчета не 
меньше 0,5 кв. м. на одного ученика;

л) столовую из расчета не меньше 
0,9 кв м. на ученика при устройстве 
двух смен для завтрака;

м) кухню, достаточно изолирован
ную от учебных помещений, с от
дельным служебным ходом через сенцы— 
переднюю и с плошадью не меньше
45,0 кв. м.;

н) комнату для мытья посуды 
с плошадью не меньше 10,0 К В .  .4.;

о) склад — плошадью не меньше
9 кв. м.;
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п) льоху для овочів з плошою не
меншою, як 9,0 кв. м.;

У в а г а .  Приміщення їдальні, 
кухні, банільні й комори можуть 
міститись в цокольному поверсі за 
умовою додержуванням арт. 210 
„Тимчасових Будівельних Правил'*.

р) кімнати для вартового техніч
ного персоналу з плошою не меншою, 
як 10,0 кв. метрів;

с) господарчої кімнати з плошою 
не меншою, як 9,00 кв. метрів;

т) умивальної кімнати з душами із 
розрахунку 1 умивальника на 20 уч
нів і одного душа на ЗО учнів із за
гальною плошою не меншою, як
20,0 кв. метрів на кожних 100 учнів;

У в а г а  1. Душова кімната може 
розташовуватись окремо від уми
вальні.

У в а г а  2. Бажано душову кім
нату розташувати у безпосеред
ньому близу від залі для фізичної 
гри.
у) ватер-клозети розраховується 

одно очко на 20 учнів, окремо для 
хлопчиків і дівчат і влаштуванням 
песуарів для хлопців із розрахунку 
один на 25 душ і, крім того, по од
ному умивальнику в кожному від
ділку;

ф) роздягальні з плошою не мен
шою, як 0,35 кв метрів на навчителів 
і учнів з окремим помешканням пло
шою не меншою, як 13,5 кв. метрів 
для чистки одягу і взуття. Вхід в роз
дягальню повинен бути окремий.

У в а г а. В сільських місцевостях 
і в оселях міського типу можливе 
влаштування здешевлених шкіл 
з 7 річним курсом навчання, в яких

припускається такі відступлення;

1) можуть бути відсутні; а) кан
целярія, б) лабораторія, в) їдальня;

2) майстерня може складатись 
лише з 2 кімнат загальною пло
щею не менше 140 кв. м;

3) як шо немає їдальні, частина ко
ридору поблизу кухні повинна бути 
поширена.

п) погреб для овошей с площадью 
не меньше 9,0 К8. м.

П р и м е ч а н и е .  Помещения сто
ловой, кухни, комнаты для мойки 
посуды и склада могут помещаться 
в цокольном этаже с соблюдением 
условий, изложенных в 210 ст. 
„Временных Строительных Правил**
р) комнату для дежурного техниче

ского персонала с площадью не мень
ше 1 0,0 кв. метров;

с) хозяйственную комнату с пло
щадью не меньше 9,00 кв. метров;

т) умывальную комнату с душами 
из расчета 1 умывальник на 20 уче
ников и один душ на 30 учеников 
и с обшей плошадыо не меньше 
20 кв. метров на каждых 100 уча
щихся.

П р и м е ч а н и е  1. Комната с ду
шами может быть расположена 
отдельно от умывальной.

П р и м е ч а н и е  2. Желательно 
комнату с душами расположить 
в непосредственной близости от 
зала для физических игр.
у) ватер-клозеты строятся из ра

счета одно очко на 20 учащихся, 
отдельно для мальчиков и девочек, 
при устройстве писсуаров для маль
чиков из расчета один на 25 душ 
и кроме того по одному умывальнику 
в каждом отделении;

ф) раздевальную, с плошадью не 
меньше 0,35 кв. метров для препода
вателей и учащихся с отдельным 
помещением плошадью не меньше 
13,5 К8. метров для чистки одежды 
и обуви. Вход в раздевальную должен 
быть отдельным.

П р и м е ч а н и е .  В сельских мест
ностях и в поселках городского 
типа возможна постройка удеше
вленных школ с 7-милетним кур
сом обучения, в которых допуска- 

I ются следующие изменения:
1) может не быть: а) канцелярии, 

б) лаборатории, в) столовой;
2) мастерская может составляться 

только из двух комнат, обшей пло
шадью не менше 140 кв. м ;

3) в случае отсутствия столовой 
часть коридора вблизи кухни должна 
быть расширена.
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3. За влаштуванням шкіл із 7 річ
ним курсом навчання на 2 комплекти 
учнів, крім залі для рекреації, необ
хідно влаштувати окрему залю для 
фізкультури З ПЛОШОК) підлоги не 
меншою як 225,0 кв. метрів.Харків, 22 червня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара 
Охорони Здоров'я Ніколаїв.

3. При устройстве школ с 7-милет- 
ним курсом обучения на 2 комплекта 
учащихся, кроме рекреационной залы, 
необходимо устроить отдельный зал 
для физических упражнений с пло
щадью пола не меньше 225,0 кв. м.Харьков, 22 июня 192'» г.

Зам. Народного Комиссара
Здравоохранения Николаев.

98. Санітарні норми садиб і будівель 
трудової школи 1 концентру.

І. Вибір місця під школу.1. Земельна ділянка, шо її відводиться 
під школу, повинна своїм розташу
ванням, конфігурацією і розміром за
безпечувати:

1) Потрібні для правильного ходу 
занять в школі спокій, тишу й ізо
ляцію від всього, шо може шкідливо 
впливати на здоров'я й фізичний 
стан учнів, а саме:

а) сусідстзо школи з фабриками, 
заводами і ремісничими установами, 
коли їх виробництво відбувається 
з гаміром або виділенням сажі, диму 
й пороху або-ж забруднює грунт, 
воду й повітря;

б) сусідство ярмаркових і базарних 
площ, заїздних дворів.

2) Раціональне й зручне розташу
вання шкільних будівель, допомічних 
будинків, житлових будівель для шкіль
них робітників і господарчих будівель 
за сталими нормами і можливість по
ширити школу в майбутньому.

3) Достатнє освітлення шкільних 
й житлових будівель.

4) Вільний прохід до них повітря 
і можливість провітрювати шкільне 
подвір'я.

5) Площадки для грання й фізич
них вправ і ділянки під сад, город 
і для инших сільсько-господарчих по
треб за встановленими нормами.

98. Санитарные нормы для усадьбы 
и зданий трудовой школы 1 кон

центра.

I. Выбор места под школу.

1. Участок земли, отводимый иод 
школу, должен по своему расположе
нию, конфигурации и размерам обес
печивать:

1) Необходимые для правильного 
хода занятий в школе спокойствие 
и тишину и изоляцию от всего, что 
могло бы вредно влиять на здоровье 
и физическое состояние учащихся, 
как-то:

а) соседство школы с фабричными, 
заводскими и ремесленными заведени
ями, в тех случаях, когда производ
ство последних сопровождается шумом 
или выделением копоти, дыма и пыли 
или же загрязняет почву, воду 
и воздух;

б) соседство ярмарок, базаров, по
стоялых дворов.

2) Целесообразное и удобное рас
положение школьных зданий, вспо
могательных помещений, жилых зда
ний для школьных работников и 
хозяйственных построек по устано
вленным нормам и возможность рас
ширения школы в будущем.

3) Достаточное освещение школьных 
и жилых зданий.

4) Свободный доступ к ним воздуха 
и возможность проветривания всего 
школьного двора.

5) Площадки для игр и физических 
упражнений и участки для сада 
и огорода и других сельско-хозяй
ственных целей ПО установленным 
нормам.
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У в а г а .  В містах І великих сели
щах міського типу площадки для 
грання й фізичних вправ, а також 
сади, городи й инше можуть бути 
спільними для кількох шкіл за 
умовою, щоб вони були не дуже 
далеко від школи (не далі одного 
кілометра).

2. Земельна ділянка, що її відво
диться під школу, повинна бути 
підвищеною, сухою, по змозі похилою 
на південний бік небосхилу, грунт 
повинен бути міцним, чистим, про
никливим для повітря й води, з досить 
низьким стоянням грунтової води 
(нижче підошви фундаменту) або по
винен бути належним робом висуше
ним, бути не забрудненим гніючими 
органічними речовинами.

3. Земельна ділянка не повинна 
затоплюватися водою рчок і озер, 
також і атмосферними опадами, для 
чого нею площу її необхідно пла
нувати з ухилом в бік найбільш 
зручного опаду води.

Поблизу шкільних ділянок не ПО
ВИННО бути багна.

4... Земельна ділянка повинна спо
лучитися з населеними місцевостями 
зручними і безперешкідними шляхами 
сполучення і таким чином бути при
ступною для школярів, що відвідують 
школу.

*>. На дільниці повинно бути гарне 
водопостачання і правильне вики
дання нечистот відповідно місцевих 
умов.

II. Розташування шкільних будівель 
і норми земельних ділянок.

0. Розташування шкільних будівель 
відносно країн світу визначається по
требою уникнути безпосереднього по
падання в класні кімнати підчас за
нять прямих сонячних промінів.

Проте ж бажано освітлення класних 
кімнат прямими сонячними проміннями 
позагодинами занять.

7. Шкільні будинки повинні від
ступати від лінії вулиці не менш як 
на 10,0 метрів.

8. Розташування будинків на зе
мельній ділянці повинно бути таким,

П р и м е ч а н и е .  В городах и в 
крупных поселениях городского 
типа площадки для игр и физиче
ских упражнений, равно сады, ого
роды и проч. могут устраиваться 
общие для нескольких ШКОЛ пр,1 
условии, чтобы они не были уда
лены слишком от школы (не более 
одного километра).
2. Участок земли, отводимый под 

школу, должен быть возвышенным, 
сухим, по возможности со склоном 
в южную сторону горизонта, обла
дать крепким, чистым, проницаемым 
для воздуха и воды грунтом,с доста
точно низким состоянием грунтовых 
вод (ниже подошвы фундамента), или 
должен быть соответствующим обра
зом осушен, не быть загрязненным 
гниющими органическими веществами-

3. Участок не должен подвергаться 
затоплению как водами реки и озера, 
так и атмосферными осадками, для 
чего всю площадь его необходимо 
спланировать с уклоном в сторону 
наиболее удобного стока воды.

Поблизости от школьного участка 
не должно быть болот.

4. Участок должен сообщаться 
с населенными местностями удобными 
и беспрепятственными путями сооб
щения и таким образом доступен 
посещающим школу учащимся.

5. На участке должно быть обеспе
чено хорошее водоснабжение и пра
вильное удаление нечистот соответ
ственно с местными условиями.

II. Расположение школьных зданий 
и нормы земельных участков.

6. Расположение здания школы 
относительно стран света опреде
ляется необходимостью избежать не
посредственного попадания в классные 
комнаты во время занятий прямых 
солнечных лучей.

В то же самое время желательно 
освещение классных комнат прямыми 
солнечными лучами вне часов занятий.

7. Школьное здание должно отсту
пать от линии улицы не менее чем 
на 10,0 метров.

8. Расположение зданий на участ
ке земли должно быть таковым,
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щоб відстань між стінами будинків,
що мають вікна, була не менше по
двійної височини вищого будинку.

9. Для грання та фізкультури 
повинно бути відведено площадки не 
менш 7 кв. метрів на учня й у вся
кім разі не менш 700 кв. метрів на
школу.

10. Під кватирі шкільних робітни
ків, якщо вони містяться в будинках 
при школі на 1—5 сімейств, повинно 
бути відведено не менш 450 кв. ме
трів землі на сім'ю.

Якщо в будинках при школах 
міститься більш як 5 сімейств—не 
менше 270 кз. меі рів на кожну сім'ю. 
При влаштуванні для шкільних робіт
ників будинка-комуни - не менш 135 
кв. метрів, на кожного шкільного ро
бітника.

11. Загальна площа землі під 
школу повинна бути не менш 10,8 тис. 
кв. метрів, з них 5,4 під сад та 
город.

У в а г а .  В містах і селишзх 
міського типу, при влаштуванні 
центральних площадок для фіз
культури і центральних городів 
і сапів, илоша землі під шкільну 
садибу повинна бути не менш 
6,3 тис. кв. метрів. Без кватир для 
вчительського персоналу не менш 
4,5 тис. ке. метрів.

12. Будівля повинна бути така, 
шоби при забудуванні сусідньої ді
лянки, стіни, шо мають вікна, були б 
досить відсунуті від сусідніх меж (див. 
арт. 3), щоб жадні штучні надбуду- 
вання й надсадки не могли загоро
дити проникнення світу до шкільної 
будівлі.

13. Необхідно уникати повороту 
класних кімнат вікнами в бік паную
чих вітрів.

14. На шкільній ділянці містяться: •

• 1) будинок школи,
2) площадка для фізкультури 

і грання учнів,
3) сад і город,
4) колодязь, якшо немає водо

провода.

чтобы расстояние между стенами зда
ний, имеющими окна, было не менее 
двойной высоты более высокого 
здания.

9. Для игр и физических упражне
ний должны быть отведены площадки 
не менее 7 кв. метров на учащегося 
и во всяком случае не менее 7о0 кв. 
метров на школу.

10. Под квартиры школьных работ
ников, если они помешаются в домах 
при школах в числе 1—5 семей, 
должно быть отведено не менее
4 5С кв. метров земли на семью.

Если в домах при школах (в семей
ных квартирах) помешаются более
5 семей—не менее 270 кв. метров 
на каждую семью. При устройстве 
для школьных работников дома- 
коммуны—не менее 135 кв. метров 
на каждого школьного работника.

11. Общая площадь земли под 
школу должна быть не менее 10,8 тыс. 
кв. метр ов, из коих 5,4 под сад и огород.

П р и м е ч а н и е .  В городах и по
селениях городского типа при 
устройстве центральных площадок 
для физических упражнений и цен
тральных огородов и садов, пло
щадь земли под школьную усадьбу 
должна быть не менее 6,3 тыс. кв.. 
метров. Без квартир для учитель
ского персонала не менее 4,5 тыс. 
кв. метров.
12. Здание должно быть располо

жено с таким расчетом, чтобы при 
застройке соседнего участка стены, 
имеющие окна, оыли-бы достаточно 
удалены от соседних границ (см. ст. 3), 
чтобы никакие искусственные соору
жения и насаждения не могли загра
дить проникновение света в школь
ное здание.

13. Необходимо избегать обращения 
классных комнат окнами в сторону 
господствующих ветров.

14. На школьном участке распола
гаются:

1) здание школы,
2) площадка для физических упраж

нений и игр учащихся,
3) сад и огород,
4) колодезь при отсутствии водо

проводов,
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*>) госпопарче подвір'я з надвір
ними будівлями,

6) будинки помешкань шкільних 
робітників, при них:

а) господарчий город з надвірними 
будівлями,

б) сад і город.

Ш. Шкільні буОинки.

15. Залежно від кількости дітей 
шкільного вік/ населеного пункту, 
шкільні будинки 4-х літки будується:

а) на 4 комплекти, б) на 3 ком
плекти, в) на 2 комплекти і г) на 
1 комплект.

У в а г а .  При планіровиі будинку 
З і 4 комплектної 4 літки, не
обхідно його проектувати з разра- 
хунком можливо його розширить 
до 7-лігки, а 1—2 комплектних 
4-х літок до 4-комплектної, а також 
необхідності! в подальшсму розши
рювати будинок за рахунок улаш
тування майстерень, окремих помеш
кань для рисування, малювання, му
зею і лабораторій, їдальні, помеш
кання для фізкультури.
16. Будинок 4-х комплектної 4-хлітки 

повинен складатися з:
а) 4 класних кімнат, з яких 2 про

ектується на 45 учнів, одну на 42 
і одну на 40 учнів,

б) рекреаційної й коридора по кіль
кості учнів.

У в а г а .  Бажано окрему залю для 
рекреацій і фізкультури.

в) кімнати для вчителів, вона ж 
бібліотека й фізичний кабінет,

г) роздягальні,
д) кухні,
е) комори,
ж) умивальної кімнати з душами,
з) сіней або тамбура,
і) клозета, бажано теплого, ватер

клозета або люфт-клозета.
17. Будинок 3 комплектної 4 літки 

повинен складатися 3:
а) 3 класних кімнат, з яких дві 

проектується на 45 учнів і одну на 
40 учнів,

б) рекреакційної-коридора,
в) кімнати для вчителів—вона ж бі

бліотека й фізичний кабінет,

5) хозяйственный двор с надвор
ными постройками,

6) здания квартир школьных работ
ников, при них:

а) хозяйственный огород с надвор
ными постройками,

б) сад и огород.

III .  Школьные здания.

15. В зависимости от числа детей 
школьного возраста населенного 
пункта, школьные здания 4 - летки 
устраиваются: а) на 4 комплекта, 
б) ка 3 комплекта, в) на 2 комплекта 
и г) на 1 комплект.

Примечание.  При  планировке
здания 3 и 4 комплектной 4-летки 
необходимо его проектировать 
с учетом возможности расширения 
до 7-летки, а 1—2 комплектных 
4-леток до 4 комплектной, а также 
необходимости в дальнейшем рас
ширения зданий за счет устройства 
мастерских, отдельных помещений 
для черчения, рисования, музея 
и лаборатории, столовой, помеще
ний для физических упражнений.
16. Здание 4-х комплектной 4-летки 

должно состоять из:
а) 4 классных комнат, из коих 

2 проектируются на 45 учеников, одна 
на 42 уч. и одна на 40 учеников,

б) рекреационной и коридора по 
числу учащихся.

П р и м е ч а н и е .  Желателен от
дельный зал для рекреаций и физи
ческих упражнений.
в) учительской комнаты, она же 

библиотека и физический кабинет,
г) раздевальной,
д) кухни,
е) кладовой,

ж) умывальной комнаты с душами,
з) сеней или тамбура,
и) клозета, ватер-клозет или люфт- 

клозета (желательно теплые).
17. Здание 3-х комплектной 4-летки 

ложно состоять из:
а) 3 классных комнат, из которых 

две проектируются по 45 учеников, 
и одна комната на 40 учеников,

б) рекреационной-коридора,
в) учительской комнаты—она же 

и библиотека и физический кабинет.
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г) роздягальні,
Д| кухні,
е) комори,
ж) умивальної кімнати з душами,
з) сіней або тамбуру,
і) клозета, затер-клозета або люфт- 

клозета.
18. Будинок двох - комплектної 

4-х-літки повинен складатися з:
а) двохкласних кімнат, з яких одну 

проектується на 4 5 учнів другу на 42,

б) рекреаційної-коридора,
в) кімнати для вчителів, вона-ж 

бібліотека й фізичний кабінет,
г) роздягальні,
а) кухні,
е) комори,
ж) умивальної з душем,
з) сіней або тамбура.
19. Будинок однокомплектної 4 літки 

повинен складатися з:
а) одної класної кімнати на 45 

учнів,
б) рекреаційної-коридора,
в) кімнати для вчителів—вона-ж 

бібліотека й фізичний кабінет,
г) роздягальні,
Д) кухні,
е) комори,
ж) умивальної кімнати з душами,
з) сіней або тамбура.
20. Господарчі надвірні будівлі шкіль

ної садиби повинні складатися з:

1) дровника з відділками для госпо
дарчого садового і городного інвентаря,

2) льоху,
3) помийної ями,
4) ящика для сміття,
5) відхідника на подвір'ї.

У в а г а .  Окремий льох для школи
будується, якщо немає льоху, при 
кватирах шкільних робітників. 21 22

21. Шкільні будинки повинні бути 
одноповерховими.

У в а г а .  Лвохповерхові будинки 
допускаємся по містах у виключних 
випадках.
22. Дозволяється будувати цоколь

ного поверха за умовою кладки під
логи на 0,5 метрів вище максималь
ного стояння грунтової води із до-*

г) раздевальной,
Д) кухни,
е) кладовой,
ж) умывальной комнаты,
з) сеней или тамбура,
и) клозета, ватер клозета или люфт- 

клозета.
18. Здание двухкомплектной 4-летки 

должно состоять из:
а) двухклассных комнат, из которых 

одна проектируется на 45 человек 
и вторая на 42,

б) рекреационной-коридора,
в) учительской комнаты —она же 

и библиотека и физический кабинет,
г) раздевальной,
д) кухни,
е) кладовой,
ж) умывальной комнаты с душами,
з) сеней или тамбура.
19. Здание однокомплектной 4-летки 

должно состоять из:
а) одной классной комнаты на 

45 учеников,
б) рекреационной-коридора,
в) учительской—она же и библио

тека и физический кабинет,
г) раздевальной,
д) кухни,
е) кладовой,
ж) умывальной комнаты с душем,
з) сеней или тамбура.
20. Хозяйственные надворные по

стройки школьной усадьбы должны 
состоять из:

1) сарая для дров с отделениями 
для хранения хозяйственного садового 
огородного инвентаря,

2) погреба,
3) помойной ямы,
4) мусорного ящика.
5) дворовой уборной.

П р и м е ч а н и е .  Отдельный по
греб для школы устраивается при 
отсутствии погреба при квартирах
школьных работников.
21. Здание школы 1-й ступени долж

но быть одноэтажным.
П р и м е ч а н и е .  Двухэтажные 

здания допускаются в городах в ис
ключительных случаях.
22. Допускается устройство цоколь

ного этажа при условии укладки по
лов на 0,5 метров выше максималь
ного стояния почвенных вод и со-
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держанням умов, згаданих в арт. 210
Тимч. Будів. Правил, а саме:

а) височина помешкання повинна 
бути не менше двох метрів семидесяти 
сантим., з тим. що підлога повинна 
бути нижче рівня вуличного тротуару, 
а в надвірних будівлях—нижче по
верхні двору, не більше, як на 70 сан
тиметров;

б) помешкання повинні добре про
вітрюватися і опалюватися, крім тих 
випадків, коли по характеру користу
вання вимагається низька темпе
ратура;

в) світова поверхня вікна повинна 
бути не менше десятої площі під
логи, з тим, шо низька частина вікна 
повинна підвищуватися над рівнем 
тротуару або землі не менше, як на 
18 сант. (4 вершка);

г) стіни й підлога повинні бути 
непроникливі для вогкости, чому стіни 
можуть бути тільки кам'яні, підлога 
не повинна бути безпосередньо на 
землі й крім того повинно бути вжито 
заходів шо до ізоляції.

23. В цокольному поверхові допу
скається лише влаштовувати: а) роз
дягальню, б) умивальню з душами,
в) ватер клозета, г) кухню, д) їдальню 
за умовою безумовної сухости всіх 
перелічених помешкань.

24. Зовнішній вигляд школи по
винен бути простий. При наданні 
будинкові естетичних форм не по
винні страждати гігієнічні норми, як 
наприклад: зменшення світу при сти
лізації вікон, улаштування карнизів 
і навісів, утовшення стін і т. ин.

25. Матеріялом для будівлі школи 
І ступеня може бути:

1) для стін:
а) цегла, камінь або саман,
б) дерево, обмазане глиною;
2) на дахи—залізо, черепиця, тера- 

фазорит і т. инш. матеріяли, а також 
глина-солома.

У в а г а .  1. Слід уникати вжи
вання дерева на стіни, особливо для 
4 і 3-х комплектних шкіл, як досить 
великих і дорожчих, при будові-ж 
таких з дерева, необхідно вжити

блюдением условий, изложен, в 210 ст. 
Времен. Строительн. Правил, а именно:
а) высота помещения должна быть 

не менее двух метров семидесяти сан
тиметров, при чем пол должен быть 
ниже уровня уличного тротуара, а в 
надворных строениях—ниже поверхно
сти двора не более, чем на семьдесят 
сантиметров;

б) помещения должны хорошо про
ветриваться и отапливаться, кроме 
тех случаев, когда по свойству поль
зования требуется низкая темпера
тура;

в) световая поверхность окна долж
на быть не менее десятой площади 
полз, при чем низкая часть окна долж
на возвышаться над уровнем тро
туара или земли не менее, чем 
на 18 сантиметров (4 вер.);

г) стены и пол должны быть не
проницаемы для сырости, почему сте
ны должны быть только каменные, 
пол не должен располагаться непо
средственно на земле и кроме того 
должны быть приняты меры по изо
ляции.

23. В цокольном этаже допускается 
лишь устройство:

а) раздевальни, 6) умывальной 
сдушами, в) ватер-клозетов, г) кухни,

д) столовой, при условии безусловной 
сухости всех перечисленных поме
щений.

2\. Внешний вид школ должен 
быть прост. При придании зданию 
эстетических форм, не должны стра
дать гигиенические нормы, как напри
мер: уменьшение света при стилиза
ции окон, устройство карнизов и на
весов, утолщение стен и т. п.

25. Материалом для постройки 
школ первой ступени может служить:

1) для стен:
а) кирпич, камень или саман,
б) дерево, обмазанное глиной;
2) для крыш—железо, черепица, 

террафазорит и т. п. материал, а 
также глина —солома.

П р и м е ч а н и е  1. Следует избе 
гать употребления дерева для стен 
особенно для 4-х и 3-х комплект
ных школ, как более значительных 
по величине и более дорогих, при
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заходів проти розвитку ДОМОВОГО
грибка.

У в а г а  2. При конструюванні і бу
дові окремих частин будівлі необ
хідно керуватись Тимчасовими Буді
вельними Правилами.

IV. Норми для окремих частин шкіль
них будинків.

26. Окремі частини шкільного будин
ку повинні задовольняти таким міні
мальним умовам:

1) височінь шкільних помешкань — 
менш 3,65 метрів;

2) довжина класних кімнат—не 
більше 10 метрів;

3) глибина класних кімнат не більше
6,7 метрів і у всякому разі не більше 
подвійної височини верхнього краю 
вікон від підлоги;

4) плоша підлоги на 1 учня 1,5 кв. 
метрів;

5) двері внутрішкільного будинку 
двохстворчаті; відчиняються назовні 
з мінімальною широчиною 1,25 метра;

6) підлоги з твердого дерева, що 
добре протестує зношенню, без щілин, 
добре помальовані доброю фарбою. 
Якшс-ж не пофарбовані, то їх по
кривається вареною олією;

7) стіни повинні бути по змозі не 
звукопроводні. Допустима одна роз
сувна стіна, але тільки не між двома 
класами; злутрі стіни повинні бути 
помащені ванною, можна малювати їх 
на височині 1 >/2 метра олійною фар
бою світлих тонів. Кути повинні 
бути закруглені. На стелях треба 
уникати виступів, стелі повинні бути 
помащені;

8) підвіконники повинні приладжу
ватися щільно з закругленими краями;

9) широчінь рекреаційної—коридора 
не менше 3,55 метра при площі його 
з розрахунку не менше 0,75кв. метрів 
на учня;

10) площа підлоги в роздягальні не 
менше 0,35 кв. метрів на учня;

11) кімната для вчителів, вона-ж 
бібліотека і фізичний кабінет — не 
менше 22,3 кв. метрів для 1 і 2-хком-

устройстве же таковых из дерева, 
необходимо принять меры для пре
дотвращения развития домового 
грибка.

П р и м е ч а н и е  2. При конструи
ровании и возведении отдельных 
частей здания необходимо руковод
ствоваться Временными Строитель
ными Правилами.

IV. Нормы для отдельных частей 
школьных зданий.

26. Отдельные части школьного зда
ния должны удовлетворять следую
щим минимальным условиям:

1) высота школьных помещений не 
меньше 3,65 метров;

2) длина классных комнат не свы
ше 10 метров;

3) глубина классных комнат не 
свыше 6,7 метров и во всяком слу
чае не более двойней высоты верх
него края окон от пола;

4) площадь пола на одного учаще
гося 1,5 кв. метров;

5) двери внутри школьного здания 
двухстворчатые, открывающиеся нару
жу с минимальной шириной 1,25 метр.;

6) полы из твердого дерева, хоро
шо сопротивляющегося снашиванию, 
без щелей, покрытые прочной окрас
кой. При отсутствии окраски, пропи
тываются вареным маслом;

7) стены должны быть возможно 
более незвукопроводны. Допустима од
на раздвижная стена, но отнюдь не 
между двумя классными комнатами; 
внутри стены должны быть выбелены 
известью, допустима окраска их на 
высоту Iі/, метра масляной краской 
светлых тонов. Углы должны быть 
закруглены, на потолках следует из
бегать выступов, потолки должны 
быть выбелены;

8) подоконники должны прилажи
ваться плотно с закруглением углов;

9) ширина рекреационной - кори
дора не менее 3,55 метр, при пло
щади его из расчета не менее 0,75 кв. 
метр, на учащегося;

10) плошьдь пола раздевальни не 
мецее 0,35 кв метров на учащегося;

11) учительская, она же и библи
отека и физический кабинет—не ме
нее 22,5 кв. метр, для 1 и 2-х ком-

514



Ч. 27 Арт. 98 № 27 Ст. 98

плектної школи й не менше 32 кв. 
метр, дія 3—4-хкомилектної школи;

12) майстерня для 2-хкомплектно1 
школи—60 кв. метрів, для 4-х комплект
ної—90 кв. метрів;

13) кухня не менше 22,5 ке. метрів 
для 1—2-хкомплектної школи й не 
менше ЗО кв. метрів для 3—1-хком- 
плектної школи, в тому й другому 
випадкові — з окремим виходом 
назовні й з сінями;

14) комора 7 кв. метрів;
15) льох спільний з льохом шкіль

них робітників з окремим відділком;

16) умивальня з душами з розра
хунку 1 умивальник на 20 учнів і 1 
душ на 50 учнів, при площі підлоги
1—2-х комплектної школи не менше
13,5 кв. метрів і для 3—4-хкомплект- 
ної школи—не менше 22,5 кв. метрів;

17) теплий ватер-клозет або люфт- 
клозет для 3—4-хкомплектної школи 
з розрахунку 1 очко на 20 учнів, 
окремо для хлопців і дівчат, з тим. що 
для хлопців необхідно влаштувати 
писуари, з розрахунку 1 писуар на 
25 учнів;

Якщо неможливо влаштувати 
теплий клозет, такий будується 
у дворі зі вказаного в цьому п. роз
рахунку.

У в а г а .  При проектуванні пере
лічених в арт. арт. 11, 13—17 по
мешкань, необхідно мати на увазі 
збільшення як кількости учнів 
в школі, як і кількости комплектів, 
особливо в 1, 2 и 3-хкомплектних 
школах.
18) сіни завширшки не менше 

2 метрів; при кількості учнів більше 
100—не менше 2,5 метрів;

19) вхідні в шкільний будинок дзох- 
створчаті двері повинні відчинятися 
назовні, широчінь їх не повинна 
бути менше 1,5 метра;

20) будування зовнішнього ганку 
не бажано. Якщо конче потрібно, 
допустимо збудувати його з можливо 
меншою кількістю сходні? і з широ
кою площою коло вхідної двері; 21 *

21) підлога першого поверху по
винна бути в крайню міру на 60 сант.

плектной школы и не менее 32 кв. 
метр, для 3— 4-хкомплектной школы;

12) мастерская для 2-хкомплект- 
ной школы 60 ке. метр., для 4-х ком
плектной 90 кв. метров;

13) кухня не менее 22,5 кв. мет
ров для 1 —2-хкомплектной школы и не 
менее ЗО кв. метров для 3—4-хком
плектной школы, в том и другом слу
чае с особым выходом нар/жу и се
нями;

14) кладовая 7 кв. метров;
15) погреб обший с погребом для 

школьных работников с особым отде
лением;

16) умывальная с душами из рас
чета 1 умывальник на 20 учащихся 
и 1 душ на 50 учащихся при пло
щадки пола 1—2-х комплектной шко
лы не менее 13,5 кв. метров и для 
3—4-хкомплектной школы не менее
22,5 кв. метров;

17) теплый ватер-клозет или люфт- 
клозет для 3—4-хкомплектной школы 
из расчета 1 очко на 20 учащихся, 
отдельно для мальчиков и девочек, 
при чем для мальчиков необходимо уст
ройство писсуаров с расчетом 1 пис
суар на 25 человек;

В случае невозможности устроить 
теплый клозет, такозой устраивается 
во дворе из указанного в этом пункте 
расчету.

П р и м е ч а  н и е. При проектиро
вании перечисленных в ст. ст. 11, 
13 — 17 помещений, необходимо 
учесть увеличение как числа уче
ников в школе, так и числа ком
плектов, особенно в 1, 2 и 3-х ком
плектных школах.
18) сени шириной не менее 2-х 

метров; при числе учащихся более 
100 человек, не менее 2,5 метров;

19) входные в школьное здание 
двухстворчатые двери должны откры
ваться наружу, ширина их не долж
на быть менее 1,5 метра;

20) устройство наружного крыльца 
нежелательно. При крайней необхо
димо:!^ его, допустимо устройство 
с возможно меньшим числом ступе
ней и с широкой площадкой у вход
ной двери;

21) пол первого этажа должен быть 
по крайней мере на 60 см. выше па-
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вище поверхні землі; аби грунтова 
вогкість не проникала в стіни, необ
хідно улаштовувати ізолюючі шари; 
щоб одводити дощову воду, навколо 
будинку улаштовується скоси з рин
вами. При будівлі підпілля необхідно 
зрити верхній шар рослинної землі 
у крайню міру на 28 сайт., в залеж
ності від товщини його;

22) підпілля засипається хрящем 
або глиною, з тим, що горішня по
верхня бетонується або утрамбо
вується глиною. На цьому шарі на 
цегляних підкладках кладеться підлогу. 
Підпільний простір обов'язково венти
люється*. літом назкризними вітеорами 
в цоколі, взимку каналами, що з'єд
нані з приладдями опалення і вітво- 
рами з гратами за плинтусами для 
притягання повітря з кімнати.

V. Освітлення.

27. Світовий коефіцієнт в класних 
кімнатах, кімнаті для вчителів, рекре- 
аційні-коридорі, роздягальні мусить 
бути не менше 1:5. у- кухні, умиваль
ній з душами й чепурні не менше 1:8.

У в а г а .  Допускається зниження 
світового коефіцієнту до 1:10 в цо
кольному поверхові для помешкань, 
перелічених в п. 2 арт. 6.
28. Вікна в класних кімнатах влаш

товується з одного боку, так щоб до 
сидячих учнів світ був з лівого боку.

Як виїмок допускається додаткове 
освітлення зверху або ззаду, пере
важно в класах для рисування й ма
лювання, демонстрацій, майстерень.

29. Вікна повинні бути підняті по 
змозі до стелі. Підвіконники повинні 
відстояти від підлоги від 0,8 до 1 метра 
Відстань між вікнами невелика, на
скільки дозволяє міцність взятих на 
стіни матеріялів. 30 * *

30. Перекладини вікон по можливо
сті рідкі, обаполи тонкі. Внутрішня
поверхня віконних ниш скошена.

верхности земли ; для воспрепятство
вания проникновения в стены грун
товой влаги, необходимо устраивать 
изолирующие слои; для отвода же 
дождевой воды вокруг здания устра
ивается откос со сточным желобом. 
При устройстве подполья должен быть 
снят слой верхней растительной зем
ли по крайней мере на 28 сайт., в за
висимости от толщины его;

22) подпольное пространство засы
пается щебнем или глиной, при чем 
верхняя поверхность покрывается бе
тоном или утрамбовывается глиной. 
На этом слое на кирпичных подклад
ках укладываются половые лаги. Об
разовавшееся подпольное простран
ство обязательно вентилируется: летом 
через сквозные отверстия в цоколе, 
зимой через каналы, соединенные с 
отопительными приборами и через 
отверстия с решетками за плинту
сами для притока воздуха из комнаты.

V. Освещение.

27. Световой коэффициент в клас
сных комнатах, учительской и рек
реационной - корридоре, раздевальне 
должен быть не менее 1 :5, в кухне 
и умывальной с душами и уборной 
не менее 1 : 8.

П р и м е ч а н и е .  Допустимо сни
жение светового коэффициента 
до 1:10 в цокольном этаже для по
мещений, перечисленных в п. 2 ст. 6.
28. Окна в классных комнатах распо

лагаются с одной стороны с таким ра
счетом, чтобы по отношению к сидя
щим учащимся свет был с левой стороны.

Как исключение допускается допол
нительное освещение сверху или 
сзади, преимущественно в классах, 
предназначенных для черчения и рисо
вания, демонстраций, мастерских.

29. Окна должны быть приподняты 
по возможности ближе к потолку. 
Подоконники должны отстоять от 
пола от 0,8 до 1 метра. Расстояние 
между окнами небольшое, насколько 
позволяет прочность взятых в кладку 
стен материалов.

30. Переплеты окон должны быть 
возможно редки и горбелы тонки. 
Внутренняя поверхность оконных 
ниш скошена.
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31. Навіси дахів не повинні заго- 
рожувати світ до класних помешкань.

32. Верхні частини вікон будується 
як фрамуги, шо відчиняються у внутріш
ніх рам зверху вниз і внутр, у зов
нішніх знизу до гори і назовні.

33. Віконні рами повинні бути под
війні, цеб-то, зимові Й літні, створчаті 
й відчинятися внутр.

У І. Опалених.

34. Система опалення повинна бути 
розрахована на підтримку рівномірної 
протягом занять температури, чому
в школах 1 ступеня улаштовується ір
ландські або аналогічної системи печі 
або, як є можливість, центральне 
водяне опалення.

Утермарковські печі допускається 
тільки в допомічних помешканнях, 
а не в рекреаційних.

35. При мінімальній зовнішній тем
пературі, відповідно кліматичним умо
вам місцевости, температура окремих 
помешкань школи повинна бути:

а) в класах 16° Ц;
б) в рекреаційних-коридорах, гім

настичних і майстернях 16° Ц;
в) у душових—22° Ц;
г) у всіх инших помешканнях 18" Ц.

36. При пересічній зимовій темпе
ратурі, температура поверхні огріва
ючих приладь в помешканнях не по
винна перебільшувати 60° Ц., а при 
мінімальній—80° ІД.

37. Всі огріваючі приладдя повинні 
бути з рівною поверхнею й приступні 
для огляду й очищення. 38 39 40

38. Верхня частина печей повинна 
бути доведеною до стелі без карнизів, 
що нависали-б, щоб усунути всяку 
можливість накупчення в верхній ча
стині печи пороху.

39. Улаштовувати дверцята у печей 
в класних кімнатах недопустимо.

VII .  Вентиляція.

40. Вентиляція шкільних помешкань 
повинна відбуватися:

31 Свеси крыш не должны загра
ждать свет в классные комнаты.

32. Верхние части окон должны 
устраиваться в виде фрамуг, откры
вающихся у внутренних рам сверху 
вниз и внутрь, у наружных снизу 
вверх и снаружи.

33. Оконные рамы должны быть 
двойные, т. е. зимние и летние, 
створчатые, открывающиеся внутрь.

VI. Отопление.

34. Система отопления должна быть 
рассчитана на поддержание равномер 
ной в продолжение занятий темпера 
туры, почему в школах 1-й ступени 
устанавливаются голландские или ана
логичной системы печи, или, если 
является возможность — централь 
ное водяное отопление.

Утермарковские печи допускаются 
только в вспомогательных помещениях, 
а не в рекреационных.

35. При минимальной наружной 
температуре, соответственно клима
тическим условиям местности, темпе
ратура отдельных помещений школы 
должна быть:

а) в классах—16° Ц.;
б) в рекреационных - коридорах,

гимнастических и мастерских—16" Ц.;
в) в душевых—22" Ц.;
г) во всех остальных помещениях —

18" ц;
36. При средней зимней темпера

туре, температура поверхностей на
гревательных приборов в помещениях 
не должна превышать 60° Ц., а при 
минимальной —80° Ц.

37. Все нагревательные приборы 
должны быть с гладкой поверхностью 
и легко доступны для осмотра их 
и чистки.

38. Верхняя часть печей должна 
быть доведена до потолка, без всяких 
свешивающихся карнизов, дабы устра
нить всякую возможность скопления 
в верхней части печи пыли.

39. Устройство топочных дверок 
в классных комнатах не допустимо.

VII .  Вентиляция.

40. Вентиляция школьных помещений 
должна достигаться:
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а) кватирками-фрамугами, що від
чиняються згори до низу,

б) подвійними клапанами, шо їх 
улаштовується коло стелі і в зовніш
ніх стінах при умові роздроблення 
вступаючого повітря,

в) будуючи одночасно з голандськими 
печами камерні, звязані з ними 
печі, з подачою зовнішнього повітря, 
але не з підпілля, а через нього від
повідним каналом, шо долучається 
з зовнішнім повітрям,

г) витяжка повітря зі шкільних по
мешкань повинна досягатися влашту
ванням каналів, безпосередньо звяза- 
них з пічними приладдями, з тим, що 
віддушину треба ставити поза межам 
печи.

41. При центральному опаленні всі 
помешкання повинні бути забезпе
чені приладдями для штучного обміну 
повітря, шо нагрівається до темпера
тури помешкання і вогкістю 50% 
повного насичення, з тим шо:

а) безпосереднього при гягування по
вітря не улаштовується в помешкан
нях, шо є джерелами псування повітря, 
наприклад, в клозетах, умивальнях, 
кухнях, буфеті;

б) в класах притягування повинно 
переважати над витяжкою, шо додат
ково гарантується збільшеною витяж
кою в сусідніх помешканнях;

в) витяжку можна не улаштовувати 
в коридорах і вестибюлях, коли цене 
заважає правильній витяжці з сусід
ніх помешкань, незабезпечень при
тягуванням.

42. У шкільних помешканнях по
винні бути установлені такі норми об
міну повітря:

а) в класних кімнатах не менше
2-хкратного обсягу помешкання,

б) в рекреаційній один обсяг, як- 
шо-ж в рекреаційній провадяться гімна
стичні зайняття й рухавки—до 2 об- 
сяіів,

в) в гімнастичних залах—2 обсяги,
г) в коридорах, що не є рекре

аційними залами—'/, обсягу,
д) в кімнаті для вчителів, бібліотеці, 

фізичному кабінеті—1 обсяг,
е) в майстернях—2 обсяги,

а) через форточки-фрамугу, откры
ваемые сверху вниз,

б) через двойные клапаны, устраи
ваемые у потолка в наружных стенах 
при условии раздробления поступаю
щего воздуха,

в) путем одновременного с устрой
ством голландской печи устройства 
камерных, связанных с ними, печей, 
с подачей наружного воздуха отнюдь 
не из подполья, а через него соответ
ствующим каналом, сообщающимся 
с наружным воздухом,

г) вытяжка воздуха из школьных 
помещений должна достигаться путем 
устройства каналов, непосредственно 
связанных с печными установками, 
при чем отдушина ставится в стороне 
от печи.

41. При центральном отоплении все 
помещения должны быть обеспечены 
приспособлениями для искусственного 
обмена воздуха, подогреваемого до тем
пературы помещения и увлажняемого 
до 50% полного насыщения, при чем:

а) непосредственного притока 
неустраивается з помещениях, являю
щихся источниками порчи воздуха3 
например, в клозетах, умывальных, 
кухнях, буфете;

0) в классах приток должен пре
обладать над вытяжкой, которая допол 
нительно гарантируется усиленной 
вытяжкой в соседних помещениях;

в) вытяжка может не устраиваться 
в коридорах и вестибюлях, если это 
препятствует правильному действию 
вытяжек из соседних помещений 
не обеспеченных притоками.

4 2. В школьных помещениях должны 
быть установлены следующие нормы 
обмена воздуха:

а) в классных комнатах не менее 
2-хкратного об'ема помещения,

б) в рекреационной один об'єм,еслиже 
в рекреационной производятся гимна
стические занятия и подвижные игры,— 
до 2 об'емов.

в) в гимнастических залах 2 об'ема,
г) в коридорах, не служащих рекре

ационными залами, ' 4 об'ема,
д) в учительской, в библиотеке, 

в физическом кабинете 1 об'єм,
е) в мастерских 2 об'ема,
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ж) в майстернях, що виділяють піц 
час праці гази або порох, повинні 
бути окремі витяжні шафи й спе
ціальні приладдя для витяжки повітря 
безпосередньо з місць його псування 
у відповідному обсягу за особливим 
розрахунком,

з) в умивальних, душових, ванних— 
Iі/.2 обсяги,

и) в кухнях—3 обсяги,
к) в кімнатах для миття посуду—

1 о б с я г и ,
л) в клозетах—3 обсяги, але не 

менше 50 куб. метрів на очко при 
люфт-клозетах і ЗО куб. метрів при 
ватер-клозетах.

У в а г  а. При підсумуванні загаль
ного обсягу притягальної й витяж
ної вентиляції слід приймати на 
увагу, що люди бувають в помеш
каннях в різні часи.

VIII .  Кухні .

43. В кухнях необхідно будувати 
як руські печі, як і плити, доступ да 
плити повинен бути забезпечений 
принаймні з 2 боків, височінь плити 
над підлогою не повинна перебільшу
вати 18 вершків.

У в а г а .  Будувати руські печі 
в містах і селищах міського типу 
не є обов'язковим.
44. Мінімальні розміри плити в шко

лах з кількістю учнів до 100: широ
чінь—80 санг., довжина—145 сант., 
2 канфорки, водсгрій — приладдя об
сягом не менше 3 відер і духоеа ша
фа відповідних розмірів.

В школах з кількістю учнів від 100 
до 200: широчінь плити 1 метр, дов
жина 1,77 метр., обсяг водогрійного 
приладдя не менш 4 ьідер з при
ладом для вбирання пари.

45. Над плитами повинні бути улаш
товані залізні навіси, нижні краї яких 
повинні виступати за край плити на 
6 вершків. В верхній частині навісу 
повинна бути витяжка, направлена 
до каналу, заложеному між димарем 
руської печи й від плити, а яхшо її 
нема, ричагом з димарем другої, роз
міри каналу повинні відповідати 3-х 
кратному обсягу повітря в помешкан
ні кухні. Витяжний канал повинен

ж) в мастерских с выделением при 
работах газов или пыли должны быть 
устроены особые вытяжные шкафы 
и специальные приспособления для 
извлечения воздуха непосредственно 
из мест его порчи в соответствую шел- 
об'єме по особому расчету,

з) в умывальных, душевых, ваннол 
1‘/2 об‘ема,

и) в кухнях—3 о6‘ема,
к) в мойках посуды 1'/2 об'ема,

л) в клозетах—3 о6‘ема, но не менее 
50 куб. метров на очко при люфт-кло
зетах и 30 куб. метров при ватер
клозетах.

П р и м е ч а н и е .  При суммиро
вании общего об'ема приточной 
и вытяжной вентиляции следует 
принимать во внимание разновремен
ность занятия помещения людьми.

VIII. Кухни.

43. В кухнях необходимо устраивать 
как русские печи, так и пл^-ты, при чем 
доступ к плите должен быть обеспечен 
по крайней мере с 2 сторон и высота 
плиты над полом не должна превышать 
18 вершков.

П р и м е ч а н и е .  Устройство рус
ских печей в городах и поселках 
городского типа не обязательно.
44. Минимальные размеры плиты 

в школах с числом >чашихся до 100: 
ширина — 80 сантиметров, длина 
145 сан., 2 канфорки, водогрей- при
бор емкостью не менее 3 ведер и ду
ховой шкаф соответствующих раз
меров.

В школах с числом учащихся от 10о 
до 200: ширина плиты 1 метр, длина 
1,77 метров, емкость водогрейного 
прибора не менее 4 ведер с приспо
соблением для поглощения пара.

45. Над плитами должны быть 
устроены железные колпаки, при чем 
нижние края колпака должны 
на 6 вершков выступать на края плиты. 
Из верхи»й части колпака должна быть 
устроена вытяжка, направленная в ка
нал, заложенный между дымоходами 
от русской печи и от плиты, в случае 
отсутствия первой, рычагом с дымохо
дом второй, при чем размеры канала 
должны соответствовать 3-хкратному
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мати засувку для регулювання роботи
витяжної вентиляції.

Височінь нижнього краю навісу над 
плитою не повинна перевищувати 
26 вершків.

46. Площа підлоги кухні—не менше
22,5 кв. метрів для 1 — 2 компл. шко
ли або не менш ЗО кв. метрів для
З—4 комплектної школи.

У в а г а .  Плоша, шо займається
піччю і плитою, в рахунок вказаної
норми не входить.

IX. Колодязь.

47. Якшо нема на шкільній садибі 
водопроводу, будується колодязь.

Місце для колодязя повинно виби
ратися на підвищеній частині садиби, 
далеко від вигребних і помийних ям 
і инших джерел, що забруднюють 
грунт. При найменш проникливому 
грунті відстані, від місць, що забруд
нюють грунт, до колодязя повинна 
бути не менш 20 метрів.

48. Кріплення для колодязя і за
стілку між кріпленням і Грунтом не
обхідно зробити так, шоби в коло
дязь не проходила грунтова вода 
й взагалі вода з тих шарів, що ле
жать над нижнім водоносним шаром, 
водою якого думають користуватися. 
Тому, як матеріал для будівлі шахти, 
бажано використати бетонні круги 
і як матеріял для засипки—щільно 
утрамбовану жирну глину (товщина 
шару не менше •/« аршина). У верхній 
частині колодязя шар землі, глибиною 
не менше 2 метрів і завширшки не 
менше 0,7 метра на всі боки повинен 
бути знятий і заліплений жирною 
глиною з твердою втрамбовкою.

49. Поперечник кріплення для де
рев'яних колодязів припускається не 
менш, як 1.4 метра пересічно; діяметр 
бетонних кругів може бути менше, 
але не менше 1 метра.

50. Навколо колодязя поверхня му
сить бути піднесена настілкою жир
ної глини стільки, шоби ухил був на 
всі боки від криниці.

об'єму воздуха в помещении кухни. 
Вытяжной канал должен иметь за
движку для регулирования действия 
вытяжной вентиляции.

Высота нижнего края колпака над 
плитой не должна превышать 26 
вершков.

46. Площадь пола кухни не менее
22,5 кв. метров для 1-2 комплектной 
школы или не менее 30 кв. метров 
для 3-4 комплектной школы.

П р и м е ч а н и е .  Площадь, зани
маемая печью и плитой, в счет ука
занной нормы не идет.

IX. Колодезь.

4 7. При отсутствии водопровода 
в школьной усадьбе, устраивается 
колодезь, при чем место для устройства 
колодца должно выбираться в возвы
шенной части усадьбы, вдали от вы
гребных и помойных ям и других 
источников, загрязняющих почву. 
При наименее проницаемой почве рас
стояние от мест, загрязняющих почву, 
до колодца должно быть не менее 
20 метров.

48. Крепления для колодца и засыпку 
между креплением и почвой необхо
димо делать так, чтобы в колодезь 
не проходила грунтовая вода и вообще 
вода тех слоев, которые лежат над 
нижним водоносным слоем, водой ко
торого предположено пользоваться. 
Поэтому, как материал для устройства 
шахты желательно использовать бетон
ные кольца, а как материал для за
сыпки плотно утрамбованную жирную 
глину (толщина слоя не менее 1 г ар
шина). В верхней части колодца слой 
земли глубиной не менее 2 метров 
и шириной не менее 0,7 метров во все 
стороны должен быть удален и заме
нен жирной глиной с плотной утрам
бовкой.

49. Поперечник крепления для дере 
вянных колодцев допускается не менее 
чем 1,4 метра в среднем; диаметр бе 
тонных колец может быть меньшим, 
но не менее 1 метра.

50. Поверхность земли вокруг ко 
лодца должна быть поднята путем 
насыпки жирной глиной так, чтобы 
уклон был во все сторони от колодца.
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Навколо колодязя на цій відстані 
повинна бути неглибока канавка з на
хилом, шо забезпечував би спад ат
мосферної води і води, шо розлива
ється біля колодязя.

51. Глибина колодязя повинна за
безпечувати одержанню достатньої 
кількости води з глибоколежачих во
доносних шарів. Щоб уникнути заму
лювання, рекомендується дно колодязя 
викласти дошками або засипати ка
мінням і чистим грубим піском.

52. Подавати воду з колодязя ре
комендується смоком, при цілком за
критому колодязі або обов'язково 
постійним відром, шо не приби
рається. В останньому випадкові цям- 
брина повинна виходити над поверх
нею обсипки не менш, як на 0,9 
метра. Кріплення повинно бути зко- 
шене назовні, нижче краю кріплення 
улаштовується поміст для відра.

53. Будуючи відкритого колодязя, 
такий повинен мати щільну покришку.

X. Підлідники.

54. При будівлі відхідників поза 
шкільним будинком можна їх з'єднати 
з останнім відкритою або краше 
з навісом галереєю.

55. Відхідники необхідно розташо
вувати так, щоби пануючі вітри не 
несли на шкільний будинок смороду 
від виділюваних газів.

56. Розміри відхідників у дворі при 
наявності в шкільному будинкові ва
тер клозета або люфт-клозета для 
школи з кількістю учнів до 100—одно 
очко і пісуар для хлопців і одно очко 
для дівчат; при кількості учнів від 100 
до 200—по два очки для хлопців і 2 
для дівчат з улаштуванням у відділку 
для хлоппів пісуара.

57. Якщо нема клозетів в помеш
канні школи, дворові відхідники не
обхідно улаштовувати з розрахунку 
одно очко й пісуар на 20 хлопців 
і одно очко на 15 дівчат. Для вчите
лів—одно очко в окремому приміщенні.

58. Як при ватер клозеті, як і при 
инших системах, якщо нема каналі-

Вокруг колодца на этом расстоянии 
должна быть устроена неглубокая 
канавка с уклоном, обеспечивающим 
удаление атмосферной воды и воды, 
разливаемой у колодца.

51. Глубина колодца должна обеспе
чивать получение достаточного коли
чества воды из глубоколежаших водо
носных слоев. Во избежание заливания 
рекомендуется дно колодца выложить 
досками или засыпать камнями и чи
стым крупным песком.

5?. Подачу воды из колодца реко
мендуется производить насосом при 
совершенно закрытом колодце или 
обязательно постоянным неснимаемым 
ведром. В последнем случае крепление 
колодца должно быть выведено над 
поверхностью обсыпки не менее чем 
на 0,9 метра; крепление должно быть 
скошено наружу. Ниже края крепления 
устраивается помост для приносимого 
ведра.

53. При устройстве открытого ко
лодца, таковой должен иметь плотно 
закрываемую крышку.

X. Отхожее место.

54. При устройстве отхожих мест 
вне школьного здания можно соеди
нять их с последним открытой или 
лучше в виде навеса галлереей.

55. Отхожее место необходимо 
располагать так,чтобы господствующие 
ветры не несли на школьное здание 
зловония выделяющихся газов.

56. Размеры отхожих мест во дворе 
при наличии в школьном здании ватер
клозета или люфт-клозета для школы 
с числом учащихся до 100 —одно очко 
и писсуар для мальчиков и одно очко 
для девочек; при числе учащихся от 100 
до 200—по 2 очка для мальчиков и 2 
для девочек с устройством в отделении 
для мальчиков писсуара.

57. При отсутствии клозетов в по
мещении школы, дворовые отхожие 
места необходимо устраивать из ра
счета одно очко и писсуар на 20 
мальчиков и одно очко ча 15 дево
чек. Для учительского персонала одно 
очко в отдельном кабинете.

58. Как при ватер клозете, так 
и при прочих системах необходимо
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зації, необхідно улаштувати непро
никливі вигребні ЯМИ.

їх слід робити або з бетону, або
3 добре випаленої цегли, на жирному 
цементному рошині, і цементною шту
катуркою внутрі. В тому і другому 
випадкові як під підлогою, як і з бо
ків вигреб обкладається трамбованою 
жирною глиною шириною шару не 
менше 0,5 метра. Стіни вигреба ні 
в якому разі не повинні бути внутрі 
фундаменту будинка, а також безпо
середньо межувати з ним і повині 
відстояти від нього не менше, як на 
1 метр.

Створи для очишення вигребів по
винні щільно зачинятися і так влаш
товані, шоб через них легко можна 
би було очищувати вигреб.

Розміри вигреба для шкіл до 100 
дітей—4,5 куб. метра й для шкіл від 
100 до 200 дітей —9,1 куб. метра, при 
глибині його не більше 1,4 метрів.

59. Вентиляцію відхідників улашто
вується при допомозі витяжної труби, 
шо починається в вигребі й кінчаєть
ся над дахом будівлі. Для установлен
ня тяги через вказану трубу необ
хідно правильні труби в вигребі ула
штовувати нижче в порівнянні з ниж 
нім кінцем витяжної труби.

60. Крім вигребів і відхідників, в гос
подарчому подвір'ї шкільної садиби 
необхідно мати помийну яму з непро
никними стінками, подібно вигребним. 
Глубина помийної ями—не більше 2-х 
метрів з загальним обсягом для
4 комплектної 4 літки не більше 10 
куб. метрів і відповідно менше для 
шкіл з меншою кількістю комплектів. У

У в а га. Помийну я.ма улаштову
ється загальну з такою для помеш
кань шкільних робітників, з тим, 
шо обсяг Ії в такому випадкові по
винен бути не більше 20 куб. мет.
61. Бажане улаштувати поля зро

шення при задовольняючому грунті 
й при розширенні відповідним робом 
ділянки землі піц шкільну садибу.

устраивать при отсутствии канализа
ции непроницаемые выгреба.

Выгреба следует делать или из 
бетона, или из хорошо обожженного 
кирпича на жирном цементном ра
створе, с цементной оштукатуркой 
внутри.

Б том и другом случае, как под 
полом, так и с боков выгреб обкла
дывается трамбованной жирной гли
ной шириной слоя не менее 0,5 метра.

Стены выгреба ни в коем случае 
не должны находиться внутри фун
дамента здания, а также непосред
ственно примыкать к нему и должны 
отстоять от него не менее как на 1 метр.

Отверстия для очистки выгребов 
должны плотно прикрываться и быть 
так расположенными, чтобы через 
них легко возможно было-бы вычи
щать выгреб.

Размеры выгреба для школы до 
100 детей 4.5 кубических метра 
и для школ от 100 до 200 детей—
9,1 куб. метра, при гл)бине не более 
1,4 метра.

59. Вентиляция отхожих мест до
стигается путем устройства вытяжной 
трубы, начинающейся в выгребе 
и оканчивающейся над крышей зда
ния. Для установления тяги через 
указанную трубу Необходимо пра
вильные трубы в выгребе устраивать 
ниже по сравнению с нижним кон
цом вытяжной трубы.

60. Кроме выгребов отхожих мест 
в хозяйственном дворе школьной 
усадьбы необходимо иметь помойную 
яму с непроницаемыми стенками по
добно выгребной. Глубина помойной 
ямы не более 2-х метров с общим об'
ємом для 4-х комплектной 4 х летки не 
более 10 куб. метров и соответственно 
меньше для школ с меньшим коли
чеством комплектов.

П р и м е ч а н и е .  Помойная яма уст
раивается обшая с таковей для квар
тир шкельных работников, причем 
емкость ее в таком случае должна 
быть не более 20-ти куб. метров.
61. Желательно устройство полей 

орошения при удовлетворительном 
грунте и при расширении соответ
ствующим образом участка земли под 
школьную усадьбу.
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62. Смітник з добре збитими стін
ками й щільною покришкою розміром
2 метр, довжиною, 1 метр ширини 
і 1,10 височини передньої стінки.

63. Шкільна ділянка огорожується
3 матеріялу з місцевих умов, двір 
слід відгородити від площадки для 
грання й саду.

А'І. Помешкання шкільних робітників.

64. На садибі 4 комплектної школи 
улаштовується помешкання для шкіль
них робітників.

65. Помешкання всіх шкільних ро
бітників повинні бути цілком ізоль
овані від шкільних будинків і по
винні бути розташовані в окремій 
частині шкільної садиби, відгороженої 
від шкільного двору барканом.

66. Помешкання будується одне на 
5 осіб, два на 4, одне на 3 особи 
І одне для одинокого.

У в а г а .  В школах з меншою 
кількістю комплектів кількість по
мешкань відповідно зменшується й 
помешкання планується з розрахун
ком на доведення їх до 5-ти при 
розширенні школи ло нормальних 
розмірів.
67. Помешкання на 4—5 осіб скла

дається з:
а) спальні для дорослих,
б) - * Дітей,
в) їдальні,
г) кухні,
д) комори, 
е» передньої, 
ж) чепурні,
68. Помешкання для 3-х із:
а) спальні,
б) їдальні,
в) кухні,
г) комори,
д) передньої,
е) чепурні.

У в а г а .  Кімнату для одинокого 
улаштовується при помешканні для 
3-х осіб з окремим ходом і окремою 
передньою.
69. Загальна площа сімейного по

мешкання для 3-х осіб має бути не 
не меншою 50 кв. метрів, сімейного 
помешкання на 4 особи—не менш як

62. Мусорный ящик с хорошо ско
лоченными стенками и плотно при
крывающейся крышкой размером
2 метра длины, 1 метр ширины и 1,10 
высоты передней стенки.

63. Школьный участок ограждается 
забором из материала по местным 
условиям, служебный двор следует 
оградить забором от площадки для 
игр и сада.

XI. Квартиры школьных работников.

64. На усадьбе 4-х комплектной 
школы устраиваются квартиры для 
школьных работников.

65. Квартиры всех школьных ра
ботников должны быть в полной 
мере изолированы от школьных зданий 
и должны размешаться в особой части 
школьной усадьбы, отгороженной от 
школьного двора забором.

66. Квартиры строятся: одна на 5 
человек, две на 4 человека, одна на
3 человека и одна для одинокого.

П р и м е ч а н и е .  В школах с мень- 
шимчислом комплектов число квар
тир соответственным образом умень
шается и квартиры планируются 
с расчетом на доведение их до 5-ти 
при расширении школы до нормаль
ных размеров.
67. Квартира для 4-5 человек со

стоит из:
а) спальни для взрослых,
б) ' . „ детей,
В) столовой,
г) кухни,
д) кладовой,
з) прихожей,
ж) уборной.
68. Квартира для 3-х из:
а) спальной,
б) столовой,
в) кухни,
г) кладовой,
д) прихожей,
е) уборной.

П р и м е ч а н и е .  Комната для оди • 
нокого устраивается при квартире 
для 3-х с особым ходом и особой 
передней.
69. Общая площадь семейной квар

тиры на 3-х человек должна быть 
не менее 50 КЗ. метров, семейной 
квартиры на 4 человека—не менее
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59 ке. метрів, сімейного помешкання 
цля 5 осіб—не менш як 68 кв. метрів, 
плоша жилої кімнати для одинокого, 
не менш як 13,5 К Р .  метрів.

70. Височінь помешкань кватир му
сить бути не менш, як З метри.

71. Коефіцієнт освітлення житлових 
кімнат мусить бути не менший як 
1 : 8, а инших, згідно з Тимчасовими 
Будівельними правилами.

72. Опалення печами великої тепло
місткості!, але не утермарковськими 
до температури кімнат 18° Ц.

73. Вентиляцію переводиться фра
мугами та витяжними каналами, зая- 
заними з опаленням, з тим, що 
в кватирі повинно бути передбачене 
протяжне провітрювання.

74. В стінах можливо влаштувати 
шкафи.

75. Підпілля влаштовується згідно 
з нормами для шкільних будівель.

76. Клозет, ватер-клозет або люфт- 
клозет.

У в а г а .  Тимчасово можна влаш
тувати клозет'у дворі з відділками 
на число сімей, з тим, шо в кватирі 
повинно бути передбачено примі
щення для нього.
77. Приблизні розміри окремих кім

нат кватирі на 3 особи (50 кв. мет
рів) такі:

а) спальня . . . .  20,5 кв. метрів.
б) їдальня . . . .  11,5 „ „
В) кухня...................  9,0 „
г) прихожа. ... 5,0 „ „
д) коморка . . . .  3,0 „
е) чепурня . . . .  1,0

78. У дворі влаштовується:
а) загальну пральню, шо сладається 

з 2-х кімнат, загальною плошою не 
менш як 5 кв. сажень, кімнату з ду
шем не менш як 2 кв. саж.;

б) сарай з відділками на число ква
тир, з квалр. плошою на 1 сім'ю не 
менш як 7 кв. метрів;

в) льох з відділками для кожної 
сім'ї, а також і для школы з квад
ратною плошею на 1 сім'ю не менш 
як 5 кв. метрів та 10 кв. метрів для 
школи;

59-ти кв. метров. Семейной квартиры 
на 5 человек—не менее 68 кв. м., 
а плошадь жилой комнаты для оди
нокого—не менее 13,5 кв. метров.

70. Высота помещений квартир 
должна быть не менее 3-х метров.

71. Световой коэффициент жилых 
комнат должен быть не менее 1 :8, 
а остальных, согласно Временных 
Строительных Правил.

72. Отопление производится печами 
большой теплоемкости, но не утер- 
марковскими до температуры комнат 
в 18° Ц.

73. Вентиляция производится фра
мугами и вытяжными каналами, свя
занными с отоплением, при чем также 
должно быть предусмотрено сквозное 
проветривание.

74. В стенах возможно устройство 
шкафов.

75. Подполье устраивается согласно 
норм для школьных зданий.

76. Клозет, ватер-клозет или люфт- 
клозет.

П р и м е ч а н и е .  Временно может 
быть устроен клозет во дворе с отде
лениями по числу семей, при чем 
в квартире должно быть предусмо
трено помещение для него.
77. Примерные размеры отдельных 

комнат квартиры на 3 человека (50кв. 
метров) следующие:

а) спальня . . . 20,5 кв. метров
б) столовая ... 11,5 „
в) кухни . . . .  9,0 „
г) прихожая . . 5,0 „ „
д) кладовая ... 3,0 .
е) уборная ... 1,0 „

78. Во дворе устраивается:
а) обшая прачешная, состоящая из 

2-х комнат, общей площадью не менее 
5 кв. саж., комната с душем не менее 
2-х кв. саж.;

б) сарай с отделениями по числу 
квартир, с квадратной площадью на 
одну семью не менее 7 кв. метров;

в) погреб с отделениями для ка
ждой семьи, в также и для школы с 
квадратной площадью на одну семью 
не менее 5 квадратных метров и 10 
кв. метр, для школы.
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г) ящик для сміття того-ж розміру, 
шо й для школи;

д) помийну яму з розрахунку на 
кожну кватирю 2,5 куб. метрів при 
скрайній глибині 2 метри; при спіль
ній ПОМИЙНІЙ ямі як для школи, як 
і для кватир шкільних робітників, 
яку влаштовується на межі того та 
другого двору й величінь її не повинна 
бути більш як 20 куб. метрів.

У в а г а .  Якшо нема на шкільній 
садибі кватир для шкільних ро
бітників, допускається влаштувати 
помешкання для вартового під одним 
дахом зі школою і неодмінно з Окре
мим ходом й повною ізоляиією ьід 
ш к і л ь н и х  помешкань.

Харків, 22 червня 1926 р.

Народній Комісар Охорони
Здоров'я Єфімов.

г) мусорный ящик таких же раз 
меров, как и для школы;

д) помойная яма из расчета на 
каждую квартиру 2,5 куб. метра при 
предельной глубине 2 метра; при 
обшей помойной яме, как для школы, 
так и для квартир школьных работ
ников, таковая устраивается на гра
нице того и другого двора и вели
чина ее не должна быть более 20 куб. 
метров.

П р и м е ч а н и е .  В случае отсут
ствия в школьной усадьбе квар гир для 
школьных работников, допускается 
устройство помещения для сторожа 
под одной крышей со школой при 
непременном условии наличия отдель
ного хода и полной изоляции от 
школьных помещений.

Харьков. 22 июня 1926 г.

Народный Комиссар Здраво
охранения Ефимов.

0

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укргодовліт ч. 1569. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам. ч. 2826. Прим. 7000.
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Постанови УЕН 

(13-Т4 вересня 1926 р.).
ті. Про аміну постанови .ІІр” етатнстяч- 

мий облік пожеж ми території устр

ій.. Про аміну постанови .Про рчзноділМІЖ ОВруГОВИМИ ВИК<>НВВ*іИМИ КОМІТг-тами і иеімром підпрв* м<-гв міснев-ї 
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мітетів".

101. Про Комітет допомоги тракгорознавстиу 
і траісторовпв>>риі туиапню (Трактор-» 
инп Комітет; при Українській Кково 
мі*ін>А Нараді.

Постанови Наркоіиоста(^о серпня, н.ІГ, ьерсенн ПІ20 р ).
102 Про тлхмаЧ'Ніі* им 15 постанови 

НУНВКч й РИК П ІТ . Зо кьітия 
1 1 *2 -% року ,1 |р*> заходи термінового 
оер*в- Д'-вмв нови м українізації ра
дянського апарату”.

103 ІІр» тлумачення ирт ТР Цивільного 
Кодексу.

10» про тлумаченім арт. »9 Цивільного
Кодексу УСРР.

105 Про тлумаченая постанови Всеукраїн
ського Центральної о Вик жпвчого Комі
тету «6 жовтня 1921 року .Про дисци- 
пліаврні покарання за порушення 
служб-вої дисципліні! в радянських 
установах*

106. Пго порядок . виконання .Угоди про 
спадщину*. < кладеної міх СРСР і Ні
меччиною.

ЮТ. Про поредок напрямку та внк нвивя 
• удових доручень їм підставі скла
деної .Упин між СРСР і Німеччино»,
иро прав >ау допомог* в пиьільннх 
справах*.

С т а т у т і
В* Статут Українського шкіряного тресту 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е
Постановления ЭКОСО УССР

(13-14 сентября 1926 г.).
99. Об изменении постановления .0 ста

тистическом учете пожаров на терри
тории УССР*.

100. Об изменении постановления .0 рас
пределении между окружными испол
нительными комитетами и центром 
предприятий МОСТНОЙ промышленно
сти. находящихся и ведении губерн
ских исполнительных комитетов”.
«> Комитете содействия тракторове
дению м тракторонспользопниню і Трак
торный Комитет) при Украинском 
Экономическом Совещании.

Постановления Наркомюста
(26 августа, *-/.» сентября 1920 т.). 
к*2. О толковании ст. 15 но* таиовления 

МУЦИК и СИК УССР от 30 апреля 
1925 юда .0 мерах срочного приве

дения полной украинизации соьет- 
ского аппарата*.

' 103. О толковании ст. 71* Гражданского 
Кодекса

►'ЮС О толковании ст Гражданского 
К.декса УССР.

105. О толковании постановления Все- 
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета от 5 октября 1921 г. 
-О дисциплинарных изысканиях 
нарушение служебной дисциплины в 
советских учреждениях".

106. О порядке исполнения .Соглашения 
о наследствах", заключенного между

_ СССР и Германией 
!0і. О оорядке направленна и исполнении 

судебных поручений на основании 
заключенного .Соглашения между 
ССОР в Германией о юридической 
помощи в гражданских делах*.

У с т а в ы .
10в. Устав Украинского вижевенвоготреста 

под наименованием .Укркожтрест*.лягте
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Постанови Української Економіч
ної Наради.

99. Про зміну постанови „Про ста
тистичний облік пожеж на території 

УСРР“.

На зміну своєї постанови з 21 ве
ресня 1925 року „Про статистичний 
облік пожеж на території УСРР“ 
(36. Уз. УСРР 1925 р., Відл. II., № 20. 
арт. 49) — Українська Економічна На
рада п о с т а н о в и л а :

Поробити в зазначеній постанові 
нижченаведені зміни:

1. В увазі до арт. 1 слова: „але 
за встановленими Всеукраїнським Пра
влінням Державного Страхування, за 
:>годою з Центральним Статистичним 
Управлінням Союзу РСР, формами** 
замінити словами: „але за встановле
ними Головним Правлінням Державного 
Страхування Союзу РСР, за згодою 
з Центральним Статистичним Упра
влінням Союзу РСР, формами’*.

2. Артикул 3 доповнити в кінці 
словами: „додержуючи вимог арт. 4 
постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
з 3 жовтня 192 4 року „Положення 
про Державну Статистику УСРР" 
(36. Уз. УСРР 1924 р., № 40, арт. 257).

Харків, 13 вересня 1930 р.

Заст. Голови Української Еко
номічної Наради Сербиченко.

Керівничий Справ Української 
Економічної Наради Ф. Бега.

Оголошено у .Вістях ВУЦВК" І жовтня 1920 р., Лт 225.

Постановления Украинского Энонс- 
мичесного Совещания.

99.06 изменении постановления„0 ста
тистическом учете пожаров на тер

ритории УССР".

Во изменение постановления своего 
от 21 сентября 1925 г. „О статисти
ческом учете пожаров на территории 
УССР“ (С. У. УССР 192,5 г., Огдел И, 
№ 20, ст. 49),—Украинское'Экономи
ческое Совещание п о с т а н о в и л о :

Внести в указанное постановление 
нижеследующие изменения:

1. В примечании к ст. 1 слова: 
„но по установленным Всеукраинским 
Правлением Государственного Страхо
вания, по соглашению с Центральним 
Статистическим Управлением Союза 
ССР, формам"—заменить словами: „но 
по установленным Главным Правле
нием Государственного Страхования 
Союза ССР, по соглашению с Цен
тральным Статистическим Управле 
нием Союза ССР, формам**.

2. Статью 3 дополнить в конце 
словами: „с соблюдением требования 
ст. 4 постановления ВУЦИК и СНК 
УССР от 3 октября 1924 г. „Поло
жение о Государственной Статистике 
УССР" (С. У. УССР 1924 г., № 40. 
ст. 257).

Харьков, 13 сентября 1926 г.

Зам. Председателя Украинского 
Экономического

Совещания Сербиченко.

Управляющий Делами Украин
ского Экономического

Совещания Ф. Бет.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 1 ок
тября 1926 г.. Л* 223.

100. Про зміну постанови „Про розпо
діл між округовими виконавчими ко
мітетами і центром підприємств міс
цевої промисловосте що знаходяться 
у віданні губерніальних виконавчих 

комітетів".

На зміну своєї постанови з 12 червня 
1925 року „Про розподіл між окру
говими виконавчими комітетами і цен-

100. Об изменении постановления 
,.0 распределении между окружными 
исполнительными комитетами и цент
ром предприятий местной промышлен
ности. находящихся в ведении гу
бернских исполнительных комитетов *.

Во изменение постановления своего 
от 12 июня 1925 года „О распреде
лении между окружными ислолни-
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тром підприємств місцевої промисло
восте шо знаходяться у віданні гу
берніяльний виконавчих комітетів" 
(36. Уз. УСРР 1925 р., Відд II. № 7-8, 
арт. 20) і на скасування своєї поста
нови з 28 червня 1926 року „Про 
зміну постанови „Про розподіл між 
округоьими виконавчими комітетами 
і центром підприємств місцевої про
мисловосте шо знаходяться у віданні 
губерніяльних виконавчих комітетів". 
(36. Уз. УСРР 1926 р., Відд. II. № 20, 
арт. 70),—Українська Економічна На
рада п о с т а н о в и л а :

1. Пункт „а" поділу III, арт. 4 по
станови Української Економічної На
ради з 12 череня 1925 року „Про 
розподіл між округовими виконавчими 
комітетами і центром підприємств 
місцевої промисловосте шо знахо
дяться у віданні губерніяльних вико
навчих комітетів" зредагувати так:

„а) Дніпропетровське (кол. Кате
ринославське) „Метзло6‘єднання“ у 
складі:

1) заводу ім. К. Маркса,
2) заводу „Червоний Профінтерн"
цехом „Канатний узавод" у Нижнє-

Дніпровському,
3) фабрики заступів „Спартак",
4) механічного заводу „Цеп",
5) ча іундо- гісерного заводу ім. т. Ар

тема,
6) струментового заводу,
7) кисейного заводу „Перун",
8) цибарні,
9) заводу їм. т. Воронцова,

10) заводу ім. т. Гуринштейна,
11) заводу „Сатурн" (кол. „Стела").
2. Доповнити п. „б" под XX арт. 4 

зазначеної постанови пунктом 4 та
кого змісту:

..4) завод „Перемога Праці" в Арте- 
мівському". *

3. Доповнити п. „б" под. XXI арт. 4 
зазначеної постанови пунктом 2 та
кого змісту:

..2) емальний завод у Луганському".

тельными комитетами и центром пред
приятий местной промышленности, на
ходящихся в ведении губернских 
исполнительных комитетов" (С. У. 
УССР 1925 г.,Огд. 11,'№ 7-8, ст. 20) 
и в отмену постановления своего от 
28 июня 1926 года „Об изменении по
становления „О распределении между 
окружными исполнительными коми
тетами и центром предприятий местной 
промышленности, находящихся в ве
дении губернских исполнительных ко
митетов" ( С У .  УССР 1926 г., Огд. II, 
№ 20, ст. 70),—Украинское Эконо
мическое Совещание п о с т а н о в и л о .

1. Пункт ,,а“ раздела III, ст. 4 по 
становления Украинского Экономиче
ского Совещания от 12 июня 1925 г. 
„О распределении между окружными 
исполнительными комитетами и цен
тром предприятий местной промыш
ленности, находящихся в ведении 
губернских исполнительных комитетов" 
изложить в следующей редакции:

„а) Днепропетровское (б. Екатери- 
нославское) „Металлооб'единение" в со
ставе:

1) завода им. К. Маркса,
2) завода ,.Красный Профинтерн'* 

с цехом „Канатный завод'1 в Нижне- 
Днепровске,

3) фабрики лопат „Спартак",
4) механического завода „Цепь",
5) чугуно-литейного завода им. т.Ар- 

тема,
6) инструментального завода,
7) кислородного завода „Перун",
8) цыбарочного завода,
9) завода им. т. Воронцова,
10) завода им. т. Гуринштейна,
11) завода „Сатурн" (б. „Стелла")
2. Дополнить п. «б> разд. XX сг. 4 

указанного постановления пункюм 
4 следующего содержания:

„4) завод „Победа Труда" в Арте- 
мовске".

3. Дополнить п. „б‘‘ разд. XXI ст.4 
указанного постановления пунктом 
2 следующего содержания:

„2) эмальировочный завод в Луган
ске-.
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4. Пункти „6“ і „ц“ арт. 1 цієї
постанови — скасувати.

Харків, 11 вересня 1926 р.

Заст. Голови Української Еко
номічної Наради Сербиченко.

Керівничий Справ Української 
Економічної Наради Ф. Кет.

Оголошено у .Вістях ВУЦВК" 1 жовтня 
1926 р.. Л* 225.

4. Пункты „А" и „ц“ ст. 1 указан
ного постановления—отменить.

Харьков, И сентября 1926 г.

Зам. Председателя Украин
ского Экономического

Совешания Сербиченко.

Управляющий Делами Украин
ского Экономического

Совещания Ф. Кет.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 1 ок
тября 1926 г., Лг 225.

101. Про Комітет допомоги тракто- 
рознавству і тракторовикористуванню 
(Тракторовий Комітет) при Україн

ській Економічній Нараді.

Українська Економічна Нарада по
становила затвердити нижчеподане 
положення про Комітет допомоги 
тракторознавству і тракторовико
ристуванню (Тракторовий Комітет) 
при Українській Економічній Нараді.

I I О Л О Ж Е Н  IIII

про Комітет допомоги тракторознавству 
і тракторовикористуванню (Тракторовий 

Комітет) при Українській Економічвііі 
Нараді.

1. Щоб об'єднати і погодити всі 
заходи в марині вивчення тракторо-- 
вої справи, організувати розповсю
дження тракторів у сільському госпо
дарстві України і тракторообслужен- 
ня, закласти при Українській Еконо
мічній Нараді Комітет допомоги трак
торознавству і тракторовикористу
ванню (Тракторовий Комітет). 2

2. До завдань Комітету допомоги 
тракторознавству і тракторовикори
стуванню (Тракторового Комітету) 
належить:

а) організувати вивчення типів і кон
струкцій тракторів і причіпного зна
ряддя до них стосовно до потреб 
сільського господарства України, а та
кож постановку спробних іспитів їх;

101.0 Комитете содействия тракторо
ведению и трактороиспользованию 
(Тракторный Комитет) при Украин

ском Экономическом Совещании.

Украинское Экономическое Совеща
ние постановило утвердить нижесле
дующее Положение о Комитете содей
ствия трактороведению и тракторо
использованию (Тракторный Комитету 
при Украинском Экономическом Сове
щании.

положки  ПК
о Комитете содействия трактороведению 
и трактороиспользованию (Тракторный 

Комитет) при Украинском Экономическим 
Совещании.

1. Для об'единения и согласования 
всех мероприятий в области изучения 
тракторного дела, организации рас
пространения тракторов в сельском 
хозяйстве Украины и тракторообслу- 
живания, учредить при Украинском 
Экономическом Совещании Комитет 
содействия трактороведению и тракто
роиспользованию (Тракторный Коми
тет).

2. В задачи Комитета содействия 
трактороведению и трактороиспользо
ванию (Тракторного Комитета) входит:

а) организация изучения типов 
и конструкций тракторов и прицепных 
орудий к ним, применительно к по
требностям сельского хозяйства Ук
раины, а также постановки опытных 
испытаний их;
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б) організувати вивчення реоргані
заційного впливу тракторовикорисгу
кання на сільське господарство;

в) встановляти планову потребу 
України в тракторах і причіпному зна
рядді до них, а також визначати спо
соби задоволення цієї потреби по
округах;

г) визначати круг організацій для 
набування тракторів з-за кордону і для 
розповсюдження їх всередині України ;

д) визначати умови видачі тракто
рів за категоріями тракторокористу- 
вачів;

е) визначати розмір кредитам, по
трібним Україні на тракторопоста
чання ;

ж) визначати калькуляції відпуск
них цін на трактори і причіпне зна
ряддя до них ;

з) визначати норми й умови видачі 
тракторокористувачам палких і ма
стильних, матеріалів та форми обліку 
їх витрачення;

и) визначати сітку склепів нафто
продуктів, потрібних для нормального 
обслуження тракторокористувачів;

к) визначати сітку майстерень для 
забезпечення ремонту тракторів і для 
постачання їм запасних частин;

л) визначати умови і способи об
служення тракторокористувачів кур
сами з тракторової справи для підго
товлений трактористів і інструкторів.

3„ Комітет допомоги тракторознав- 
ствуі тракторовикористуванню (Трак- 
торовий Комітет) складається з голови, 
його заступника і 6 членів по одному 
від нижчонаведених урядництв і уста
нов: Народнього Комісаріяту Фінансів 
УСРР, Народнього Комісаріяту Зо
внішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР, 
Вищої Ради Народнього Господарства 
УСРР, Всеукраїнської Спілки сільсько
господарсько кредитової, кустарно- 
промислової і промислово-кредитової 
кооперації „Сільський Господар*1, Все
українського Сільсько-Господарського 
Банку „Укрсільбанк*4 і Українського 
Авго-Транспортного Торговельно Про
мислового Акційного Товариства „Укр- 
автопромторг". Персонального склада

б) организация изучения реоргани
зующего влияния трактороиспользо-
вания на сельское хозяйство;

в) установление плановой потреб
ности Украины в тракторах и при
цепных орудиях к ним, а также опре
деление способов удовлетворения этой 
потребности по округам;

г) определение круга организаций 
по приобретению тракторов и з - з а  
границы и по распространению их 
внутри Украины;

д) определение условий отпуска 
тракторов по категориям тракторо- 
пользователей;

е) определение размера кредитов, 
необходимых Украине на тракторо- 
снабжение;

ж) определение калькуляции от
пускных цен на тракторы и прицеп
ные орудия к ним;

з) определение норм и условий от
пуска тракторопользователям горю
чих и смазочных материалов и форм 
учета расхода таковых;

и) определение сети складов нефте
продуктов, необходимых для нормаль
ного обслуживания тракторопользо- 
вателей;

к) определение сети мастерских для 
обеспечения ремонта тракторов и для 
снабжения их запасными частями;

л) определение условий и способов 
обслуживания тракторопользователей 
курсами по тракторному делу для под
готовки трактористов и инструкто
ров.

3. Комитет содействия тракторо
ведению и трактороиспользованию 
(Тракторный Комитет) состоит из 
председателя, его заместителя и шести 
членов по одному от нижеследующих 
ведомств и учреждений: Народного 
Комиссариата Финансов УССР, Народ
ного Комиссариата Внешней и Вну
тренней Торговли УССР, Высшего 
Совета Народного Хозяйства УССР, 
Всеукраинского Союза сельско-хозяй- 
ственной-кредитной, кустарно-промы
словой и промыслово-кредитной ко
операции „Сельский Господарь*1, Все
украинского Сельско - Хозяйственного 
Банка „Укрсельбанк" и Украинского 
Авто-тран;портного Торгово-Промыш
ленного Акционерного Общества „Укр-
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Комітету затверджує Українська Еко
номічна Нарада, з тим, що голову і за
ступника затверджується на подання 
Народнього Комісаріяту Земельних 
Справ,а членів —на подання відповід
них урядницгв і установ.

4. Комітет допомоги тракторозчав- 
ству і тракгоровикористуванню (Трак- 
торовий Комітет) має право запрошу
вати на свої засідання фахівців з пра
вом дорадчого голосу.

5. Постанови Комітету допомоги 
тракторознавству і тракторовикори- 
стуванню (Тракторового Комітету) 
загально-планового характеру підля
гають затвердженню Української Е<о- 
номічної Наради. Постанови Комітету 
в окремих справах у рямках плану, 
затвердженого Українською Еконо
мічною Нарадою, належить викону
вати і еони не потрібують окремого 
затвердження Української Економічної 
Наради.

6. Комітет допомоги тракторознав— 
ству і тракторовикористуванню (Трак- 
тороаий Комітет) обслужмє апарат 
Народнього Комісаріяту Земельних 
Справ.

Харків. 11 вересня 1926 р.
Заст. Голови Української Еко

номічної Наради Сербичечко.

Керівничий Справ Української 
Економічної Наради Ф. />е>а.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК“ 1 жовтня 
1928 р.. № 225

Постанови Народнього Комісаріяту 
Юстиції УСРР.

102. Про тлумачення арт. 15 поста
нови ВУЦВК-у і РНК УСРР з ЗО квітня 
1925 року „Про заходи термінового 
переведення повної українізації ра

дянського апарату**.

Згідно з арт. 15 постанови ВУЦВК'у 
і РНК УСРР з ЗО квітня 1925 року 
„Про заходи термінового переведення 
повної українізації радянського апа
рату “ (36. Уз. УСРР 1925 р., № 2о,
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автогіромторґ*. Персонажный состав 
Комитета утверждается Украинским 
Экономическим Совещанием, при чем 
председатель и заместитель утвер
ждается по представлению Народного 
Комиссариата Земледелия, а члены — 
по представлению соответствующих 
ведомств и учреждений.

4. Комитет содействия тракторо
ведению и трахтороиспользованию 
(Тракторный Комитет) имеет право 
приглашать на свои заседания специ
алистов с правом совещательного 
голоса.

5. Постановления Комитета содей
ствия трактороведению и тракторо- 
использованию (Тракторного Коми
тета) общепланового характера под
лежат утверждению Украинского Эко
номического Совещания. Постановле
ния Комитета по отдельным вопросам 
в пределах плана, утвержденного Ук
раинским Экономических Совещанием, 
подлежат исполнению и не требуют 
особого утверждения Украинского Эко
номического Совещания.

6. Комитет содействия тракторо
ведению и трактороиспользованию 
(Тракторный Комитет) обслуживается 
аппаратом Народного Комиссариата 
Земледелия.

Харьков, 14 сентября 1920 г.
Зам. Председателя Украинского 

Экономического
Совещания Ссрбиченко.

Управляющий Делами Украинского 
Экономического

Совещания Ф. Нею. 
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 1 ок- 
____  тября 1926 г., № 229.

Постановления Народного Комис
сариата Юстиции УССР.

102. 0 толковании ст. 15 постано 
вления ВУЦИК и СНК УССР от 30 ап
реля 1925 года „0 мерах срочного 
проведения полной украинизации со

ветского аппарата*'.

Согласно статьи 15 постановления 
ВУЦИК и СНК УССР от 30,апреля1952г. 
„О мерах срочного проведения полной 
украинизации советского аппарата" 
(Соб,. Уз. УССР 1925 г., № 26,ст. 202)
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арт, 202) співробітників державних 
установ і державних торговельно про- 
мислових підприємств, шо в них буде 
зауважене негативне ставлення до 
українізації, виявлене в тому, що про
тягом минулого періоду вони не вжи
вали ніяких заходів до вивчення укра
їнської мови, адміністрація цих уста
нов і підприємств може звільняти, не 
видаючи вихідної допомоги.

Зазначена вище постанова ВУЦВК'у 
й РНК з ЗО квітня 1925 року ви
няткова, а тому засади Кодексу За
конів про Працю й, зокрема, уеага 1 
до арт. 47 Кодексу " Законів про 
Працю про те, що розірвання трудо
вого договору за випадків система
тичного невиконування наймитом своїх 
обов'язків без вважливих причин (п. „г“ 
арт. 47 Код. Зак. про Працю) може 
статись не инакще, як після дозволу 
розціночно-конфліктної комісії — до 
випадків звільнення в порядкові, пе
редбаченому постановою ВУЦВК і РНК 
з ЗО квітня 1925 р., пристосувати 
не можна.

З огляду на зазначене вище, На
родній Комісаріят Юстиції, по Відділу 
Законодавчих Проектів та Кодифіка
ції Законів, на підставі п. „д“ арт. 9 
Положення про НКЮ (36. Уз. УСРР 
1924 р., N2 50, арт. 305) постановив 
роз'яснити :

Звільнення співробітників в поряд
кові арт. 15 постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з ЗО квітня 1925 р. „Про за
ходи термиовзго переведення повної 
українізації радянського апарату" 
(35. Уз. УСРР 1925 р., № 26, арт. 202) 
провадиться адміністрацією установи 
або підприємства на підставі подання 
відповідної комісії в українізації, без 
передачі справи на розгляд розціноч 
но-конфліктної комісії, в порядкові, 
що його встановлено Центральною Ко
місією українізації радянського апа
рату при РНК УСРР.

Харків, 2-5 серпня 1926 р.

Т. в. о. Народнього Комісара
Юстиції та Генерального Про

курора Республіки Михайлин.

сотрудников государственных учрежде
ний и государственных торгово-про
мышленных предприятий, у которых 
будет замечено отрицательное отно
шение к украинизации, выразив
шееся в том, что за истекший период 
они не принимали никаких >іер к и гу- 
чению украинского языка, могут быть 
администрацией этих учреждений 
и предриятий уволены без выдачи 
выходного пособия.

Указанное выше постановление 
ВУЦИК и СНК от 30 апреля 1925 г. 
имеет исключительный характер, а по
тому общие положения Кодекса Зако
нов о Труде и, в частности, приме
чание 1 к ст. 47 Кодекса Законов 
о Труде о том, что расторжение тру
дового договора в случаях системати
ческого неисполнения нанявшимся своих 
обязанностей безуважительных причин 
(п. „г“ ст. 47 Код. Зак. о Труде) может 
состояться не иначе, как после разре
шения расценочно - конфетной ко
миссии — не может иметьпірименения 
к случаям увольнения в порядке, пре
дусмотренном постановлением ВУЦИК 
и СНК от 30 апреля 1925 года.

В виду изложенного выше, Народ
ный Комиссариат Юстиции, по Отделу 
Законодательных Проектов и Кодифи
кации Законов, на основании пункта 
„д“ ст. 9 Положения об НКЮ (Собр. 
Узак. УССР 1924 г., 50, ст. 305),
постановил раз'яснить:

Увольнение сотрудников в порядке 
ст. 15 постановления ВУЦИК и СНК 
УССР от 30 апреля 1925 г. „О мерах 
срочного проведения полной украини
зации советского аппарата" (Собр. 
Узак. УС<;Р 1925 г, N2 26, ст. 202) 
производится администрацией учре
ждения или предприятия на основании 
представления соответствующей ко
миссии по украинизации, без передачи 
дела на рассмотрение расценочно
конфликтной комиссии, в порядке, 
который установлен Центральною Ко- 
миссиею по украинизации советского 
аппарата при СНК УССР.

Харьков. 25 августа 1920 г.

Вр. исп. об. Народного Комиссара 
Юстиции и Генерального

Прокурора Республики Михайлин.
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103. Про тлумачення арт. 71і Цивіль
ного Кодексу.

В справі про право державних 
промислових підприємств здавати на 
підставі арт 71і Цив Код. УСРР 
(36. Уз. УСРР 1926 р., № 24 -25, 
арг. 203) під забудівлю окремі зе
мельні дільниці не лише своїм пооди
ноким робітникам та службовцям, 
апе й ріжним їхнім об'єднанням, в тому 
числі й житлобудівельним коопера
тивам, НКІО но відділу Законодавчих 
Проектів та Кодифікації Законів, бе
ручи на увагу:

а) що арт. 71і Цивільного Кодексу 
УСРР скеровано на полегшення для 
робітників та службовців державних 
підприємств умов для укладання дого
ворів на право забудови,

б) що таке полегшення має зав
данням сприяти поліпшенню житлових 
умов пролетарських мас,

в) шо робітники та службовці зга
даних підприємств на загальних підста
вах мають право об'єднуватися в буді
вельні житлокоопи у згоді з постановою 
ЦБК та РНК СРСР з 19 серпня 1924 р. 
„Про житлову кооперацію1* (36. Зак. 
СРСР 1924 року, № 5, арт. 60) — 
постановив на підставі п. вд“ арт. 9 
Положення пр) НКЮ (36. Уз. УСРР 
1924 р., № 50, арт. 305) роз'яснити:

Що державні промислові підпри
ємства згідно з арт. 71і Цивільного 
Кодексу УСРР мають право здавати 
окремі земельні дільниці в порядкові, 
зазначеному в арт 71і Цив. Код. 
як поодиноким своїм робітникам та 
службовцям, як і об'єднанням їх, втому 
числі будівельно-житловим • коопера
тивам, шо їх вони організували.

Харків, 25 серпня 1926 р.
1”. в. о. Народнього Комісара 

Юстиції та Генерального Про
курора Республіки Ми і ай лик.

104. Про тлумачення арт. 49 Цивіль
ного Кодексу УСРР.

З огляду на те. шо в практиці 
спостерігаються випадки, коли суди 
за прогаяниям 3 річної позовної дав
ности відмовляють неповнолітнім сиро-

103. 0 толковании ст. 71і Граждан
ского Кодекса.

По вопросу о праве государствен
ных промышленных предприятий сда
вать на основании ст. 711 Гражд. Ко
декса УССР (С. Уз. УССР 192о г., 

2 4 - 2 5 ,  ст. 203) под застройку 
отдельные земельные участки не только 
своим отдельным работникам и служа
щие но также разным их обвинениям, 
в том числе и жилстроительным ко
оперативам, НКЮ по Отделу Законо
дательных Проектов и Кодификации 
Законов, принимая во внимание:

а) что ст. 71.1 Гражд. Кодекса УССР 
направлена к облегчению работникам 
и служащим государственных пред
приятий условий заключения догово
ров на4 право застройки,

б) что такое облегчение имеет целью 
содействовать улучшению жилищных 
условий пролетарских масс,

в) что работники и служащие упо
мянутых предприятий имеют право на 
общих основаниях об'едикяться в стро
ительные жилкоопы согласно поста
новлению ЦИК и СНК СССР от 19 ав
густа 1924 г., „О жилищной коопера
ции" (Соб. Зцк. СССР 1924 г., № 5, 
ст. 60), постановил на основании 
п. „д“ ст. 9 Положения о НКЮ (С. У. 
УССР 1924 г., № 50, ст. 305) раз‘- 
яснить:

Что государственные промышленные 
предприятия согласно ст. 71 > Гражд. 
Кодекса УССР имеют право сдавать 
отдельные земельные участки в по
рядке, определенном ст. 711 Гражд. 
Кодекса как отдельным своим работ
никам и служащим, так и об'едине- 
ния.м их, в том числе строительно
жилищным кооперативам, организо
ванным ими.

Харьков. 25 августа 1026 г.
Вр. исп. об. Народного Комиссара 

Юстиции и Генерального
Прокурора Республики Михайлчк.

104. 0 толковании ст. 49 Гражданского
Кодекса УССР.

В виду того, что на практике на
блюдаются случаи, когда суды за про
пуском трехлетней исковой давности 
отказывают несовершеннолетним сиро-
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там, на яких з тих або инших при
чин не встановлено опіки, у задово
ленні їх позовних вимог про вилу
чення майна, шо належить їм, із 
фактично о володіння третіх осіб, не 
пристосовуючи в цьому разі арт. 49 
Цивільного Кодексу УСРР, Народній 
Комісаріят Юстиції, на підставі п. „д“ 
арг. 9 Положення про НКЮ в редакції 
постанови ВУЦВК'у й РНК УСРР 
з 26 листопаду 1924 р. (36. Узак. УСРР 
1924 р., № 50, арт. 305) постановив 
роз'яснити:

Згідно з арт. 49 Цивільного Ко
дексу УСРР в усіх випадках, коли 
суд визнає за уважливі причини, шо 
з них прогаяно реченець позовної 
давности, суд може продовжити цей 
реченець. Такою уважливою причиною 
для неповнолітніх, шо не мають опі
куна, є завжди те, шо неповнолітній 
через свою недієздатність не може 
захишати свої права й подавати по
зови; тому за всіх випадків, коли ре
ченець давности прогаяно з тієї при
чини, шо позовних був неповнолітній 
і не мав опікуна й через те не міг 
вчасно закласти позову, суд повинний 
продовжувати реченця з моменту дося
гнення повноліття або призначення 
опікуна неповнолітньому.

Харків, 8 вересня 1926 р.

Т. в. о. Народнього Комісара 
Юстиції та Генерального Про

курора Республіки Михайлик.

там, над которыми по тем или иным 
причинам не установлено опеки, 
в удовлетворении их исковых требо
ваний об из'ятии имущества, принад
лежащего им, из фактического вла
дения третьих лиц, не применяя в этом 
случае ст. 49 Гражданского Кодекса 
УССР, Народный Комиссариат Юсти
ции на основании п. „д“ ст. 9 Поло
жения о НКЮ в редакции постано
вления ВУЦИК и РНК УССР от 26 но- 
бря 1924 г. (С. У. УССР 1924 г., 
№ 50, ст. 305) постановил раз'яснить: 

Согласно со ст. 49 Гражданского Ко
декса УССР во всех случаях, когда суд 
признает уважительными причины, по 
которым пропущен срок исковой давно
сти, суд может продолжить этот срок-. 
Такой уважительной причиной для 
несовершеннолетних, не имеющих опе
куна, является всегда то, что несовер
шеннолетний вследствие своей недее
способности не может защищать своиу 
прав и пред'являть иски; поэтому во 
всех случаях, когда срок давности про
пущен по той причине, что истец .был 
несовершеннолетним и не имел опе
куна и вследствие этого не мог свое
временно пред'явить иск, суд должен 
продолжить срок с момента дости
жения совершеннолетия или назначе
ния опекуна несовершеннолетнему.Харьков, 8 сентября 1926 г.

Вр. исп. об. Народного Комиссара 
Юстиции и Генерального 
Прокурора Республики Михайлик.

28-29

1 0 5 .  П р о  т л у м а ч е н н я  п о с т а н о в и  В с е 
у к р а ї н с ь к о г о  Ц е н т р а л ь н о г о  В и к о н а в 
ч о г о  К о м і т е т у  з  5  ж о в т н я  1 9 2 1  р о к у  
„ П р о  д и с ц и п л і н а р н і  п о к а р а н н я  з а  п о 
р у ш е н н я  с л у ж б о в о ї  д и с ц и п л і н и  в  р а 

д я н с ь к и х  у с т а н о в а х " .

Зважаючи на те, шо підчас пере
ведення або підняття в дисциплінар
ному порядкові справ проти співро
бітників радянських, державних та 
громадських установ, згідно з поста
новою ВУЦВК'у з 5 жовтня 1921 року 
„Про дисциплінарні покарання за по-

1 0 5 .  0  т о л к о в а н и и  п о с т а н о в л е н и я  В с е -  
у к р а и н с к о г о  Ц е н т р а л ь н о г о  И с п о л н и 
т е л ь н о г о  К о м и т е т а  о т  5  о к т я б р я  
1 9 2 1  г о д а  „ 0  д и с ц и п л и н а р н ы х  в з ы 
с к а н и я х  з а  н а р у ш е н и е  с л у ж е б н о й  
д и с ц и п л и н ы  в  с о в е т с к и х  у ч р е ж д е 

н и я х " .
Принимая во внимание, чго при 

производстве или при возбуждении 
в дисциплинарном порядке дел против 
сотрудников советских, государствен
ных и общественных учреждений, со
гласно постановлению ВУЦИК ог 
5 октября 1921 года „О дисциплинар-
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рушення службової дисципліни в радян
ських установах" (36. Уз УСРР1921 р., 
№ 20. арт. 574), трапляється, шо 
в час розгляду справи, особи, шо 
проти них підняте дисциплінарне пере
ведення, вже не працюють в тій самій 
установі, яка вже підняла або підій
має проти них дисциплінарне переве
дення, або зовсім не мають жадної 
посади, і беручи на увагу, шо рацію 
зазначеної постанови ВУЦВКз 5 жов
тня 1921 року скеровано не на пока
рання й помсту окремим особам, 
а на утворення умов, шо запобігали-б 
поновлення службових провин, на під
несення службової дисципліни й випра
влення та належний вплив або обо
рону від можливих службових провин 
у майбутньому, а також беручи на увагу 
порядок, передбачений в обіжникові 
Народнього Комісаріяту Юстиції Кз 130 
1924 року (Бюлетень НКЮ 1924 року,
ч. 45) „Про порядок порушення та до
гляду дисциплінарних справ проти 
судових робітників, шо залишили 
службу в органах Юстиції",—Народ
ній Комісаріят Юстиції, на підставі 
п. „д“ арт. 9 Положення про НКЮ 
(36. Уз.УСРР 1924 р., № 50, арт. 305) 
п о с т а н о в и в  роз'яснити:

Переводячи дисциплінарні справи 
в порядкові постанови ВУЦВК з 5 жов
тня 1921 року (Зб.Уз. УСРР 1921 р., 
К? 20, арт. 574), належить мати 
на увазі:

1) шо звільнення співробітника 
з посади в тій установі, де проти 
нього було піднято дисциплінарну 
справу, не закриває зазначеної дис
циплінарної справи;

2) шо проти співробітників, шо 
залишили посади, дисциплінарне пере
ведення може бути підняте незалежно 
від того, чи працює співробітник 
в будь-якій установі чи ні;

3) що за обох випадків, зазначених 
в арт. 2, дисциплінарне переведення

ных взысканиях за нарушение служеб
ной дисциплины в советских учрежде
ниях- (Собр. Уз. УССР 1921 г., 
№ 20, ст. 574), случается, что во 
время рассмотрения дела, лица, против 
которых возбуждено дисциплинарное 
производство, уже не работают в том 
самом учреждении, которое уже воз
будило или возбуждает 'против них 
дисциплинарное производство, или во
обще не занимают никакой должно
сти, и что смысл означенного выше 
постановления ВУЦИК от 5 октября 
1921 года основан не на желании по
карать или отомстить отдельным ли
цам, а на создании условий, которые 
устраняли бы повторение служебных 
проступков, на поддержании служеб
ной дисциплины, а также на испра
влении и надлежащем воздействии или 
охране от возможных служебных про
ступков в будущем, а также принимая 
во внимание порядок, предусмотренный 
в циркуляре Народного Комиссариата 
Юстиции К? 130 1924 года (Бюллетень 
НКЮ 1924 г , № 45) „О порядке воз
буждения и рассмотрения дисципли
нарных дел против судебных работ
ников, оставивших службу в органах 
Юстиции", Народный Комиссариат 
Юстиции, на основании пункта „д" 
ст. 9 Положения о НКЮ (Собр. Узак. 
УССР 1924 г., № 50, ст. 305) поста- 
нсзил раз'яснить:

При производстве дисциплинарных 
дел в порядке постановления ВУЦИК 
от 5 октября 1921 года (Собр. Узак. 
УССР 1921 г., № 20, ст. 574) надле
жит иметь в виду:

1) что увольнение сотрудника от 
должности в том учреждении, где 
против него было возбуждено дисци
плинарное дело, не прекращает ука
занного выше дисциплинарного дрла;

2) что против сотрудников, оста
вивших службу, дисциплинарное про
изводство может быть возбуждено 
независимо от того, работает ли со
трудник в каком-либо учреждении или 
нет;

3) что в обоих случаях, указанных 
в ст. 2, дисциплинарное производство
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може бути підняте протягом одного
року від моменту вчинення провини.

Харків. Н верв'-ня 1926 р.

Т. в. о. Народнього Комісара 
Юстиції та Генерапьного Про

курора Республіки Михайлик.

может быть возбуждено в течение 
одного года СО Времени совершения 
проступка.Харьков, 8 сентября 1926 г.

Вр. исп. об. Народного Комиссара 
Юстиции и Генерального

Прокурора Республики Милпйлик.

106. Про порядок виконання „Угоди 
про спадщину44, складеної між СРСР 

і Німеччиною.

Щоб усунути будь-які сумніви, шо 
їх може викликати виконання на міс
цях „Угоди про спадщину44, складеної 
між СРСР та Німеччиною (додаток 
до арт. 22 консульського договору— 
36. Зак. СРСР 1926 р., X» 28, 
арт. 181), НКЮ р о з ' я с н ю є :

1. В разі, коли після небіжчика, 
громадянина Німеччини, буде залишено 
спадщину н місцевості, де є консул 
або в місцевості, що увіходить до кон
сульсько» округи, повідомляється про 
це консула. Коли ж в даній місцевості 
консула нема й ьона не увіходить до 
консульської округи, повідомлення
подається до Уповноваженого НКЗС.

2. Оскільки законодавство УСРР 
не вимагає спеціяльних публікацій 
про залишення майна спадщини і ви
клик спадкоємців,суди УСРР не повинні 
їх провадити.

3. Якщо консул не забажає взяти 
участи в охоронних чинностях шо до 
залишеного майна, місцева влада вжи
ває відповідних заходів до тих, що‘ їх 
вживається до залишеного майна після 
громадян УСРР, але консул має право 
в любій стадії взяти участь в охо
ронних чинностях, і за таких випад
ків застссовуєтіся відповідні правила 
„Угоди-.

4. В тім разі, коли урегулювання 
спадщини, відповідно дд арт. 4 „Угоди 
про спадщину-, не прийняв на себе 
консул і його не надано спадкоємцям, 
місцева влада охороняє таке майно

106. Опорядке исполнения „Соглашения 
о наследствах44, заключенного между 

СССР и Германией.

Во избежание каких бы то ни было 
сомнений, могущих возникнуть при 
выполнении на местах „Соглашения 
о наследствах44, заключенного между 
СССР и Германией (приложение к ст. 22 
консульского договора — Собр. Зак. 
СССР 1926 г., № 28, ст. 181), НКЮ 
раз'ясняет:

1. В случае, если после смерти гер
манского гражданина останется на
следство в местности, где имеется кон

сул, или в местности, которая входит 
в консульский округ, то об этом уве
домляется консул. Если же в данной 
местности консула не имеется и эта 
местность не входит в консульский 
округ—извещение посылается уполно
моченному НКИД.

2 Поскольку законодательство УССР 
не требует специальных публикаций 
относительно оставления имущества- 
наследства и вызова наследников, суды 
УССР не должны делать публикаций 
об открытии наследства и вызова на
следников.

3. Если консул не пожелает принять 
участие в охранных действиях в отно
шении оставленного имущества, мест
ная власть принимает соответствую
щие меры, подобные применяемым 
к оставшемуся имуществу после гра
ждан УССР, но консул вправе в любой 
стадии принять участие в охранных 
действиях, и в таких случаях приме
няются соответствующие правила „Со
глашения".

4. В том случае, если урегулирова
ние наследства, соответственно со ст. 4. 
„Соглашения о наследствах", не 
принято на себя консулом и не пере
дано наследникам, местная власть
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протягом 6 місяців, а після цього 
повинна видати все майно спадкоємцям, 
керуючись правилами арт. 9 „Угоди" 
якщо до реч нців. як і забезпечення 
публічно-правових оплат і претензій 
до спадщини.

5. Консул є, згідно з договором, 
заступник і нтересів спадкоємців, а тому 
для нього окремі повноваження, що 
до врегулювання спадщини, непотрібні.

6. Спадшинно-правові стосунки шо до 
так знаного безспадщинного рухомого 
майна визначається на підставі за
кону держави небіжчика, шс-ж до, 
так званого, безспадщинного нерухо
мого майна його визначається за за
коном держави, де боно знаходиться.

Коли до держави, в порядкові спад
коємства, переходить спадкове майно 
на території иншої країни (нерухо
мість, підприємство, пай то-що), воно 
мусить бути обов'язково зліквідоване. 
Ліквідацію провадить консул держави, 
що має право на спадщину.

7. Згідно з арт. 14 „Угоди про 
спадщину", заповітні розпорядження, 
іцо їх складено німецькими громадя
нами в УСРР в присутності консула 
Німеччини й за її законами, виз
наємся в УСРР за дійсні. Так саме 
є дійсні заповітні розпорядження, скла
дені в Німеччині в органах НКЗС 
СРСР радянськими громадянами, згідно 
з радянськими законами.

8. За виконавця функцій „душо- 
приказника", оскільки це стосується 
УСРР, треба розуміти виконавця запо
віту (арт. 427 ЦК).

9. В спорах і позовах, що вини
кають про рухоме спадкове майно 
зі спадщинних правовідносин, компе
тентні виключно суди держави небіж
чика. Всі-ж инші спори й претензії 
шо до рухомого майна (невиконання 
зобов'язання то-що) розвязується су
дами держави, де залишено спадщину.

охраняет такое имущество в течение 
6 месяцев, после чего должна передать 
все имущество наследникам, руковод
ствуясь правилами ст. 9 „Соглашения", 
как относительно сроков, так и обес
печения публично-правовых сборов 
и претензий к наследству.

5. Консул является, согласно дого
вора, представителем интересов на
следников, вследствие этого ему осо
бых полномочий относительно урегу
лирования наследства не требуется.

6. Наследственно-правовые отноше
ния к так называемому ненаследуе- 
мому движимому имуществу опреде
ляются на основании закона государ
ства умершего, что же касается, так 
называемого, ненаследуемого недвижи
мого имущества, оно определяется за
коном государства, в котором это 
имущество находится.

Когда государству в порядке наслег 
дования переходит наследственное 
имущество на территории другой 
страны (недвижимость, предприятие, 
пай и т. п.), оно должнобыть обяза
тельно ликвидировано. Ликвидация 
последнего производится консулом го
сударства, которое имеет право на 
наследство.

7- Согласно ст. 14 „Соглашения 
о наследствах", распоряжения по за
вещаниям, составленные немецкими 
гражданами в УССР в присутствии 
консула Германии и по ее законам, 
признаются в УССР действительными. 
Точно также действительны распоря
жения по завещаниям, составленным 
в Германии, в органах НКИД СССР 
советскими гражданами, согласно со
ветским законам.

8. Исполняющим функции „душе
приказчика", поскольку это касается 
УССР, необходимо понимать исполни
теля завещания (ст. 427 ГК).

9. В спорах и исках, которые вы
текают относительно движимого на
следственного имущества из наследуе
мых правоотношений, компетентны 
исключительно суды государства умер
шего. Все же остальные споры и пре
тензии относительно движимого иму
щества (неисполнение обязательства 
и т. и.) разрешаются судами государ
ства, где оставлено наследство.
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10. Правила цієї „Угоди про спад
щину" застосовується й до спадшин- 
них справ, шо виникли після 22 трав
ня 1922 року й не урегульовані до 
цього часу.Харків. 15 вересня 1926 р.

Т. в. о. Народнього Комісара 
Юстиції та Генерального Про

курора Республіки Михайло;.

10. Правила настоящего „Соглаше
ния о наследствах" применяются и
к наследственным делам, которые воз
никли после 22 мая 1922 года и не 
урегулированы до настоящего времени.Харьков. 15 сентября 1926 г.
Врид. Народного Комиссара 

Юстиции и Генерального Про
курора Республики Ми хай ли к.

1 0 7 .  П р о  п о р я д о к  н а п р я м к у  т а  в и к о 
н а н н я  с у д о в и х  д о р у ч е н ь ,  н а  п і д с т а в і  
с к л а д е н о ї  „ У г о д и  м і ж  С Р С Р  і  Н і м е ч 
ч и н о ю  п р о  п р а в о в у  д о п о м о г у  в  ц и 

в і л ь н и х  с п р а в а х 1 * .

НКЮ пропонує точно керуватись 
складеною „Угодою між СРСР і Ні
меччиною про правову допомогу в 
цивільних справах" (36. Зак. СРСР 
1926 р, № 28, арт. 181), шо
набула законної сили, і р о з я с н ю є :

1. Арт. 2 „Угоди- передбачає два 
види допомоги в цивільних справах:

а) вручення документів (судових, 
нотаріяльиих та инших органів 
влади) І

б) супові доручення (допит свідків, 
переведення експертизи, місцевого 
огляду й т. и.).

Згідно з цим арт. консул Німеччини, 
у виняток Із загального порядку зно
син органів чужоземних держав з 
радянськими органами, має право звер
татись з приводу вручення документів 
безпосередньо до голів окреудів.

Дипломатичним шляхом (через НКЗС 
і НКЮ) повинні надсилатись лише 
прохання про виконачня судових до
ручень. • ■

2. Коли судове доручення надійде 
до окрсуау (через НКЮ) з Німеччини, 
голова окреуду надсилає його за на
лежністю для безпосереднього вико
нання, яке провадиться на загальних 
підставах виконання судових доручень 
взагалі, додержуючись при цьому 
вимог арт. 8 цієї „Угоди".

1 0 7 .  0  п о р я д к е  н а п р а в л е н и я  и  и с п о л 
н е н и я  с у д е б н ы х  п о р у ч е н и й ,  н а  о с н о 
в а н и и  з а к л ю ч е н н о г о  „ С о г л а ш е н и я  
м е ж д у  С С С Р  и  Г е р м а н и е й  о  ю р и д и 
ч е с к о й  п о м о щ и  в  г р а ж д а н с к и х  д е л а х " .

НКЮ предлагает точно руковод
ствоваться заключенным „Соглаше
нием между СССР и Германией 
о юридической помощи в граждан
ских делах" (Собр. Зак. СССР 
1926 г., № 28, ст. 181), которое 
вступило в законную силу и р а з ‘ -  
я с н я е т :

1. Ст. 2 „Соглашения" предусма
тривает два рода помощи в граждан
ских делах:

а) вручение документов (судебных, 
нотариальных и иных органов вла
сти) и

б) судебные поручения (допрос 
свидетелей, производство экспертизы, 
местного осмотра и т. п.).

Согласно этой статье консул Гер
мании, в из'ятие из общего порядка 
сношения органов иностранных госу
дарств с советскими органами, вправе 
обращаться по поводу вручения до
кументов непосредственно к предсе
дателям окрсудов.

Дипломатическим путем (через НКИД 
и НКЮ) должны посылаться только 
прошения об исполнении судебных 
поручений.

2. Когда судебное поручение по
ступит в Окрсуд (через НКЮ) из Гер
мании, председатель окрсуда посы- 

.лает его по принадлежности для не
посредственного исполнения, которое 
производится на общих основаниях 
исполнения судебных поручений, 
придерживаясь при этом требований 
ст. 8 сего „Соглашения".
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3. Вселякі звертання судорганів 
УСРР до органів Німеччини повинні 
надсилатись виключно дипломатичним 
шляхом через НКЮ, який і зноситься 
з належними установами через НКЗС, 
згідно з арі. 67 ЦПК. Подаючи окремі 
вимоги, треба уникати всіх' хиб, як 
формального характеру (відсутність 
підписів, печатки то-шо), шо можуть 
перешкоджати поданню їх за належ
ністю, як і сути судового доручення, 
шо робить виконання неможливим і 
вимагає виправлення.

4. Подаючи окремі вимоги, суд- 
органи повинні складати спецїяльну 
постанову, де мусять зазначати, кого 
слід допитати, як свідка або експерта, 
які відомості необхідно одержати, 
кому належить вручити опов'стку 
й т. д. Належно засвідчену копію 
цієї постанови подається через окрсуд 
до НКЮ разом з усіма додатками 
(документами, повістками, таємними 
листами то-шо), яких необхідно склада
ти з належною повнотою й ясністю, 
щоб вони не утрудняли їх виконання.

5. Виконання судових доручень про
вадиться беззаплатно, за винятком дій
сних витрат на винагороду свідкам, 
експертам, а також витрат, предбаче- 
них 3 ч. арт. З „Угоди". Судорган, 
шо провадив виконання судового до
ручення, складає точного рахунка цим 
витратам і разом з переведенням 
шо до виконання доручення надсилає 
за належністю через округовий суд.

6. Персональну відповідальність за 
термінове оголошення цієї інструкції 
всім підлеглим судустановам покла
дається на голів округових судів.Харків, 15 вересня 1926 р.

Т. в. о. Народнього Комісара 
Юстиції та Генерального Прокурора 

Республіки Михайлик.
Член Колегії НКЮ Зав.

Відділу Судоустрою та
Догляду Подольський.

3. Всякого рода обращения судеб
ных органов УССР к органам Герма
нии должны посылаться исключительно 
дипломатическим путем через НКЮ, 
который и сносится с надлежащими 
учреждениями через НКИД, согласно 
ст. 67 ГПК. При подаче отдельных 
требований, необходимо избегать вся
ких неправильностей, как формаль
ного характера (отсутствие подписей, 
печати и т. п.), которые могут поме
шать подаче их по принадлежности, 
так и сути судебного поручения, что 
делает невозможным исполнение и тре
бует исправления.

4. Подавая отдельные требования, 
суд-органы должны составлят специ
альное постановление, в котором дол
жны обозначать, кого следует допро
сить в качестве свидетеля или эксперта, 
какие ведомости необходимо получить, 
кому надлежит вручить повестку и т. д.

Надлежаще засвидетельствованная 
копия этого постановления посылается 
через окрсуд в НКЮ вместе со всеми 
приложениями (документами, повест
ками, секретными письмами и т. п.), 
которые необходимо составлять с над
лежащей полностью и ясностью, чтобы 
они не затрудняли их исполнения.

5. Исполнение судебных поручений 
гро изводится бесплатно, за исключе
нием действительных расходов на воз
награждение свидетелей, экспертов, 
а также расходов, предусмотренных 
3 ч. ст. 3 «Соглашения». Судорган, 
производивший исполнение судебного 
поручения, составляет точный счет 
этих расходов и отсылает его вместе 
с производством по исполнению 
поручения по принадлежности через 
окружной суд.

6. Персональная ответственность за 
срочное оглашение этой инструкции 
всем подведомственным учреждениям 
возлагается на председателей окруж
ных судов.Харьков, 15 сентября 1926 г.

Врид. Народного Комиссара 
Юстиции и Генерального Прокурора 

Республики Михайлик.

Член Коллегии НКЮ Зав. Отделом 
Судоустройства и Надзора

Подольский.
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Затверджено пост. У НІ І 
10 листопаду 1921 р. (прот. Л? 57).

108. Статут Українського шкіряного 
тресту під назвою „Укршкіртрсст".

І. 'Засади.

1. Щоб виробляти шкіртовари, ви
роби, фабрикати, дубила та инші до- 
помічні для шкірпромисловости мате- 
ріяли на підставі декрету від 2 липня 
1923 р. про трести, під загальним 
управлінням і проводом ВРНГ УСРР 
у безпосередньому його віданні утво
рюється У к р а ї н с ь к и й  ш к і р я 
н и й  т р е с т  під назвою „ У к р -  
ш к і р т р е с т " ,  щоб об'єднано керу
вати над підприємствами, шо їх пере
лічено в арт. 2 статуту, на засадах 
комерційних інтересів.

2. До тресту, зазначеного в арт. 1, 
належать такі заклади:

1) Держгарбарня ім. Ілліча в м. Бер
дичеві (кол. Шленкера),

2) Держгарбарня їм. Леніна в 
м. Одесі (кол. Южно-Руський),

3) Держгарбарня ім. Старостина 
в м. Одесі (кол. Продарем),

4) Держгарбарня ім. Фрунзе в 
м. Київ»,

5) Держгарбарня ім. Тищенка в 
м. Одесі (кол. Гомбарга),

6) Держгарбарня в м. Житомирі,
7) Держгарбарня в м. Жмеринці,
8) Держгарбарня в м. Першомайсь- 

кому (кол. Ольвіопільський),
9) Херсонська дсфжгарбарня (кол. 

Гаса),
10) Миколаївська держгарбарня 

(кол. Труженик),
11) Держфабрика взуття ім Юрка 

П'ятакова в у. Киїеі,
12) Держфабрика взуття ім. Жовт

невої Резолюції в м. Одесі,
13) Дср'лфабрика взуття в м. Він

ниці,
14) Об'єднаний Держшкірекстрак- 

товий завод ім. Жовтневої Революції 
у василькові (кол. Епштейна).

15) Київський Екстрактовий завод 
ім. Петрснського,

3. Трест цей становить особливу 
господарчу одиницю, має права юри
дичної особи й відповідає за всі зобо-

Утвержден пост. ЭКОСО УССР 10 ноября 1924 Г. (прот. № 57).
1 0 8 .  У с т а в  У к р а и н с к о г о  к о ж е в е н н о г о  
т р е с т а  п о д  н а з в а н и м  „ У к р к о ж т р е с т " .

І. Общие положения.

1. Для производства кожтоваров, 
изделий, фабрикатов, дубящих и дру
гих подсобных для кожпромышленности 
материалов, образуется на основании 
декрета от 2-го июля 1923 г. о тре
стах под обшим управлением и руко
водством ВСНХ УССР в его непосред
ственном ведении У к р а и н с к и й  к о 
ж е в е н н ы й  т р е с т  под наимено
ванием „ У к р к о ж т р е с т "  для об'- 
единенного управления предприятиями, 
перечисленными в ст. 2 устава, на 
началах коммерческого расчета.

2. В состав означенного в ст. 1-й 
треста входят нижепоименованные 
заведения:

1) Госкожзавод имени Ильича в 
г. Бердичеве (б. Шленкера),

2) Госкожзавод имени Ленина в 
г. Одессе (б. Южно-Русский),

3) Госкожзавод имени Старостина 
в г. Одессе (б. Продарем),

4) Госкожзавод имени Фрунзе в 
г. Киеве,

5) Госкожзавод имени Тищенко 
в г. Одессе (б. Гомбарга),

6) Госкожзавод в г. Житомире,
7) Госкожзавод в г. Жмеринке,
8) Госкожзавод в г. Первомайске 

(б. Ольвиопольский),
9) Херсонский госкожзавод (б.Гасса),

10) Николаевский госкожзавод 
(б. Труженик),

11) Гособувная фабрика имени 
Юрия Пятакова в г. Киеве,

12) Гособувная фабрика в г. Одессе 
имени Октябрьской Революции,

13) Гособувная фабрика в. г. Вин
нице,

14) Обединенный Госкожэкстрак- 
товый завод имени Октябрьской Рево
люции в Василькове (б. Эпштейна),

15) Киевский Экстрактовый завод 
имени Петровского,

3. Настоящий трест образует особую 
хозяйственную единицу, обладает пра
вами юридического лица и несет от-
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в'язання в межах, що встановив декрет 
про трести, не перекладаючи цієї від 
повідальности на будь-які инші дер
жавні органи або на державну скарб
ницю.

4. Перехід окремих закладів із цього 
тресту до инших, включення фабрик 
і заводів з инших трестів до нього, 
а так само й всяка инша зміна складу 
закладів, то належать до цього тресту, 
дозволяється за погодженням правлін
ня цього тресту з управителем (пра
влінням) відповідного тресту на підставі 
постанови ВРНГ УСРР, затвердженої 
від УЕН.

5. Відносини тресту до профспілок 
регулюються чинними й спеціяльно на 
це виданими постановами (ар*\ 7 де
крету про трести).

6. Що до своєї торгово-промисло
вої діяльности, то трест підлягає всім 
законам про промисловість і торгівлю 
і всякого роду податкам, установле
ним для державних підприємств, що 
працюють на підставі комерційного 
інтересу.

У/. Майно тресту.

7. ВРНГ УСРР надає цьому тре
стові, згідно з інвентарним балансом 
на 1 жовтня 1923 р. з зазначенням 
V йому вартости основного й обіго
вого капіталу:

а) статутовий капітал сумою оди
надцять мільйонів чотириста вісім тисяч 
сімсот сорок п'ять карбованців вісім- 
десять копійок (11.408.743 карб. 80 к.) 
за ринковою вартістю в червінцях та 
доеійськових карбованцях (основний 
капітал — 5.022.103 карб. 73 коп. у д о -  
військозих ''"карбованцях; обіговий 
капітал — 6.386.640 карб. 07к. у червін
цевих карбованцях).

б) до того, ще зазначені в особли
вому опису земельні дільниці (ліси, 
води то-шо) з зазначенням їх довій- 
ськової ціни в золотих карбованцях, 
і звязану з користуванням землею, її 
надрами, водами, лісами ренту.

ветственность по всем обязательствам 
в пределах, установленных декретом 
о трестах, без переложения таковой 
ответственности на какие-либо другие 
государственные органы или государ
ственную казну.

4. Переход отдельных заведений из 
настоящего треста в другие, включение 
в него фабрик и заводов из состава 
других трестов, а также всякое иное 
изменение состава заведений, входя
щих в настоящий трест, допускается 
по согласованию правления настоящего 
треста с управляющим (правлением) 
соответствующего треста по поста
новлению ВСНХ УССР с утвержде
нием ЭКОСО УССР.

5. Отношения треста к профсоюзам 
регулируются действующими и спе
циально на этот предмет издаваемыми, 
постановлениями (ст. 7 декрета о тре
стах).

6. 8 своей торгово-промышленной 
деятельности трест подчиняется всем 
законоположениям о промышленности 
и торговле и подлежит всем видам 
обложения, установленным для государ 
ственных предприятий, действующих 
на основе коммерческого расчета.

II. Имущество треста.

7. Настоящему тресту ВСНХ УССР 
предоставляется согласно инвентар
ному балансу на I октября 1923 г. 
с указанием в нем стоимости основ
ного и оборотного капиталов:

а) уставный капитал на сумму один
надцать миллионов четыреста восемь 
тысяч семьсот сорок пять руб. восемь
десят копеек (11 408.743 р. 60 коп.) 
при рыночной стоимости в червонцах 
и довоенных рублях (основной капи
тал 5,022.105 р, 73 коп. в довоенных 
рублях; оборотный капитал 6.386.640 р. 
07 к. в червон. рубл.);

б) а также перечисленные в особой 
описи земельные участки (леса, воды, 
и т- д.) с указанием.их довоенной 
цены ь золо1Ых рублях, а равно и свя
занная с пользованием землей, ее не
драми, водами, лесами рента.
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8. Трест цей бере на себе актив 

і масив колишніх трестіві: Південно
українського Райшхір тресту та Київ
ського РаЙшкіртресту (арт. 2), згідно 
зі вступним балансом).

9. Трест володіє, користується 
й розпоряджає наданим йому майном, 
щоб здійснювати свої господарські 
торгово-промислові завдання й мати 
від цього зиск і він зобов'язаний існу
вати з коштів, даних йому згідно 
зі статутом, і зберегти даний йому 
основний капітал (§ 7), використо
вуючи його й роблячи в йому зміни по
рядком і в межах, зазначених у де
креті про трести.

III. Органи управління й ревізії тре
сту, їх права, обов'язки й порядок 

діяльности.

10. Управляти трестом ВРНР УСРР 
призначає правління з трьох осіб, 
що його ВРНР УСРР поизначає на 
один рік, одержавши висновок от 
Укрбюра профспілки гарбарів; пра
вління працює під керівництвом ВРНГ 
УСРР, згідно з затвердженою від 
ВРНГ УСРР інструкцією (арт. 28, 
п. „г" декрету про трести).

Платню голові та членам правління 
визначає ВРНР УСРР.

У в а г а .  Протягом операційного 
року зміна правління можлива 
тільки порядком й у випадках, що їх 
передбачає арт. ЗО декрету про 
трести.
11. Головного бухгалтера затвер

джує й з посади усуває на подання 
про це правління тресту ВРНР 
УСРР; працює він згідно з інструк
цією, що ЇЇ затвердила ВРНР УСРР.

Керувати окремими закладами 
правління тресту призначає дирек
торів.

12. Взаємини правління тресту з 
адміністрацією закладів, належних до 
Його, встановлюється згідно з прави
лами про управління промисловими 
закладами, належними до тресту, 
затвердженими від ВРНГ УСРР.

8. Настоящий трест принимает на 
себя актив и пассив существовавших 
трестов: Южно-Украинского Райкож- 
лрестаи Киевского Райкожтреста (ст. 
2). согласно вступительного баланса.

9. Трест владеет, пользуется и рас- 
поряжаегся.пргдоставленным ему иму
ществом для осуществления своих 
хозяйственных торгово-промышленных 
задач с целью извлечения прибыли 
и обязан существовать на счет средств, 
предоставленных ему по уставу, и со
хранить предоставленный ему основ
ной капитан (§ 7), пользуясь таковым 
и производя в нем изменения в по
рядке и в пределах, указанных в де
крете о трестах.

III. Органы управления и ревизии 
треста, их права, обязанности и по

рядок деятельности.

10. Для управления трестом назна
чается ВСНХ УССР правление в со
ставе трех лиц, назначаемых ВСНХ 
УССР по получении заключения от 
Укрбюрэ профсоюза кожевников сро
ком на один год; правление дей
ствует под руководством ВСНХ УССР, 
согласно утвержденной ВСНХ УССР 
инструкции (ст. 28, п. „г“декрета о 
трестах).

Вознаграждение председателю и чле
нам правления назначается ВСНХ
УССР.

П р и м е ч а н и е .  В течение опе
рационного года смена правления 
происходит в порядке и случаях, пре
дусмотренных ст. 30 декрета о тре
стах.
11. Главный бухгалтер утверждается 

и смешается по представлению пра
вления треста ВСНХ УССР и действует 
по инструкции, утвержденной ВСНХ 
УССР.

Для управления отдельными заведе
ниями правление треста назначает 
директоров.

12. Взаимоотношения правления 
треста с администрацией входящих 
в его состав заведений устанавли
ваются, согласно положения об упра
влении промышленных заведений, вхо
дящих в состав треста, утвержден
ного ВСНХ УССР.
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13. Не пізніше, як за два місяці 
п е р е д  п о ч а т к о м  н о в о г о  о п е р а ц і й н о г о  
року, правління повинно подані до 
ВРНГ УСРр на затвердження, а до 
Наркомфіну та Укрбюра профспілки 
гарбарів до відому свої проекти річ
ної та що-квартальних виробничих 
ира.'рамів і кошторису, основані на 
обліку виробничих можливостей і ко
мерційної зисковносги робіт окремих 
закладів і погоджені з управлінням 
цих закладів.

Якщо ВРНГ протягом зазначеного 
часу не розгляне поданого виробничого 
програму та кошторису, правління 
аж до розгляду їх працює згідно з по
даним проектом.

У плані праці треба обов'язково 
передбачити розподіл обов'язків між 
правлінням та окремими заводо
управліннями шо до заготівлі, збуту 
та кредитування.

У в а г а .  Форму й порядок скла
дання програму й кошторисів уста
новлює ВРНГ УСРР.
14. Протягом трьох місяців після 

закінчення операційного року, лічачи 
його з 1 жовтня до ЗО вересня, 
правління подає за формою, шо її 
встановила, погодившись із Нарком- 
фіном, ВРНГ УСРР, на затвердження 
ВРНГ й до відому Наркомфіну та 
Укрбюра профспілки гарбарів, звіт, 
виконавчий кошторис, баланс і раху
нок зиску та втрат за минулий рік 
із висновком ревізійної комісії й про
ектами порядку й способів до покриття 
втрат і розподілу зиску.

До балансу тресту включають від
рахування на амортизацію згідно з 
порядком, що його встановив закон.

Розмір зиску та розподіл його й 
спосіб до ліквідації втрат розвязу- 
ється встановленим порядком.

15. По ствердженні звіту протягом 
місяця із дня, як подано його до 
ВРНГ УСРР, баланс і рахунок зиску 
та втрат публікується у іазеті 
„Вісти ВУЦВК" і їх надсилають до 
УРН та НКФ.

16. Правління, повинно подаваїи до 
ВРНГ УСРР періодичні звіти з виснов
ком ревізійної комісії, а так само 
й надсилати на її вимогу всі ьідо-

13. Не позднее дзух месяцев до на
ступления нового операционного г» да, 
правление обязано представить в ВСНХ 
УССР на утверждение, а в Наркомфин 
и Укрбюро профсоюза кожевников для 
сведения, свои проекты годичной и по
квартальных производственных про
грамм и сметы, основанные на учете 
производственных возможностей и ком
мерческой выгодности работ отдельных 
заведений и согласованные с управле
нием сих заведений.

Если ВСНХ в течение указанного 
срока не рассмотрит представленной 
производственной программы и сметы, 
то правление впредь до их рассмо
трения производить работу, согласно 
представленого проекта

В плане работ должно быть преду
смотрено распределение обязанностей 
между правлением и отдельными заво
доуправлениями по заготовке, сбыту 
и кредитованию.

При м е ч а н и е .  Форма и порядок
составления программы и смет уста
навливается ВСНХ УССР.
14. В трехмесячный срок по исте

чении операционного года, исчисляе
мого с 1 октября по 30 сентября, 
правление представляет по форме, 
установленной ВСНХ по соглашению 
с Наркомфином, на утверждение ВСНХ 
и к сведению Наркомфина и Укрбюро 
профсоюза кожевников, отчет, испол
нительную смету, баланс и счет при
былей и убытков за истекший год 
с заключением ревизионной комиссии 
и проектами порядка и способов покры
тия убытков и распределения прибыли.

В баланс треста включается отчи
сления на амортизацию, согласно 
законом установленного порядка.

Размер прибыли и распределение ее, 
а также способ ликвидации убытков 
разрешается в установленном порядке.

15. По утверждении в месячный 
срок со дня представления в ВСНХ 
УССР отчета, баланс и счет прибылей 
и убытков публикуется в газете 
„Вісти ВУЦВК" и сообщается вЭКОСО 
УССР и НКФ.

16. Правление обязано представлять 
в ВСНХ УССР периодические отчеты 
с заключением ревизионной комиссии, 
а равно сообщать все требуемые све-
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мост і в реченці й порядком за вка
зівками ВРНГ УСРР і давати ЇЇ 
представникам оглядати всі свої книги 
й документи.

17. Капітально перебудовувати бу
динки, розширяти підприємства, набу
вати за заорендовувати будівлі й 
підприємства, основні й допомічні, 
а так само й окремі частини підпри
ємств за випадків, що їх передбачають 
річні програми та кошториси, можна 
діставши попереду особливого що
разу дозволу на це від ВРНГ УСРР.
А коли цих заходів річні програми 
та кошториси не передбачають, то 
переведення їх і витрати на них 
мають бути затверджені порядком, 
шо Його передбачає арт. 13 цього 
статуту.

У в а г а .  Договори на оренду до- 
помічних підприємств на час до 
шости років складає правління 
самостійно.
18. Окрім тих випадків, шо їх перед

бачають і загальні закони і цей 
статут, жадні держустанови або 
службові особи не мають права втру
чатись у адміністративно господарчу 
та оперативну діяльність правління 
тресту.

19. Правління керує всіма опера
ціями тресту, завідує й управляє 
справами й майном, шо є в розпоряд
женні тресту, з чого-б воно не скла
далось й де-б воно не було. Пра
вління складає всі договори, належні 
до обсягу операцій тресту, прохаючи 
попереду дозволу ВРНГ УСНІ* у випад
ках, точно зазначених у цьому статуті, 
н декреті про трести, та в інструкції, 
затверд женій від ВРНГ УСРР.

Зокрема, до компетенції правління 
належить:

а) організувати виробництво й ке
рувати діяльністю всіх заводів, належ
них до цього тресту;

б) впорядковувати касу й діловодство, 
вести звітність за системою подвійної 
бухгалтери, також складати звіта, 
баланса, кошториса, виробничого 
плана й плана діяльности;

в) приймати та усувати з посади 
службовців і робітників, складати

дения в сроки и в порядке по ука
занию ВСНХ УССР и предо гавлять 
для обозрения его представителям все 
свои книги и документы

17. В случаях, предусмотренных 
годичными программами и сметами, 
капитальное переустройство зданий, 
расширение предприятий, преобре
тение и заарендование строений 
и предприятий, как основных, так 
и подсобных, а равно отдельных ча
стей предприятий допускается с осо
бого каждый раз разрешения ВСНХ 
УССР. Если же указанные меропри
ятия не предусмотрены годичными про
граммами и сметами, то производ
ство их и расходы по ним должны 
быть утверждены в порядке, преду
смотренном ст. 13 сего устава.

П р и м е ч а н и е .  Договоры на взя
тие в аренду подсобных предпри
ятий на срок до шести лет заклю
чаются правлением самостоятельно.
18. Вне случаев, предусмотренных 

общими указаконениями и настоящим 
уставом, никакие госучреждения или 
должностные лица не имеют права 
вмешиваться в административно хозяй
ственную и оперативную деятель
ность правления треста.

19, Правление руководит всеми опе
рациями треста, заделывает и упра
вляет делами и находящимся в рас
поряжении треста имуществом, в чем 
бы таковое не заключалось и где бы 
таковое не находилось. Правление 
заключает все сделки, входящие в круг 
операций треста, испрашивая пред
варительное разрешение ВСНХ УССР 
в тех случаях, которые точно ука
заны в настоящем уставе, в декрете 
о трестах и в инструкции, утвер
жденной ВСНХ УССР.

В частности, к ведению правления 
относятся следующие вопросы:

а) организация производства и ру
ководство деятельностью всех входя
щих в состав треста заводов;

б) устройство кассы и делопроизвод
ства. ведение отчетности по системе 
двойной бухгалтерии, а равно соста
вление отчета-баланса, сметы, произ
водственного плана и плана действия;

в) прием и увольнение служащих 
и рабочих, заключение коллективных
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колективні договори й окремі трудові

у г о д и ;
г) купувати й продавати майно за 

готівку й на кредит;
д) винаймати склепи й приміщення;
е) страхувати трестове майно;
ж) видавати й приймати до виплату 

векселі та инші термінові зобов'язання;

з) дисконтувати векселі, що надхо
дять на ім‘я тресту;

і) видавати довірчі листи відповідно 
до арт. 267 Цив. Код.;

к) складати законні (арт. 22 Цив. 
Код.) акти на придбання, перевлас- 
нення й здавання в оренду й заставу 
будівель;

л) брати участь на з'їздах і в бюрі 
з'їздів, а також, за дозволом ВРНГ 
УСРР (арт. 28 ліг. „и“ декрету про 
трести), участь у синдикатах, усяких 
торгових та промислових об'єднаннях;

м) приймати замовлення;
н) розподіляти працю й обов'язки 

між членами правління;
о) провадити всякі кредитові й ва- 

лютові операції, що їх дозволяє 
закон, звязані зі здійсненням завдань, 
покладених на трест;

П) підніматц перед ВРНГ УСРР пи
тання про зміну статуту тресту, ста- 
тутового капіталу й складу заводів, 
належних до тресту;

р) чинити всякі витрати, додер
жуючи правил, зазначених у арт. 37 
декрету про трести;

с) одкривати контори, агентства, 
то-що;

т) видавати інструкції директорам 
закладів згідно з положенням про 
керування закладами, належними до 
тресту, що його затвердила ВРНГ УСРР;

у) права позову та иншого пред
ставництва на суді в особі кожного 
члена правління за особливою поста
новою правління без видавання йому 
особливого довірчого листа особисто 
або через повірених, уповнова
жуваних загальним або спеціяльним 
довірчим листом.

У в а г а .  Векселі, чеки, грошові
зобов'язання й всякі нотаріяльні акти

підписує голова правління, його за-

договоров и отдельных трудовых со
глашений;

г) покупка и пргдажа имущества 
как за наличные деньги, так и в кредит;

д) наем складов и помещений;
е) страхование имущества треста;
ж) выдача и принятие к платежу 

векселей и других срочных обяза
тельств;

з) дисконт векселей, поступающих 
на имя треста;

и) выдача доверенностей в соответ
ствии с ст. 267 Гр. Код.;

к) совершение законных (ст. 22  
Гр. Код.) актов на приобретение, 
отчуждение, отдачу в аренду и залог 
строений;

л) участие в с'ездах и бюро с'ез- 
дов, а также с разрешения ВСНХ 
УССР (ст. 28 лит. „и“ декрета о. тре
стах), участие в синдикатах, разного 
рода торговых и промышленных об‘- 
единениях;

м) прием заказов;
н) распределение работ и обязан

ностей между членами правления;
о) совершение всякого рода дозво

ленных законом кредитных и валют
ных операций, связанных с осуществле
нием задач, возложенных на трест;

п )  п р е д с т а в л е н и е  в  В С Н Х  У С С Р
вопросов об изменении устава треста, 
уставного капитала и состава входя
щих в трест заводов;

р) производство всякого рода рас
ходов, с соблюдением правил, изло
женных в ст. 37 декрета о трестах;

с) открытие контор, агентств и т. п.;

т) издание инструкций директорам 
заведений в соответствии с положе
нием об управлении заведениями, 
входящими в состав треста, утвер
жденным ВСНХ УССР;

у) права иска и иного представи
тельства на суде в лице любого чле
на правления по особому постановле
нию правления без выдачи ему осо
бой доверенности лично или через 
поверенных, уполномачиваемых обшей 
или специальной доверенностью.

П р и м е ч а н и е .  Векселя, чеки,
денежные обязательства и всякого
рода нотариальные акты подписы-546
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ступник або осібно на те уповно
важені постановою правління члени 
правління й стверджує головний бух- . 
галтер.

20. Голова, члени правління й заві- 
аателі окремих підприємств повинні 
виявляти властиву для дбайливого гос
подаря завбачність і відповідають за 
свої вчинки не тільки на суді цивіль
ним і кримінальним порядком, а й ди
сциплінарним порядком перед ВРНГ 
УСРР як за цілість довіреного їм 
майна, як і за господарче ведення 
справи.

21. Щоб постанова правління мала 
силу, треба, шоб на засіданні його 
була більшість членів. Постанову пра
вління видає звичайною більшістю го
лосів. Коли голоси поділяються нарівно, 
голос голови дає перевагу.

У в а г а .  Якщо є незгода між го
ловою правління й більшістю пра
вління, голова має право провадити 
свою постанову, негайно доводячи 
до відома ВРНГ УСРР, шо остаточно 
і розвязує цю незгоду.

22. На засіданні правління ведеться 
журнал, шо його підписує голова й за
тверджує наступне засідання правління.

^ 23. Правлінню надається право ли
стуватися безпосередньо зі всіма мі
сцевими й центральними державними 
установами та службовими особами 
й громадськими організаціями, окрім 
ВУЦЗК'а, РНК й УЕН, з якими листу
ватися можно тільки через ВРНГ УСРР.

24. В складі тресту організується 
ревізійну комісію з трьох осіб. Голову 
й одного члена комісії призначує 
ВРНГ УСРР, а другого члена комісії 
делегує профспілка гарбарів. Реві
зійну комісію призначається на той 
самий час, шо й правління.

Платню всім членам ревізійної комісії 
та кошторис її витрат визначає ВРНГ 
УСРР коштом тресту.

ваются председателем правления, 
е г о  заместителем и л и  о с о б о  н а  т о  
уполномоченными членами правле
ния по постановлению правления 
и скрепляются главным бухгалтером.
20. Председатель и члены правле

ния и заведующие отдельными пред
приятиями должны проявлять необхо
димую предусмотрительность забот
ливого хозяина и несут ответствен
ность за свои действия не только по 
суду в гражданском и уголовном по
рядке, но и в дисциплинарном порядке 
перед ВСНХ УССР как за целость 
вверенного им имущества, так и за 
хозяйственное ведение дела.

21. Для действительности решения 
правления в заседаниях его должно 
присутствовать большинство членов. 
Решение правления постановляется 
по простому большинству голосов. 
При разделении голосов, голос пред
седателя дает перевес.

П р и м е ч а н и е .  В случае разно
гласия между председателем пра
вления и большинством правления, 
председатель имеет право проводить 
свое решение с немедленным дове
дением сего до сведения ВСНХ 
УССР, который окончательно раз
решает разногласие.
22. Заседанию правления ведется 

журнал, который подписывается пред
седателем и утверждается в следую
щем заседании правления.

23. Правлению предоставляетсяправо 
сноситься непосредственно со всеми 
местными и центральными государ
ственными учреждениями и должност
ными лицами и общественными орга
низациями, за исключением ВУЦИК‘а, 
СНК и ЭКОСО УССР, сношение с ко
ими должно производиться через 
ВСНХ УССР.

24. В составе тре:та организуется 
ревизионная комиссия из трех членов. 
Председатель и один член комиссии 
назначаются ВСНХ УССР, а другой 
член комиссии делегируется профсо
юзом кожевников. Ревизионная ко
миссия назначается на тот период, на 
который назначено правление.

Вознаграждение всем членам реви
зионной комиссии и смета ее расхо
дов определяются ВСНХ УССР за 
счет треста.
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25. Обов'язки й порядок діяльности 
ревізійної комісії визначено в арт. 43 
декрету про трести та інструкції 
ВРНГ УСРР.

26. Правління тресту перебувас 
в м. Київі й зобов'язано бути членом 
місцевої товарної біржі.

27. Трест мас власну печатку, вста
новленого зразку.

/ і’. Фінансування тресту.

28. Фінансуванння тресту як кош
том держави, як і притягаючи для 
того кооперативний и приватний ка
пітали, провадиться порядком, шойого 
встановив закон.

29. Випускати облігації як гаран
товані Урядом, як і негарантовані доз
воляється, коли є на те осібні поста
нови УЕН порядком арт. 24 декрету 
про трести й коли клопочеться про це 
ВРНІ* УСРР.

V. Занаряжування й реалізація про
дукції.

30. Трест має право вільно реалі
зувати свою продукцію й на вну
трішньому й на зовнішньому ринках 
(додержуючи всіх законів та правил 
про зовнішню торгівлю). Проте пере
важне право купувати вироби тресту 
мають, за всіх однакових умов, насам
перед держоргани й держоб'сднання, 
потім кооперативні об'єднання, цен
тральні, крайові й губерніяльні, якшо 
ці державні й кооперативні органи та 
об'єднання виступили, як контрагенти.

Продукцію свою трест реалізує за 
ціну, що складає він, погодившись 
з покупцями. Конечні для тресту 
відпускні ціни на товари, призначені 
на вільний продаж, може встановляти, 
коли це потрібно, ВРНГ УСРР своїми 
постановами.

31. Завдання, що їх передбачає ви
робничий програм, може давати Укр- 
шкіртрестові для обов'язкового вико
нання ВРНГ УСРР з затвердження УЕН.

32. Постановами УЕН через ВРНГ 
УСРР продукцію тресту всю або ча-

25. Обязанности и порядок дей
ствия ревизионной комиссии определя
ются ст. 13 декрета о трестах и ин
струкцией ВСНХ УССР.

26. Правление треста имеет место 
пребывание в г. Киеве и обязано со
стоять членом местной товарной биржи.

27. Тресту присваивается печать 
установленного образца.

IV. Финансирование треста.

28. Финансирование треста, как за 
счет государства, так и путем при
влечения кооперативного и частного 
капитала производится в порядке, 
законом установленном.

29. Выпуск облигаций, как гаран
тированных, так и негарантирован
ных Правительством, допускается1 по 
особым постановлениям УЭС в по
рядке ст. 24 декрета о трестах дю 
ходатайству ВСНХ УССР.

V. Занаряжение и реализация про
дукции.

30. Трест имеет право свободно 
реализовать свою продукцию, как на 
внутреннем, так и на внешнем (с со
блюдением всех законов и правил 
о внешней торговле) рынках, но пра
во преимущественной покупки пред
метов его производства принадлежит, 
при всех равных условиях, в первую 
очередь госорганам и гособ'едине- 
ниям, а затем кооперативным об1 -1  
единениям центральным, областным1 
и губернским, если эти государст
венные и кооперативные органы и 
объединения выступили в качестве 
контрагентов.

Продукция треста реализуется по 
цене, назначаемой по соглашению 
с покупщиками. Обязательные для 
треста отпускные цены на товары, 
предназначенные для свободной про
дажи, могут быть устанавливаемы 
в необходимых случаях постановле
ниями ВСНХ УССР.

31. Задания, предусмотренные про
изводственной программой, могут да
ваться Укркожтресту для обязатель
ного выполнения ВСНХ УССР с ут
верждения ЭКОСО УССР.

32. Постановлениями сЖОСО УССР 
через ВСНХ УССР может быть за-
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стину її може бути занаряжено по 
собівартості з доланням до неї пере
січного зиску. На підставі наряду УЕН 
трест повинен скласти з відповідним 
держорганом договора на зазначених 
від УЕН. умовах із наслідками за 
арт. 49 декрету з 2 липня 1923 р. 
про трести.

33. Наготовляючи харчові продукти 
та всяку сировину, трест повинен за 
всіх инших однакових умов давати 
перевагу держорганам і коопера
тивним об'єднанням, шо виступили як 
контрагенти.

VI. Порядок зміни статуту.

34. Змінювати цей статут можна 
тільки за дозволом ВРНГ УСРР та 
з затвердження УЕН.

V I I .  Лікиідація тресту.
35. Як і коли ліквідувати трест ви

значено в арт. арт. 51 і 52 декрету 
про трести.

наряжена продукция треста в целом 
или в части по себестоимости с на
числением средней прибыли. На осно
вании наряда ЭКОСО УССР трест 
обязан заключить с соответствующим 
госорганом договор на указанных 
ЭКОСО УССР условиях с послед
ствиями по ст. 49 декрета от 2 июля 
1923 г. о трестах.

33. При заготовках продуктов про
довольствия и всякого рода сррых 
материалов трест обязан при всех 
прочих равных условиях оказывать 
преимущество госорганам и коопера
тивным обвинениям, выступившим 
в качестве контрагентов.

VI. Порядок изменения устава.

34. Изменение настоящего устава 
допускается с разрешения ВСНХ УССР 
и с утверждения ЭКОСО УССР.

VII. Ликвидация треста.

35. Случай и порядок ликвидации 
треста определяется ст. ст. 51-52 
декрета о трестах.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции.Замовлення ч. 7. Пр. ТОїО. Заказ .V 7. Тираж 7000.Укрголовліг ч. 1369. Харків. Урядова Друкарня їм. тов. Фрунзе.
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ІIX. Про тлумачення арт. 2 гіо<-тан'-ви
Ради Народніх Комісарів УСРР Ліроавторський гонорар за прилюдне виконання драматичних та музичних творів”.по. Про право членів земельної громади, шо їх пОзолвлеН" виборчих, прав до рад. брати участь на сходах земельної громади та бути обраними за уповноважених у земельних справах.

118. О толковании ст. 2 постановления
Совета Народных Комиссаров УССР
„Об авторском гонораре за публично.- 
пополнение драматических и музы
кальных произведении".119. О праве членов земельного общества, лишенных избирательных прав в сонеты. принимать участие на сходах земельного общества и быть избранными уполномоченными Но земельным делам.

Постанова Української Економіч
ної Наради.

109. Про фонд на стандартизацію 
сільсько-господарських машин та зна

ряддя.

Щоб забезпечити потрібними кош
тами роботи шо до стандартизації 
сільсько-господарських машин та зна
ряддя, Українська Економічна Нарада 
п о с т а н о  в и л а :

1. Заснувати при Українській Еконо
мічній Нараді особливий фонд на стан
дартизацію сільсько - господарських 
машин та знаряддя, шо його утворю
ється з ' ■ >% відоаховань від продажної 
вартости сільсько-господарських ма
шин та знаряддя й використовується 
порядком правил, викладених у нижче- 
навепених артикулах.

У в а г а .  Зазначені в цьому арти
кулі 1 2% відраховання ввіходять 
до 12і .,% надвишки, установленої 
в арт. З постанови РНК СРСР 
з 6 травня 1923 р. „Про пільгову 
продажу селянству сільсько - госпо
дарських машин та знаряддя, шо 
їх виробляють державні завопи 
в 1924-25 році- (36. Зак. СРСР 
1923 р., № 32, арт. 222).
2. Зазначені в арт. 1 цієї поста
нови ';2% відрахований роблять:

а) державні трести і заводи україн
ської промисловосте продаючи сіль
сько-господарські машини та знаряддя 
свого виробницва;

б) центральні українські машино- 
торгоьельні організації (Сільський Гос
подар, Акційне Товариство „Плугатар", 
Автопролііч'рг, Держторг і инш.),

' м

Постановление Украинского Эконо
мического Совещания.

109. 0 фонде на стандартизацию сель
ско-хозяйственных машин и орудий.

*

В целях обеспечения необходимыми 
средствами работ по стандартизации 
сельско-хозяйственных машин и орудий. 
Украинское Экономическое Советами* 
п о с т а н о в и л о :

1. Учредить при Украинском Эконо
мическом Совещании особый фонд на 
стандартизациюсельско-хозяйственных

.машин и орудий, образуемый из 
отчислений с продажной стоимости 
сельско-хозяйственных машин и ору 
дий и используемый в порядке правил, 
изложенных в нижеследующих статьях.

П р и м е ч а н и е .  Указанные в на
стоящей статье 7-2% отчисления 
входят в 12*/->% надбавку, уста
новленную ст.' 3 постановления
СНК СССР от 6 мая 1925 г. 
„О льготной продаже крестьянству 
сельско-хозяйственных машин и ору
дий, производимых государственными 
заводами в 1924-25 году- (С.З. СССР 
1 925 г., К? 32, ст. 222).
2. Указанные в ст. 1 настоящего 

постановления %% отчисления произ
водятся:

а) государственными трестами и за
водами украинской промышленности 
при продаже ими сельско-хозяйствен
ных машин и орудий своего произ
водства;

б) центральными украинскими маши
ноторгующими организациями (Сель
ский Господарь, Акционерное Обще
ство „Плугатарь", Автопромторг, Гос-
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продаючи сільсько-господарські ма
шини та знаряддя, довезен з-за кор
дону.

3. Організації, зазначені в пере
душену артикулі, переказують що
місяця, най пізніш 10 числа, зібрані 
ними за переду ший місяць '/з% від
рахований до фонду на стандартизацію 
сільсько господарських машин та зна
ряддя.

4. Кошти фонду, зазначеного в арг. 1 
цієї постанови, повертається на оплату 
робот шо до стандартизації сільсько
господарських машин та знаряддя, ви
роблюваних на Україні, виконуваних 
за роковини планами й кошторисами 
Комісії для стандартизації сільсько
господарських машин та знаряддя при 
Вишій Раді Народнього Господарства 
УСРР, шо діє на підставі Положення 
про неї, затверджуваного ВРНГ УСРР.

5. Рокові плани робот Комісії для 
стандартизації сільсько-господарських 
машин та знаряддя при Вишій Раді 
Народнього Господарства УСРР мають 
бути погоджені з відповідною Комісією 
при Вишій Раді Народнього Госно 
царств4 СРСР.

6. Потрібні на оплату робот суми 
видається з фонду Президії Вищої 
Ради Народнього Господарства УСРР, 
згідно з її заявками, за постановою 
Української Економічної Наради.

7. Якиїо загається погодження плану 
робот шо до стандартизації сільсько
господарських машин та знаряддя, то 
кошти можна видавати з фонду на 
провадження робот, шо не викликають 
розбіжностей.

8. У тих випадках, коли по по
критті потреб Комісії для стандарти
зації при Вишій Раді Народнього 
Господарства УСРР, згідно з затвер
дженим кошторисом, у зазначеному 
арт. і фонді буде зайвина, її пере- 
числюється до Всесоюзного фонду 
на стандартизацію сільсько-господар
ських машин та знаряддя; а якщо не- 
ставатиме коштів у зазначеному 
в арг. 1 фонді на покриття видатків 
за кошторисом Комісії на сандарти- 
зацію сільсько-господарських машин 
та знаряддя при Вишій Раді Народнього

торг и др.) при продаже ими сельско
хозяйственных машин и орудий, ввезен
ных из заграницы.

3. Организации, указанные в пре
дыдущей статье, переводят ежемесячно, 
не позднее 10 числа, собранные ими 
за предшествующий месяц 1/.2% отчи
сления в фонд на стандартизацию 
сельско-хозяйственных машин и ору
дий.

4. Средства фонда, указанного в ст. 1 
настоящего постановления, обра
щаются на оплату работ по стандар
тизации сельско-хозяйственных машин 
и орудий, производимых на Украине, 
выполняемых по годовым планам 
и сметам Комиссии по стандартизации 
сельско-хозяйственных машин и ору
дий при Высшем Совете Народного 
Хозяйства УССР, действующей на 
основании Положения о- ней, утвер
ждаемого ВСИХ УССР

5. Годовые планы работ Комиссии 
по стандартизации сельско-хозяйствен
ных машин и орудий при Высшем 
Совете Народного Хозяйства УССР 
должны быть согласованы с соответ
ствующей Комиссией при Высшем 
Совете Народного Хозяйства СССР.

6. Необходимые на оплату работ 
суммы выдаются из фонда Президиума 
Высшего Совета Народного Хозяйства 
УССР, согласно его заявкам, по поста
новлениям Украинского Экономиче
ского Совещания.

7. В случае замедления согласования 
плана работ по стандартизации 
сельско хозяйственных машин и ору
дий, средства могут отпускаться из 
фонда на производство работ, не 
вызывающих -разногласий.

8. В тех случаях, когда за покры
тием надобностей Комиссии по стан
дартизации при Высшем Совете Народ
ного Хозяйства УССР, согласно утвер
жденной смете, в указанном в ст. 1  
фонде окажется излишек, последний 
перечисляется во Всесоюзный фонд 
на стандартизацию сельско-хозяйствен
ных машин и орудий; в случае же 
недостаточности средств в указанном 
в ст. 1 фонде на покрытие расхо
дов по смете Комиссии на стандарти
зацию сельско-хозяйственных машин 
и орудий при Высшем Совете Народ-
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Господарства УСРР, то порушується 
відповідне прохання про видачу сум, 
яких бракує, з коштів Всесоюзного 
фонду на стандартизацію сільсько
господарських машин та знаряддя.

9. Загальний нагляд за роботою 
шо до стандартизації сільсько госпо
дарських машин та знаряддя, а також 
звітність і контролю за витрачанням 
коштів, видаваних з фонду на стан
дартизацію сільсько - господарських 
машин та знаряддя при Українській 
Економічній Нараді, покладається на 
Вишу Раду Народнього Господарства 
УСРР.

Харків. 2 жовтня 1926 р.

Заст. Голови Української 
Економічної Наради Сербиченко.

Керівничий Справ Української 
Економічної Наради Ф. Лею.

ного Хозяйства УССР, возбуждается 
соответствующее ходатайство об от
пуске недостающих сумм из средств 
Всесоюзного фонда на стандартизацию 
сельско-хозяйственных машин и орудий.

9. Обшее наблюдение за работой 
по стандартизациии сельско-хозяй
ственных машин и орудий, а также 
отчетность и контроль за расходо
ванием средств, отпускаемых из фонда 
на стандартизацию сельско-хозяйствен
ных машин и орудий при Украинском 
Экономическом Совещании, возла
гается на Высший Совет Народного 
Хозяйства УССР.

Харьков, 2 октября 1926 г.

Зам. Председателя Украинского Эконо
мического Совещания Сербиченко.

Управляющий Делами Украинского 
Экономического Совешаних Ф. Лею.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Праці УСРР.

1 1 0 .  П р о  п о р я д о к  в с т а н о в л е н н я  н а д 
б а в о к  з а  н е в р а х о в а н у  п р а ц ю .

Змінюючи арт. арт. 3, 4 та 5 по
станови НКП УСРР К» 341 від 
7 липня 1924 р. „Про порядок вста
новлення надбавок за невраховану 
працю“ (Збірник законоположень про 
працю, виданих на Україні за 1924 р.), 
НКП п о с т а н о в л я є .

1. Список посад, шо для них при
пускається застосування відсоткових 
надбавок за працю, шо не підлягає 
обліку, встановлюється в кожній 
окремій установі або підприємстві за 
згодою з профспілкою й в межах 
нижчеподаного переліку;

1) зав. установ, підприємств та їх 
заступники;

2) зав. відділів установ або під
приємств та їх заступники;

3) зав. п/відділів;
4) керсправами та секретарі уста

нов і відділів;
5) інспектори, інструктори, реві

зори, контрольори;

Постановление Народного Комис
сариата Труда УССР.

110 .  0  п о р я д к е  у с т а н о в л е н и я  н а д 
б а в о к  з а  н е у ч т е н н ы й  т р у д .

Во изменение ст. ст. З, 4 и 5 поста
новления НКТ УССР .N5 341 от 7 июля 
1924 г. „О порядке установления 
надбавок за неучтенный труд" (Со
брание законоположений о труде, 
изданных на Украине за 1924 г.), 
НКТ п о с т а н о в л я е т :

1. Список должностей, для коих 
допускается применение процентных 
надбавок за труд, неподлежащий учету, 
устанавливается в каждом отдельном 
учреждении или предприятии по согла
шению с профсоюзом и в пределах 
нижеследующего перечня:

1) зав. учреждениями, предприя
тиями и их заместители;

2) зав. отделами учреждений или 
предприятий и их заместители;

3) зав. под/отделами;
4) управделами и секретари учре

ждений и отделов,
5) инспекторы, инструкторы, реви

зоры, контролеры;

554



ч .0 Арт. ПО к? зо Ст. ПО

6) бухгалтери, шо завідують від 
окремленоЮ Частиною бухгалтерії;

7) юрисконсульти та судові розпо
рядники й виконавці;

8) емісари;
9) завгоспи;

10) зав. магазинів, склепів та їх 
заступники;

11) агенти, уповноважені, скупов-
ники;

12) редактори;
13) за»-, лабораторій;
14) начальники охорони;
15) лікарі, лікломи, фельдшери, аку

шерки, фармацевти, дезинфектори;

16) коменданти, пом. комендантів, 
. бранд-майори, бранд-местерц та їх
помічники;

17) техніки, інженери;
18) літаки, борт-механики;
19) бракери;
20) зав. їдальні, ресторану, керівник 

готелі та їх заступники, економки;

21) експедитори-еідправителі това
рів;

22) кучери-конюхи.
У в а г а .  Змінювати цей перелік

може тільки НКП УСРР.
2. Надбавки за невраховану працю 

можуть встановлюватися для зазна
чених више категорій робітників за 
тих випадків, коли умови роботи на 
перелічених насадах роблять. немину
чим застосування праці зверх нор
мального робітного часу й не припу
скають введення додаткової зміни або 
підзміни.

Що до всіх инших категорій робіт
ників—відсоткові надбавки не при
пускаються. й робота, шо провадиться 
ними зверх нормального робітного 
часу, оплачується за арт. 60 Кодексу 
Законів про Працю.

3. Розмір відсоткових надбавок за 
* невраховану працю, не може бути

нижчий 25% й више 50% оснівного 
окладу.

4. Встановлення надбавки за невра
ховану працю не звільняє найомця 
від обов'язку давати цим робітникам 
щотижневі дні відпочинку й дні свят,

які встановлюється органами НКП,

6) бухгалтеры, заведуюшие обособ
ленной частью бухгалтерии;

7) юрисконсульты и судебные распо
рядители и исполнители;

8) эмиссары;
9) завхозы;
10) зав. магазинами, складами и их 

заместители;
11) агенты, уполномоченные, скуп

щики;
12) редакторы;
1?) зав. лабораториями;
14) начальники охраны;
15) врачи, лек по мы, фельдшера, 

акушерки, фармацевты и дезин
фекторы;

16) коменданты, пом. комендантов, 
бранд-майоры, брандмейстеры и их 
помощники;

17) техники, инженеры;
18) летчики, борт механики:
19) бракеры,
20) зав. столовой, рестораном, 

управляющий гостиницей и их заме
стители, экономки;

21) экспедиторы — отправители то
варов;

22) кучеоа • конюхи.
П р и м е ч а н и е .  Изменение этого

перечня может производиться
только НКТ УССР.
2. Надбавки за неучтенный труд 

могут устанавливаться для указанных 
выше категорий работников в тех 
случаях, когда условия работы на 
перечисленных должностях делают 
неизбежным применение труда сверх 
нормального рабочего времени и не 
допускают введения дополнительной 
смены или подсмены.

8 отношении же других категорий 
работников—процентные надбавки не 
допускаются, и работа, производимая 
ими сверх нормального рабочего вре
мени, оплачивается по ст. 60 Кодекса 
Законов о Труде.

3. Размер процентных надбавок за 
неучтенный труд не может быть 
ниже 25% и выше 50% основного
оклада.

4. Установление надбавки за неуч
тенный труд не освобождает нанима
теля от обязанности представлять 
этим работникам еженедельные дни 
отдыха и праздничные дни, устано-
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а також дні свят, шо їх встановлено 
арт. 111 Кодексу-Законів про Працю.

У в а г а .  Якщо робота з розпо 
рядження адміністрації провадити
меться в дні відпочинку і свята, 
осіб, що одержують відсоткову над
бавку за невраховану працю, 
компенсується тільки однаковим 
кількістю часом відпочинку про
тягом наступних шістьох робітних 
днів.
5. Ця постанова, за винятком арт. 4, 

не поширюється на установи, які пе
ребувають на державному бюджеті.

6. Ця постанова набирає сили 
з 15 червня 1926 року.

Харків, о червня 1926 р.

Народній Комісар Праці 
УСРР Сухомлін.

1 1 1 .  Про надання домовим робітникам 
(робітницям) підліткам можливости 
навідувати школи, щоб дістати по

чаткову освіту.

З метою надання домовим робітни
кам (робітницям) підліткам можливости 
навідувати школи, щоб дістати почат
кову освіту, і на підставі уваги 2 до 
арт. 10 постанови ВУЦЗК та РНК 
УСРР з 28 квітня 1926 р. .Про умови 
праці робітників із наймів, шо вико
нують вдома в наймача (домові робіт
ники) роботу для особистого обслу
говування наймача і його родини"(Зб. 
Узак. УСРР 1926 р., № 22, аот. 182), 
Народній Комісаріят Праці УСРР, за 
згодою з Всеукраїнською Радою Про
фесійних Спілок, п о с т а н о в и в :  1  2

1. Найомці повинні домових робіт
ників (робітниць) підлітків, до 16 ро
ків віку включно, відпускати для наві
дування шкіл ліквідації нёписьменности 
як першого як і підвищеного ТИПУ, в дні 
та години, шо їх зазначено учбовим 
планом цих шкіл.

2. Ломові ргбітники (робітниці), шо 
їх зазначено в арт. 1, користуються 
переважним правом вступу до шкіл 
ліквідації неписьменности першого й

вленные органами НКТ, а также пра
здничные дни, установленные ст. 111 
Кодекса Законов о Труде.

П р и м е ч а н и е .  В случае произ
водства по распоряжению админи
страции работ в дни отдыха и празд
ники, лица, получающие процент
ную надбавку за неучтенный труд, 
компенсируются только равным по 
количеству временем отдыха в тече
ние следующих шести рабочих дней.
5. Настоящее постановление, за 

исключением ст. 4, не распростра
няется на учреждения, находящиеся 
на государственном бюджете.

6. Настоящее постановление всту
пает в силу с 15 июня 19^6 года.

Харьков. Г. июня 1926 г.

Народный Комиссар Трупа
УССР Сухомлин.

*
111. 0 предоставлении домашним ра
ботникам (работницам) подросткам 
возможности посещения школ для 
получения первоначального образо

вания.
В цел°х предоставления домашним 

работникам (работницам) подросткам 
возможности посещения школ для 
получения первоначального образова
ния и на основании примечания 2  
к. ст. 10 постановления ВУЦИК и СНК 
УССР от 28 апреля 1926 г. „Об усло
виях труда работников по найму, 
выполняющих на дому у нанимателя 
(домашние работники) работы по лич
ному обслуживанию нанимателя и его 
семьи" (Сбор. Узак. УССР 1926 г., 
№ 22, ст. 182), Народный Комиссариат 
Труда УССР, по соглашению с Все- 
украинским Советом Профессиональ
ных Союзов, п о с т а н о в и л :

1. Наниматели обязаны домашних 
ргботников (работниц) подростков, 
в возрасте до 10 лет включительно, 
отпускать для посещения школ по 
ликвидации неграмотности первого и 
повышенного типа в дни и часы, опре 
деляемые учебным планом этих школ.

2. Указанные в ст. 1 домашние 
работники (работницы) пользуются 
преимущественным правом поступле
ния в школы по ликвидации негра-
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підвищеного типу перед иншиии осо
бами. шо вступають вчитися до цихшкіл.

3. За звільнення з робіт, що його 
надають домовим робітникам (робіт
ницям) підліткам для навідування «цкіл 
ліквідаиіінеписьмеиности першого йпід
вищеного типу, найомець не має права 
робити будь-які відрахування з зар
платні і всіх виплат, що належать 
домовим робітникам (робітницям) під
літкам від найомиів.Харків, Л липня 1026 р.

Народній Комісар Праці
У ^ Р Р  Сихомлін.

Обов'язкові Постанови Міжуряд- 
ницьної Метричної Комісії при Укра

їнській Економічній Нараді.

112. Про заведення метричної системи 
при бухгалтерських записах, лічбо- 

вих та облікових операціях.

На підставі обов'язкової постанови 
Центральної Метричної Комісії при 
Ралі Прані та Оборони СРСР від 
2 7  л и п н я  1 9 2 6  р .  . . П р о  з а в е д е н н я  
метричної системи при бухгалтерських 
записах, лічйових та облікових опе
раціях" (..Экономическая Жизнь" 
11 серпня 1926 р. .V.- 182-2301), Між- 
урндницька Метрична Комісія при Укра
їнській Нкономічній Нараді п о с т а 
н о в л я є :

1. Перехід на метричну систему при 
бухгалтерських записах, лічбових та 
оолітових операціях переводиться від
повідно до речений» метризації окре
мих видів господарства, встановлених 
обов'язковими постановами Цекометра. 2

2. В галузях господарства, де ре
ченці метризації ще не встановлені, 
метричну систему заводиться з по
чатку н о р о г о  звітного року по всіх 
видах бухгалтерських кредитових і 
банківських записів. З моменту пере
ходу будь-якої господарчої одиниці 
на метричну систему прийом і видача 
товару в ній повинні переводитися 
тільки за допомогою метричних мір-

мотности первого и повышенного типа 
перед другими лицами, поступающими 
в эти школы на обучение.

3. За предоставляемое домашним 
работникам (работницам) подросткам 
освобождение от работ для посещения 
школы фо ликвидации неграмотности 
первого и повышенного типа, нанима
тель не вправе производить какие-либо 
вычеты из зарплаты и всех платежей, 
причитающихся домашним работникам 
(работницам) подросткам с нанима
телей.Харьков. 21 июля 1926 г.

Народный Комиссар Труда
У С С Р  Сухомлин.

Обязательные постановления 
Междуведомственной Метрической 
Комиссии при Украинском Эконо

мическом Совещании.
112. О введении метрической системы 

в бухгалтерских записях, счетных 
и учетных операциях.

На основании обязательного поста
новления Центральной Метрической 
Комиссии при СЮ СССР от 27 июля 
1 * 2 0  г .  „ О  в в е д е н и и  м е т р и ч е с к о й  
системы в бухгалтерских записях, 
счетных и учетных операциях® („Эко
номическая Жизнь", 1 1 августа 192о г. 
■V 1 82-2301),Между ведомственная Ме
трическая Комиссия при Украинском 
Экономическом Совещании п о с т а 
н о в л я е т :

1. Переход на метрическую систему 
в бухгалтерских записях, счетных 
и учетных операциях производится 
в соответствии со сроками метриза
ции отдельных видов хозяйства, уста
новленными обязательными постано
влениями Цекометра.

2. В отношении отраслей хозяйства, 
где сроки метризации еще не устано
влены. метрическая система вводится 
с начала нового отчетного года во 
всех видах бухгалтерских кредитных 
и банковских записей. С момента 
перехода какой-либо хозяйственной 
единицы на метрическую систему, 
прием и отпуск товара в ней должны 
производиться только при П О М О Щ И
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ників, шо задовольняють правила 
Головмірвагу про устрій мір довжини, 
місткости, гир та вагів.

3. Переведення будь-якої господар
чої одиниці на метричну систему може 
бути зроблено й раніш, /1 дня 
кожного місяця, незалежно від того, 
коли відбувається перехід—на початку, 
чи в середині бюджетового року, без 
перевірки наивности реманенту в на
турі, записуючи підсумки на 1 
день місяця рівнобіжно в російських 
і метричних мірах.

4. Після переведення на метричну 
систему всі звіти, фактурні рахунки 
кошториси, прейс-ку ранти. договори 
правочини та инші документи скла 
дається й приймається тільки в ме 
тричних мірах. Ціни на товари й ма 
теріяли встановлюється на метричні 
одиниці.

Переводити ціни з будь-якоїсистеми 
на метричну систему треба так, шоб 
після зворотного переведення резуль
тат був тотожнім початковій сумі в 
рямках практичної точности, що її 
можна допустити й шо встановлена 
відомчим порядком і погоджена з Це- 
кометром.

5. 8 бухгалтерських записах, ліч- 
бових та облікових операціях для 
переводу старих мір на метричну 
систему, установи та підприємства 
мусять кермуватися тими основними 
метричними одиницями в промислово
сті, гуртовій, напівгуртовій і роздріб
ній торгівлі, а також на транспорті, 
шо встановлені обов'язковими поста
новами Міжурядницьчої Метричної 
Комісії при УЕН від 17 лютого 1^25 р. 
„Про встановлення мірних одиниць 
у промисловості, торгівлі та на транс
порті" („Украинский Экономист", 
17 лютого 1925 р., № 38-341) і від 
13 травня 1926 р. „Про встановлення 
основних мірних одиниць у промисло
вості, торгівлі та на транспорті" 
(36. Уз. УСРР 1926 р., Відділ П, 
N2 15-16, арт. 57).

Основні метричні одиниці в промис
ловості, гуртовій, напівгуртовій і роз-

метрических измерителей, удовлетво
ряющих правилам Главмервеса об 
устройстве- мер длины, вместимости, 
гирь и весов.

3. Переход какой-либо хозяйствен
ной единицы на метрическую систему 
может быть произведен и ранее, 
с 1 числа каждого месяца, независимо 
от того, происходит ли перевод в на
чале или в середине бюджетного года, 
без проверки наличия инвентаря 8 на
туре с записью итогов на 1 число 
параллельно в русских и метрических 
мерах.

4. После перевода на метрическую 
систему, все отчеты, накладные счета, 
сметы, прейс-куранты, договоры, сделки 
и проч. документы составляются и 
принимаются только в метрических 
мерах. Цены на товары и материалы 
устанавливаются на метрические еди
ницы.

Перевод цен с какой либо системы 
на метрическую систему должен про
изводиться таким образом, чтобы 
после обратного перевода результат 
совпадал с начальной суммой, в пре
делах допускаемой практической точ
ности, установленной ведомственным 
порядком и согласованной с Цеко- 
метром.

5. В бухгалтерских записях, счет
ных и учетных операциях при пере
воде со старых мер измерения на 
метрическую систему учреждения и 
предприятия должны руководство
ваться теми основными метрическими 
единицами в промышленности, опто
вой, полуоптовой и розничной тор
говле, а также на транспорте, кото
рые установлены обязательными по
становлениями Междуведомственной 
Метрической Комисии при ЭКОСО 
УССР от 17 февраля 1925 года. „Об 
установлении основных измерительных 
единиц в промышленности, торговле и 
на транспорте" („Украинский Эконо
мист" 17 февраля 1925 г., № 38-341) 
и от 13 мая 1926 г. „Об установле
нии основных измерительных единиц 
в промышленности, торговле и на 
транспорте". (Соб. Уз. УССР 1926 г., 
Огд. II, ІЧ? 15-16, ст. 57).

Основные метрические единицы в 
промышленности, оптовой, полуопто-558
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дрібній торгівлі, а також на транс
порті— ШО ДО товарів, не Перелічених 
у зазначеній постанові—встановлю
ється подальшими обов'язковими по
становами Цекометра.

6. Ця обов'язкова постанова поши
рюється на бухгалтерські й лімбові 
операції при кількісному вимірюванні 
в виробничому облікові й калькуляцій
них роботах. Що до метричних стан
дартних розмірів, метричних сорта
ментів, нормалей то шо, а також ви
значення якости товару в метричних 
одиницях,то вони встановлюватимуться 
окремими ооов'язковими постановами 
ММК при УЕН.

У в а г а .  Якшо одержується ма- 
теріяли не метричних асортиментів, 
в документах при прийомці зазна
чається прийняті матеріали в тих 
асортиментах, шо в них вони при
ставлені до прийомки, з обов'язко
вим зазначенням загальної ваги, 
обсягу або иншої міри конче в ме
тричній системі, залежно від того, 
якими одиницями цей матеріял обра
ховується. '

Харків. 9 вересня 1020 р.

Голова Міжурядницької Метричної 
Комісії при УЕН А. Маслов.

Керівничий Української Головної 
Палати Мір Нас. Мазуренко.

вой и розничной торговле, а также 
на транспорте—в отношении товаров 
не перечисленных в указанном поста
новлении—устанавливаются последую
щими обязательными постановлениями 
Цекометра.

6. Настояшее обязательное поста
новление распространяется на бухгал
терские и счетные операции при ко
личественном измерении в производ
ственном учете и калькуляционных 
работах. Что же касается метрических 
стандартных размеров, метрических 
сортаментов, нормалей и т. п., а также 
выражений качества товара в метри
ческих единицах, то таковые будут 
устанавливаться отдельными и обяза
тельными постановлениями ММК при 
ЭКОСО УССР.

П р и м е ч а н и е .  При получении 
материалов не метрических ассор
тиментов, в документах при при
емке указываются принятые мате
риалы в тех Асортиментах, в ко
торых они представлень* к приемке, 
с непременным обозначением общего 
веса, об'емов или иной меры обяза
тельно в метрической системе, в за
висимости от того, 'какими едини
цами данный материал учитывается.

Харьков. 9 сентября 1926 г.

Председатель Междуведомствен
ной Метрической Комиссии 

при ЭКОСО УССР А. Маллое.

Управляющий Украинской Главной 
Палатой Мер Вас. Мазуренко.

113. Про заведення грамового вира
хування боніфікацій і рефакцій.

«*
В доповнення й зміну обов'язкової 

постанови Міжуояаницької Метричної 
Комісії з 1 липня 1926 р. „Про поши
рення чинности обов'язкової постанови 
Міжурядницької Метричної Комісії при 
УЕН, „Поо запровадження метричної 
системи в заготовчих і торговельних 
операція V всіх родів сировини, зернових 
та хлібних товарів, в операціях з 
льоном, коноплями, кенафою. джутом, 
щетиною, пухом, а також городиною й 
фруктами, та з иншою сировиною, 
що йде на переробку та на експорт,

1 1 3 . 0  введении граммового исчислз- 
ния бонификаций и рефакций.

В дополнение и изменение обяза
тельного постановления Междуведом
ственной Метрической Комиссии 
с 1 июля 1926 г. „О распространении 
действия обязательного постановления 
Междуведомственной Метрической Ко
миссии при ЭКОСО УССР „О вве
дении метрической системы в загото
вительных и торговых операциях по 
всем видам сырья, зерновых и хлебных 
товаров в операциях со льном, пенькой, 
кечафой, джутом, щетиной, пухом, 
а также с овощи ми, фруктами и дру-
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а також безл середньо на спожи
вання” (36. Уз. УСРР 1926 р., Вія. II, 
№ 23, арт. 82) і на підставі обов'яз
кової постанови Центральної Метрич
ної Комісії при Рад і Праці й Оборони 
СРСР з 19 серпня 1926 р. „Про до
повнення та зміну арт. арт. З та 4 
обов'язкової постанови Центральної 
Метричної Комісії при РПО СРСР, 
К' 57. Ид 6 червня 1926 року („Торг.- 
Пром. Газета" № 133, від 13 червня 
1926 Р ), („Экономическая Жизнь" — 
12 вересня 1926 р., № 210-2329), 
Міжурядницька Метрична Комісія при 
Українській Економічній Нараді по
с т а н о в и  л  а :

1. За метричну одиницю, шо на неї 
вираховуєгся боніфікацію й рефакцію, 
є п’ять грамів літрової пурки; частина 
цієї одиниці, менша від 2.5 грама, 
на увагу не береться, а 2,5 грама 
й више лічаться за повних п'ять грамів.

Остаточним терміном заведання 
грамового вираховування боніфікацій 
і рефакцій вважати 1 липня 1927 р.

2. В зміну встановленого увагою 
1 до арт. 2 вищенагаданої обо'вязковоі 
постанови з 1 липня 1926 р. терміну 
запровадження однолітрової пурки, 
вважати остаточним терміном 1 липня 
1927 року.

Харків. 9 вересня І!>26 р.

Голова Міжурядницької Метричної 
Комісії при УЕН А. Маслов.

Керівничий Української Головної 
Палати Мір Нас. Мазуренко.

тими видами сырья, как поступающими 
в  п е р е р а б о т к у  и  д л я  э к с п о р т а ,  т а к  
и для непосредственного потребления", 
(Соб. Узак. УССР 1926 г., Огд. II, 
№ 23. ст. 82) и на основании обяза
тельного постановления Центральной 
Метрической Комиссии при СТО СССР 
с 19 августа 1926 г. „О 'дополнении 
и изменении ст. ст. 3 и 4 обязатель
ного постановления Центральной Ме
трической Комиссии при СТО СССР, 
№ 57, от 6 июня 1926 г. („Торг.- 
Пром. Газета", № 133, от 13 июня 
1926 г.), („Экономическая Жизнь", 
12 сентября 1926 г., № 210-2329), 
Междуведомственная Метрическая Ко
миссия при Украинском Экономическом 
Совещании п о с т а н о в и л а :

1. Метрической единицей, на кото
рую производится исчисление бонифи
кации и рефакции, является пять 
граммов литровой пурки; часть ука
занной единицы, меньшая 2,5 грамма, во 
внимание не принимается, а 2,5 грамма 
и выше—считаются за полные пять
граммов.

Окончательным сроком введения 
граммового исчисления бонификаций 
и рефакций считать 1 июля 1927 г.

2. Во изменение « установленного 
примечанием 1 к ст. 2 вышеуказан
ного обязательного постановления 
с1 июля 1926 г. срока введения одно- 
литровэй пурки, окончательным сро
ком считать 1 июля 1927 года.

Харьков, 9 сентября 192С г.

Председатель Междуведомствен
ной Метрической Комиссии 

при ЭКОСО УССР А. Маслов.

Управляющий Украинской Главной 
Палатой Мер Вас. Мазуренхо. и

114. Інструкція до застосовання 
складеної між СРСР та Німеччиною 
„Угоди про третейські суди у торго
вельних та инших цивільних справах".

1. Третейські угоди між україн
ськими сторонами і німецькими про 
розгляд справ у порядкові третей
ського суду, коли вони відповідають 
складеній з Німеччиною „Угоді про тре-

114. Инструкция по применению за
ключенного между СССР и Герма
нией „Соглашения о третейских 
судах по торговым и другим граж

данским делам1*.
1. Третейские соглашения между 

украинскими сторонами и герман
скими о рассмотрении дел в порядке 
третейского суда, когда они отве
чают заключенному с Германией
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тейські суди в торговельних та инших 
цивільних справах", визнається за дій
сні незалежно від того, чи їх 
завбачено в самій угоді чи окремо.

2. Наявність такої третейської угоди 
виключає розвязання спору в судових 
установах, оскільки в ній не зазначено 
нічого иниіого.

3. Суб'єктами третейської угоди 
можут бути як фізичні особи, 
як і всякого роду особи юридичні, 
до яких повинно віднести господарчі 
органи УСРР, а, згідно з арт. 14 цієї 
„Угоди", чинність її поширюються 
й на державу й її органи (Торгпред
ство й т. д).

Ознакою, за якою юридична особа 
підлягає чинності цієї „Угоди", є місце, 
де засновано юридичну особу, 
а тому, напр., всяка юридична особа, 
шо її засновано в Німеччині, належить 
до тих юридичних осіб, що їх завба
чено цією „Угодою".

4. Правила арт. 1 „Угоди" не поши 
рсється на спори про землекористу
вання що до земель на території УСРР, 
але поширюється на спори про кори
стування землями на території Німеч
чини.

5. Що до концесійних договорів, 
як складених до надання сили цій 
„Угоді", в яких встановлено инші, як 
в ній, умови третейського розгляду, 
як і майбутніх концесійних договорів, 
повинно застосовувати постановило їх 
в цих концесійних договорах зазна
чено.

6. При наявності в третейських 
записах умов, зазначених в арт. 2 
„Угоди", відсутність инших, хоч би їх 
і вимагалося, згідно з законами УСРР, 
не позбавляє цих записів сили.

7. Постанови третейського суду, шо 
їх складено не одноголосно, а звичай
ною більшістю голосів, мають таку ж 
силу, як і видані одноголосно.

Ч. ЗО

„Соглашению о третейских судах по 
торговым и другим гражданским делам“, 
признаются действительными, незави
симо от того, предусмотрены ли они 
в самом соглашении или отдельно.

2. Наличность такого третейского 
соглашения исключает разрешение 
спора в судебных установлениях, 
поскольку в нем ничего другого не 
указано.

3. Суб'єктами третейского согла
шения могут быть как физические 
лица, так и всякого рода юридиче
ские лица, к последним необходимо 
отнести хозяйственные органы УССР, 
согласно же ст. ! 4 того же „Согла
шения", действие его распространяется 
и на государство и его органы (Торг
предство и т. п.).

Признаком, по которому юридиче
ское лицо, подпадает под действие 
этого „Соглашения", служит место, 
где юридическое лицо основано, 
а потому, например, всякое юридиче
ское лицо, которое основано в Гер
мании, относится к числу юридических 
лиц, предусмотренных этим „Согла
шением".

4. Правила ст. 1 „Соглашения" не 
распространяются на споры по земле
пользованию относительно земель, 
находящихся на территории УССР, 
но распространяются на спор-* о поль
зовании землями, находящимися на 
территории Германии.

5. Относительно договоров о кон
цессиях, как заключенных до всту
пления в законную силу настоящего 
„Соглашения", в которых устано
влены иные, чем в нем, условия тре
тейского рассмотрения, так и будущих 
концессионных договоров — должны 
применяться постановления, которые 
в этих договорах обозначены.

6. При наличии в третейских за
писях условий, указанных в ст. 2 
„Соглашения", отсутствие оны». 
хотя бы они и требовались согласно 
с законами УССР, не лишает этих 
записей силы.

7. Решения третейского суда, выне
сенные не единогласно, а обыкновен
ным большинством голосов, имеют 
такую же силу, как и вынесенные 
единогласно.
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8. Виконання третейських постанов 
провадиться в загальному порядкові 
чинного законодавства УСРР.

Харків, 15 в о роси я 1926 р.

Т.в.о. Народнього Комісара 
Юстиції та Генерального 

Прокурора Республіки Михайло,-.

Член Колегії НКЮ, Зав. Відділу 
Судоустрою

та Догляду Подольський.

Постанова Народніх Комісаріятів 
Праці та Фінансів УСРР.

115. Про реченці виплати заробітної 
платні в установах, що є на держав

ному бюджеті УСРР.
На підставі постанови РНК та РГІО 

Союзу РСР з 28 червня 1926 р. 
„Про господарську кон'юнктуру за 
першу половину 1925-1926 господар
ською року“ (36. Зак. СРСРза 1926 р., 
X» 54, арт. 396?, Народні Комісаріати 
Праці та Фінансів УСРР п о с т а н о 
в и л и :

1, Заробітну платню службовцям 
установ, шо є на державному бюджеті 
УСРР, повинно виплачувати за про
роблений час два р^зи протягом місяця 
в отакі реченці:

16 дня місяця за першу половину 
біжучого місяця.

1 дня наступного місяця за другу 
половину минулого МІСЯЦЯ.

У в а г а .  Згідно з арт. 67 Кодекса 
Законів про Працю зарплатню 
повинно виплачувати обов'язково 
в місці виконання роботи.
2. Передбачені арт. 1 цієї постанови 

реченці виплати заробітної платні 
не можуть змінюватись в порядкові 
складання колективних договорів.

У в а г а .  Установи, в яких чинними 
колективними договорами встано

влено инші поліпшуючі реченці 
виплати, виплачують заробітну 

платню в реченці, шо їх передбачено 
цими договорами, до закінчення

8. Исполнение третейских решений 
выполняется н общем порядке дей
ствующего законодательства УССР.

Харьков. 15 сентябри 1»2С г.

Врио. Народного Комиссара 
Юстиции и Генерального 

Прокурора
Республики Михайлик.

Член Коллегии НКЮ,
Зав. Отделом Судоустройства 

и Надзора Подольский.

Постановление Народных Комис
сариатов Труда и Финансов УССР.

115. О сроках выплаты заработной 
платы в учреждениях, находящихся 
на государственном бюджете УССР_.

На основании постановления СНК 
и СТО Союза ССР от 28 июня 1926 г. 
„О хозяйственной кон'юнктуре за 
первую половину 1925-1926 хозяй
ственного года" (Соб Зак. УССР 
за 1926 г., Л? 54, ст. 396), Народные 
Комиссариаты Труда и Финансов УССР 
п о с т а н о в и л и :

1. Заработная плата служащим 
учреждений, находящихся на государ 
ственном бюджете УССР, должна 
выплачиваться за проработанное время 
два раза в течение месяца в следую
щие сроки:

16 числа за первую половину теку- 
ш его месяца.

1 числа последующего • месяца за 
вторую половину истекшего месяца.

П р и м е ч а н и е .  Согласно ст. 67 
Кодекса Законов о Труде зарплата 
должна выплачиваться обязательно 
в месте выполнения работ.
2. Предусмотренные ст. 1 настоя

щего постановления сроки выплаты 
заработной платы не могут изменяться 
в порядке заключения коллективных 
договоров.

П р и м е ч а н и е .  Учреждения, в 
которых действующими коллектив
ными договорами установлены иные 
улучшающие дроки выплаты, вы
плачивают заработную плату в 
сроки, предусмотренные этими до-
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реченця їх чинности, після чого 
на ці установи ме>анічно поширю
ється арт. і цієї постанови.

3. Затримка в виплаті заробітної 
платні, порівнюючи з реченцями, шо їх 
передОачено арт. 1 цієї постанови, 
а також виплата заробітної платні 
не в місці виконання роботи, пере
слідується в порядкові арт. 132 Кримі
нального Кодексу.

4. Ця постанова набирає сили 
з 1 жовтня 1926 року.

Харків, 28 вересня 1026 р.

Заст. Народнього Комісара
Праці УСРР Ллахотнчков.

За Народнього Комісара 
Фінансов УСРР /Іальииківський.

говорами до истечения срока их 
действия, после чего на эти учре
ждения механически распростра
няется ст. 1 настоящего постано
вления.
3. Задержка, в выплате заработ

ной платы-против сроков, предусмо
тренных ст. 1 настоящего постано
вления, а равно выплата заработной 
платы не в месте выполнения работы, 
преследуется в порядке ст. 132 Уго
ловного Кодекса.

4. Настоящее постановление входит 
в силу с 1 октября 1926 года.Харьков. 28 сентября 1926 г.

Зам. Народного Комиссара 
Труда УССР Плахотников.

За Народного Комиссара
Финансов УССР Пальчикове кий

•
Постанова Народнього Комісаріяту 

Юстиції.
1 1 6 .  П р о  в і д п о в і д а л ь н і с т ь  п о б о р ц і в  
с и р о в и н и  д л я  д е р ж о р г а н і в ,  щ о  з л о -  
н а в м и с н о  л а м а ю т ь  с в о ї  з о б о в ' я з а н н я ,  

з а  а р т .  1 3 0  К р и м .  К о д е к с у .
Тому, що за останній Ч2С спосте

рігається випадки, коли поборці сиро
вини для держорганів ламають злона- 
вмисно свої зобов'язання, а ті аванси, 
що вони одержують від держорганів 
для заготівлі сировини, використо
вують на мету, що не має жадного 
відношення до виконання зазначених 
договорних зобов'язань, шо вони їх 
взяли на себе, і тому, що неправильно 
кваліфікують такі справи деякі нар- 
судді, які вважають, шо в поведінці 
поборців є лише ламання цивільних 
зобов'язань і немає жадних ознак 
кримінального зчинку, Народній Комі
саріят Юстиції УСРР на підставі п. „д“ 
арт. 9 Положення про НКЮ (С. У. УСРР 
1924 р., № 50, арт. 305), поста
новив роз'яснити, шо, оскільки в не
виконанні поборців сировини своїх 
зобов'язань дотично держорганів з ви- 
користуванням ше одержаних) від 
держорганів авансів на мету, шо не 
має відношення до виконання цих

Постановление Народного Комис
сариата Юстиции.

1 1 6 .  О б  о т в е т с т в е н н о с т и  с б о р щ и к о в  
с ы р ь я  д л я  г о с о р г а н о в .  з л о н а м е р е н н о  
н а р у ш а ю щ и х  с в о и  о б я з а т е л ь с т в а ,  п о  

с т .  1 3 0  У г .  К о д е к с а .
Ввиду замечающихся в последнее 

время случаев злонамеренного наруше
ния сборщиками сырья для госорганов 
своих обязательств и использования 
ими полученных от госорганов для 
заготовки сырья авансов на цели, не 
имеющие никакого отношения к вы
полнению ими принятых на себя 
указанных обязательств, и неправиль
ного квалифицирования таких дел 
некоторыми нарсудьями, находящими, 
что в поведении сборщиков имеется 
только нарушение гражданского обя
зательства и что в нем отсутствуют 
какие бы то ни было признаки уго
ловного деяния, Народный Комис
сариат Юстиции УССР на основании 
п. „д" статьи 9 Положения о НКЮ 
(Сб. Узак. УССР 1924 года, Кг 50, 
ст. 305) постановил раз'яснить, что, 
поскольку в невыполнении сбор
щиками сырья своих обязательств 
в отношении госорганов с использо
ванием при этом полученных ими от 
госорганов авансов на цели, не име-
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зобов'язань, є в наявності ознаки вчинку, 
п е р е д б а ч е н і  а р т .  1 3 0  К р и м .  К о д . ,  
а саме: 1) злонавмисне невиконання 
зобов'язань з договору, шо його 
складено з держорганами, та 2) ви- 
користування одержаних від держор- 
ганів державних коштів на мету, шо 
не стосується до виконання зазна
чених зобов'язань, — поборці підля
гають відповідальності за арт. 120 Кри 
м і н а л ь н о г о  К о д е к с у .

Харків, ЗО вересня 1920 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції, 

Ст. Пом. Генерального Прокурора
Республіки Михайли*.

Заст. Зав. Відділу Законодавчих 
Проектів та Кодифікації Волков.

юшие отношения к выполнению ука 
занных обязательств, есть налицо 
признаки деяния, предусмотренные 
ст. 130 Уг. Код., и именно: 1) зло
намеренное невыполнение обязательств 
по договору, заключенному с госорга- 
наии и 2) использование полученных 
от госорганов государственных средств 
на цели, не относящиеся к выполнению 
указанных обязательств,— сборшики 
сырья подлежат ответственности 
по 130 ст. У г. Кодекса.Харьков. 30 сентября 1926 г.

Зам. Народного Комиссара 
Юстиции, Ст. Пом. Генерального 

Прокурора Республики Мити лик. 
Зам. Зав. Отдела Законодател ных 

Предположений и Кодификации Волков.

Обіжник НКФ. НКВС I НКСЗ. ■ \
1 1 7 .  П р о  з в і л ь н е н н я  в і д  о п л а т и  в и 
т я г і в  і  д о в і д о к ,  щ о  ї х  в и д а ю т ь  о р 
г а н и  З А Г С ' у  д л я  п о д а н н я  в  с п р а в а х  

о п і к и  й  п і к л у в а н н я .
З приводу запитань з місць, НКФ, 

НКВС і НКСЗ повідомляють, шо на 
підставі арт. 2 постанови ВУЦВК'у 
й РНК з 6 лютого 1924 року. „Про 
зменшення ставок місцевого збору за 
видачу витягів і довідок з метричних 
і реєстраційних книг" (36. Уз. УСРР 
1924 р., № 6, арт. 41) і п. 19. 
Реєстру звільнень від гербового збору" 
(Вісник ЦВК, РНК і РПО 1923 р., 
№ 5, додаток 2 до арт. 114) всі 
витяги й довідки з метричних і реє
страційних книг, шо їх видають 
органи запису актів громадянського 
стану для подання в справах опіки 
й піклування, від оплати місцевої та 
гербової цілком звільняється.

Зазначені витяги й довідки можуть 
одержувати в органах ЗАГС'у як 
заінтересовані особи, шо мають відпо
відні документи від органів опіки 
(окрінспектур соціального забезпе
чення, рай СТВ, сільрад) про те, шо 
їм потрібні зазначені витяги й довідки 
в справі опіки або піклування, як, за 
випадків потреби, й органи опіки

Циркуляр НКфина, НКВД НКСОг
1 1 7 .  О б  о с в о б о ж д е н и и  о т  о п л а т ы  с б о 
р а м и  в ы п и с о к  и  с п р а в о к ,  в ы д а в а е м ы х  
о р г а н а м и  З А Г С  а  д л я  п р е д с т а в л е н и я  
п о  д е л а м  о п е к и  и  п о п е ч и т е л ь с т в а .

В виду запросов с мест, НКФ, 
НКВД и НКСО увегоиляют, что на 
основании ст. 2 постановления ВУЦИК’а 
и СНК от 6 февраля 1924 года „Об 
уменьшении ставок .местного сбора 
за выдачу выписок и справок из 
метрических и регистрационных книг" 
(Собр. Узак. УССР 1924 г., № 6, 
ст. 41) и п. 19 „Перечня из'ятий по 
гербовому сбору" (Вестник ЦИК, СНК 
и СТО 1923 г., К? 5, приложение 2 
к ст. 114) все выписки и справки из 
метрических и регистрационных книг, 
выдаваемые органами записи актов 
гражданского состояния для предста
вления по делам опеки и попечитель
ства, от оплаты местным и гербовым 
сборами полностью освобождаются.

Указанные выписки и справки мо
гут получать в органах ЗАГС’э, как 
заинтересованные лица, имеющие со
ответствующие документы от органов 
опеки (окринспектур соц. обеспе
чения, рай СО сельсоветов), о тем, 
что им необходимы указанные вы
писки и справки по делам опеки или 
попечительства, так в случаях неоО-
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в опікунських справах, шо є в їх 
переведенні.

Харків. І жовтня 192С. р.
За Народнього Комісара 

Фінансів Пальчиківський.

Заст. Народнього Комісара 
Внутрішніх Справ Чірлюнчакетч.

Народній Комісар Соціального 
■ Забезпечення Покорный.

ходимости, и органы опеки по опекун
ским делам, находящимся в их про
изводстве.Харьков, 1 октября 1920 г.

За Народного Комиссара
Финансов Пальчикове кий.

Зам. Народного Комиссара
Внутренних Дел Черлюнчаксвич.

Народный Комиссар 
Социального Обеспечения Покорный.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

1 1 8 .  П р о  т л у м а ч е н н я  а р т .  2  п о с т а н о в и  
Р а д и  Н а р о д н і х  К о м і с а р і в  У С Р Р  „ П р о  
а в т о р с ь к и й  г о н о р а р  з а  п р и л ю д н е  
в и к о н а н н я  д р а м а т и ч н и х  т а  м у з и ч н и х  

т в о р і в ' .
Народній Комісаріят Освіти УСРР 

підняв питання, чи поширюються 
правила арт. 2 постанови РНК УСРР 
з 8 грудня 1925 р. „Про авторський 
гонорар за прилюдне виконання дра
матичних та музичних творів** (36. Уз, 
УСРР 1925 р., Мг 100, арт. 550) на 
виконання зазначених творів у цирках, 
всіляких естрадах, каоаре, дивертисмен
тах й т. инших місцях, а саме чи 
належить стягати авторський гонорар 
за прилюдне виконання драматичних 
та музичних творів, якшо їх вико
нується по зазначених місцях.

Веручина увагу: а) шо згідно арт. 5 
постанови ЦВК і РНК СРСР з ЗО січня 
1925 р. „Про підстави авторського 
права" (36. Зак. СРСР 1925 р., X? 7, 
арт. 67), право авторів драматичних, 
музичних, музично-драматичних, пан- 
томимових і хореографічних творів на 
гонорар за прилюдне виконання цих 
творів, не залежить від того, в якому 
саме театральному або иншому видо
вищному підприємстві ці твори вико
нується; б) шо лише тоді автори 
зазначених творів не мають права на 
гонорар за прилюдне виконання 
цих творів, коли це виконання, згідно

Постановление Народного Комис
сариата Юстиции.

118. 0 толковании ст. 2 постановле
ния Совета Народных Комиссаров 
УССР „06 авторском гонораре за 
публичное исполнение драматических 

и музыкальных произведений *.

Нароячым Комиссариатом Просве
щения УССР возбужден вопрос, рас
пространяются ли правила ст. 2 по
становления СНК УССР от 8 декабря 
1925 г. „Об авторском гонораре за 
публичное исполнение драматических 
и музыкальных произведений" (Собр. 
Узак. УССР 1925 г.; № 100, ст. 550), 
на исполнение означенных произве
дений в цирках, всякого рода эстра
дах, кабаре, дивертисментах и прочих 
тому подобных местах, а именно, 
подлежит ли взысканию авторский 
гонорар за публичное исполнение 
драматических и музыкальных произ
ведений, когда они исполняются в 
указанных местах.

Принимая во внимание а) что согласно 
ст. 5 постановления ЦИК и СНК СССР от 
30 января 1925 г. „Об основах автор
ского права” (С. 3. СССР 1925 г.5 
К? 7. ст. 67), право авторов драма
тических, музыкальных, музыкально
драматических, пантоминных и хоре
ографических произведений на гоно
рар за публичное исполнение этих 
произведений не зависит от того, 
в каком именно театральном или ином 
зрелищном предприятии эти произве
дения исполняются; б) что лишь тогда 
автора указанных произведений не 
имеют права на гонорар за публичное
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з п. „з" арт. 4 згаданої постанови 
ЦВК і ННК СРСР з ЗО січня 1923 р. 
не є ламанням авторського права, 
т. т. автор не має права на гонорар 
за прилюдне виконання зазначених 
творів у червоноармійських і робітни
чих клубах, а також инших місцях, 
коли з відвідувачів не береться плату, 
Народній Комісаріят Юстиції, на 
підставі п. „ц“ арт. 9 Положення 
про НКЮ (3. У. УСРР 1924 р., № 50, 
арт. 305) постановив р о з ' я с н и т и :

Гонорар за . прилюдне виконаня 
драматичних, музичних, музично-дра
матичних. пантомимових та хореогра
фічних творів у розмірі, встановле
ному арт. 2 постанови РНК УСРР 
з 8 грудня 1925 року, належить 
виплачувати авторам також і тоді, 
коли зазначені твори виконується 
прилюдно в цирках, естрадах, кабаре, 
дивертисментах і т. инш. місцях, 
якшо з відвідувачів цих місць береться 
плату будь в якій формі, хоч би, 
наприклад, у формі плати за столи.

Харків. 6 жовтня 1926 р.
За Народнього Комісара Юстиції 

та Генерального Прокурора 
Республіки Михайлик.

Заст. Зав. Відділу Законодавчих 
Проектів та Кодифікації Волков.

1 1 9 .  П р о  п р а в о  ч л е н і в  з е м е л ь н о ї  
г р о м а д и ,  щ о  ї х  п о з б а в л е н о  в и б о р ч и х  
п р а в  д о  р а д ,  б р а т и  у ч а с т ь  н а  с х о д а х  
з е м е л ь н о ї  г р о м а д и  т а  б у т и  о б р а н и м и  

з а  у п о в н о в а ж е н и х  у  з е м е л ь н и х  
с п р а в а х .

З огляду на запитання з місць, чи 
м о ж у т ь  ч л е н и  з е м е л ь н о ї  г р о м а д и ,  ш о  
їх позбавлено виборчих прав до рад, 
брати участь на сходах земельної 
громади та бути обраними за уповно
важених у земельних справах, беручи 
на увагу, що:

1) право землекористування для 
провадження сільського господарства 
мають усі громадяни УСРР (арт. 9 
Зем. Кодексу);

исполнение их, когда это исполнение 
согласно п. „з" ст. 4 упомянутого 
постановления ЦИК и СНК СССР от 
30 января 1925 г. не является нару
шением авторского права, т. е. автор 
не имет права на гонорар: за публич
ное исполнение указанных произве
дений в красноармейских и рабочих 
клубах, а также иных..местах, когда 
с посетителей не взимается плата,— 
Народный Комиссариат Юстиции, 
на основании п. ,.д“ ст. 9 Положения 
о НКЮ (Собо. Уз. УССР 1924 г. 
№ 50, ст. 305) постановил р а з ' я с -  
н и т ь:

Гонорар за публичное исполнение 
драматических, музыкальных -музык.- 
драматических, пантомимных и хорео
графических произведений в размере, 
уставленном ст. 2 постановления СНК 
УССР от 8 декабря 1925 г., подлежит 
уплате авторам также и тогда, когда 
означенные произведения исполняются 
публично в цирках, эстрадах, кабаре, 
дивертисментах и прочих тому подоб
ных местах, если с посетителей этих 
мест взимается плата в какой бы то 
ни было форме, хотя бы, например, 
в форме платы за столы.Харьков, 6 октября 1926 г.

З а  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р а  Ю с т и ц и и
и Генерального Прокурора Республики

Михайлик.
Зам. Зав. Отдела Законоаательных 

Предположений и Кодификаций
Волков.

1 1 9 .  0  п р а в е  ч л е н о в  з е м е л ь н о г о  о б 
щ е с т в а ,  л и ш е н н ы х  и з б и р а т е л ь н ы х  
п р а в  в  с о в е т ы ,  п р и н и м а т ь  у ч а с т и е  
н а  с х о д а х  з е м е л ь н о г о  о б щ е с т в а  
и  б ы т ь  и з б р а н н ы м и  у п о л н о м о ч е н н ы м и  

п о  з е м е л ь н ы м  д е л а м .

В виду запросов с мест, могут ли 
члены земельного общества, лишенные 
избирательных прав, участвовать на 
сходах земельного общества и быть 
избранными уполномоченными по зе
мельным делам, принимая во внимание, 
что:

1) право на пользование землей 
для ведения сельского хозяйства имеют 
все граждане УССР (ст. 9 Зем. Ко
декса);
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ч. зо Арт. 119 № ЗО Ст. 119

2) право на землю землекористувач 
може здійснювати лише в складі зе
мельної громади (арт. 10 Зем. Кодексу);

3) за членів земельної громади ви
знається всіх осіб, які входять до 
складу дворів, шо складають земельну 
громаду (арт. 47 Зем. Кодексу);

4) на сходах земельної громади 
участь беруть усі члени її, шо досягли 
18-літнього віку (арт. 53 Зем. Кодексу);

5) позбавлені виборчих прав до 
рад є такі особи: а) що вживають 
найманої праці для визискування;
б) шо живуть з нетрудового прибутку;
в) службовці й агенти колишньої 
поліції, особливого корпусу жандармів 
і охоронного відділку, державної варти 
і контр-розвідки, члени царського 
дому, що панував у Росії, а також 
особи, що безпосередньо або посе
редньо керували діяльністю поліції, 
жандармерії, карних органів цар
ського режиму й контр-революційних 
урядів; г) ченці 'й духівництво релі
гійних культів усіх вірувань і сект;
д) позбавлені в правах судом на 
реченець, визначуваний судовим ви
роком; е) визнані встановленим поряд
ком за психічно-хворих або божевіль 
них, а так само ті, яких опікується, 
(арт. 4 постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
„Про виборчі права громадян і порядок 
провадження виборів**—36. Уз. УСРР 
1925 р., № 97, арт. 530);

6) позбавлені виборчих прав до рад 
тим самим, як загальне правило, по
збавлені прав брати участь у громад
ських установах та організаціях, але 
це не має наслідком виключення їх 
зі зкладу земельної громади, а тому 
арт. 53 Зем. Кодексу слід тлумачити, 
на виняток із загального правила, 
в тому напрямкові, шо, коли зазна
чені вище (п. 5) особи, позбавлені 
виборчих правдо рад, є члени земель
ної громади, вони й залишаються як 
такі, тоб то мають право брати участь 
на сходах земельної громади, шо 
розвязують питання с.-господарства 
(арт. 52 Зем. Кодексу УСРР, §39 зраз
кового статуту Земельної громади із 
землекористуванням дільницямита § 32

2) право на землю может быть 
осуществляемо землепользователем 
лишь в составе земельного общества 
(ст. 10 Зем. Кодекса);

3) членами земельного общества 
считаются все лица, входящие в со
став дворов, образующих общество 
(ст. 47 Земельного Кодекса);

4) на сходах земельного общества 
участвуют все члены его, достигшие 
18-летн.’возраста(ст. 53 Зем. Кодекса);

5) лишены избирательных прав 
в советы следующие лица: а) прибе
гающие к наемному труду в целях 
извлечения Прибыли; 6) живущие на 
нетрудовой доход: в) служащие 
и агенты бывшей полиции, особого кор
пуса жандармов и охранного отделе
ния, государственной стражи и контр
разведки, члены царствовавшего 
в России дома, а также лица, прямо 
или косвенно руководившие деятель
ностью полиции, жандармерии, кара
тельных органов царского режима 
и контр революционных правительств;
г) монахи и духовно-служители рели
гиозных культов всех исповеданий 
и толков; а) пораженные в правах по 
суду на срок, определяемый пригово
ром суда; е) признанные в устано
вленном порядке душевно-больными 
или умалишенными, а равно состоя
щими под опекою (ст. 4 постановле
ния ВУЦИК'а и СНК УССР „Об изби
рательных правах граждан и порядке 
производства выборов*1—Собр. Узак. 
УССР 1925 г., № 97, ст. 530);

6) лишенные избирательных прав 
в советы в силу этого лишения, по 
общему правилу, не имеют права 
участвовать в общественных учрежде
ниях и организациях, однако же это 
не влечет за собою выхода их из 
земельного общества, почему ст. 53 
Зем. Кодекса чадо толковать, как 
исключение из общего правила в том 
смысле, что, если указанные выше 
(п. 5) лица, лишенные избирательных 
прав в советы, состоят членами зе
мельного общества, они таковыми 
и остаются, т. е. имеют право участ
вовать на сходах земельного общества, 
разрешающих сельско-хозяйственные 
вопросы (ст. 52 Зем. Кодекса УССР. 
§ 39 примерного устава Земельного
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ч. зо Арт. 119 № ЗО 1
зразкового статуту з громадським 
землекористуванням);

7) навпаки, осіб, шо їх позбавлено 
виборчих прав до рад, не можна 
обирати ва уповноважених у земель
них справах, бо зазначені уповнова
жені складають з себе правління 
земельної громади (зразк. статут 
§§ 35 та 42), що викунує деякі 
публічно-празні функції, наприклад, 
зазначені під літ „г“ і „ж“ §§ 42 та 49 
зразк. статуту.

Народній Комісаріят Юстиції УСРР, 
керуючись п. „д“, (п. 9 Положення про 
НКЮ (36. Уз. УСРР 1924 р., № 50, 
арт. 305), п о с т а н о в и в  роз'яснити:

Члени земельної громади, що їх 
позбавлено виборчих прав до рад, за 
винятком осіб, зазначених у п. «е» 
аот. 4 постанови ВУЦВК'у та Рад- 
наркому УСРР «Про виборчі права 
громадян і порядок провадження вибо
рів* (36. Уз. УСРР 1925 р., № 97, 
арт. 530), тоб-то визнаних встано
вленим порядком за психічно-хворих 
або божевільних, мають право брати 
участь на сходах земельної громади, 
але, користуючись, як виняток із за
гального закону, активним виборчим 
правом у земельних громадах, вони 
не користуються пасивним виборчим 
правом у тих-же земельних громадах, 
а тому не мають права бути обраними 
за уповноважених у земельних спра
вах.Харків, 7 жовтня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара Юстиції 
та Генесального Прокурора 

Республіки Михайлах.

Заст. Зав. Відділу Законодавчих 
Проектів та Кодифікації Волхов.

общества с участковым землепользо
ванием и § 3‘2 примерного устава 
с общинным землепользованием);

7) напротив, лиц, лишенных изби
рательных прав в советы, избирать 
уполномоченными по земельным делам 
нельзя, так как эти уполномоченные 
составляют правление земельного об
щества (прим, устав §§ 35 и 42), вы
полняющее некоторые публично-пра
вовые функции, напр., указанные под 
лиг. „г** и „ж“ §§ 42 и 49 прим, 
устава.

Народный Комиссариат Юстиции 
УССР, руководствуясь п. „а“, ст. 9 
Положения об НКЮ (Собр. Узак. 
УССР 1924 г., № 50, ст. 305), п о с т а 
н о в  и л раз'яснить:

Члены земельного общества, лишен
ные избирательных прав в совета, за 
исключением лиц, указанных в г. „е“ 
ст. 4 постановления ВУЦИК а и СНК 
УССР „Об йзбирательных правах 
граждан и порядке производства вы- 
боров“ (С. Уз. УССР 1925 г., № 97, 
ст. 530), т. е. признанных в устано
вленном порядке душевно-больными 
или умалишенными, имеют право 
участвовав» на сходах земельного 
общества, но, пользуясь в из'ятие из 
общего закона активным избиратель
ным правом в земельных обществах, 
они не пользуются пассивным изби
рательным правом в тех же обще
ствах, а потому не могут быть изби
раемы уполномоченными по земельным 
делам,Харьков. 7 октября 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции 
и Генерального Прокурора

Республики Михайли*.

Зам. Зав. Отдела Законодательных 
Предположений и Кодификации

Волков.

Ст. її 9

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции
Укрголовліт Ч. 1569. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам. Ч. 167. ІІрнм. 7000.
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345 (47.7) (003)| Пролетарі всіх країн, єднайтесяУКРАЇНСЬКА СОЦШЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
УЗАКОНЕНЬ ШШРОЗПОРШЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

рік
ОФІЦІЙНЕ РИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

4 листопада 1926 р. і м Відділ ДРУГИЙ 4 ноября 1926 г ■ ІШ Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТПостанова Наркомздоров'я
(24 серпня ,1920 р.).

СОДЕРЖАНИЕПостановление ІІаркомздра ва
(24 августа 14)26 «.).120. Санітарні норми для садиби й будівель 120. Санитарные нормы для усадьбы и зда- амбулаторій і лікарні в районі. ний амбулаторий н больницы в районе.

120. Санітарні норми для садиби 
й будівель амбулаторій і лікарні 

» в районі.

І. Вибір місця під амбулаторію 
й лікарню.

1. Дільниця землі, що відводиться 
під амбулаторію й лікарню повинна 
задовольняти таким вимогам:

а) вона повинна бути підвищеною, 
сухою, переважно зі схилом на пів
день оброю, а не на північ,—мусить 
мати міцний, чистий, проникливий 
для повітря й води грунт, досить 
низьке стояннг. грунтових вод (нижче 
підошви фундаменту) або повинна 
бути відповідним чином висушена, 
бути не забрудженою гніючими орга
нічними речовинами (кол. смітники, 
кол. кладовища, кол. різниці то-шо);

б) площу дільниці повинно сплану
вати зі схилом у бік найбільш зруч
ного спаду води;

в) близько від лікарняної садиби 
не повинно бути багнищ;

120.Санитарныенормы для усадьбы 
и зданий амбулаторий и больницы 

в районе.

I. Выбор места под амбулаторию 
и больницу.

1. Участок земли, отводимый иод 
амбулаторию и больницу, должен удо
влетворять следующим требованиям:

а) он должен быть возвышенным, 
сухим, предпочтительно со склоном 
в южную сторону горизонта, но не 
на север, обладать крепким, чистым, 
проницаемым для воздуха и воды 
грунтом, достаточно низким стоянием 
грунтовых код (ниже подошвы фун
дамента) или должен быть соответ
ствующим образом осушен, не быть 
загрязненным гниющими органическими 
веществами (бывш. свалки, б. клад
бище, бывш. бойни и т. п.);

б) площадь участка должна быть 
спланирована с уклоном в сторону 
наиболее удобного стока воды;

в) по близости от больничной
усадьбы не должно быть болот:-----------
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г) вибіраючи дільницю, повинно 
зважати на можливість захисту від 
значної сили пануючих вітрів густим 
сажанням дерев;

д) дільниця не повинна бути без- 
посердньо близько від фабричних, 
заводських і ремісних закладів, особ
ливо за тих випадків, коли вироб
ництво їх супроводжується гаміром, 
або виділяється сажа і дим, або за
бруднює воду, повітря й грунт;

е) дільниця повинна бути віддалена 
від ярмарків, базарів та заїздів;

ж) своєю конфігурацією вона по
винна дозволяти доцільно й зручно 
розташувати лікарняні й амбулаторні 
будівлі, допоміжні помешкання, госпо
дарські будови, будівлі для кватир 
лікарняних робітників і не повинна 
мати дуже витягненої форми;

з) дільниця повинна забезпечувати 
вільний проїзд і перехід до всіх 
будівель;

и) на дільниці повинно бути забез
печено добре водопостачання й пра
вильне усунення нечисти відповідно до 
місцевих умов;

к) вона мусить сполучатися з за
людненими пунктами зручними й без- 
перепонними шляхами сполучення й 
таким чином—бути доступною насе
ленню, шо відвідує амбулаторію й лі
карню, і в той же самий час вона 
мусить бути трохи ізольована від 
великих шляхів.

У в а г а .  При виборі місця під 
амбулаторію в тому разі, якшо 
надалі при ній не передбачається 
організування ні профілактичних, 
ні лікувальних стаціонарного типу 
установ, умови, шо їх перелічено 
в п. п. „а", „є“, можуть бути 
полегшені.

II. Норми земельної дільниці.

2. Дільниця, що їі відводиться під 
районову або участкову лікарню своїм 
розміром повинна бути не менш, як
32.000 кв. метрів (3 дес.) і допускати 
нормальне розташування будівель 

.лікарні й дальше поширення її.

г) при выборе участка должны быть 
учтены возможности зашиты его со 
стороны значительной силы господ
ствующих ветров при помощи густой 
посадки деревьев;

д) он не должен быть расположен 
в непосредственной близости от фа
бричных, заводских и ремесленных за
ведений, особенно в тех случаях, когда 
производство последних сопрово
ждается шумом, или выделением копоти 
и дыма, или загрязняет воду, воздух 
и почву;

е) должен быть удален от ярмарок 
базаров, постоялых дворов;

ж) по своей конфигурации он дол
жен позволять целесообразно и удоб
но расположить больничные и амбу
латорные здания, вспомогательные 
помещения, хозяйственные постройки, 
здания для квартир больничных работ
ников и не должен иметь слишком 
вытянутой формы;

з) участок должен обеспечивать 
свободный проезд и проход ко всем, 
зданиям;

и) на участке должно быть обес
печено хорошее водоснабжение и пра
вильное удаление нечистот, соотве- 
ственно с местными условиями;

к) должен сообщаться с населен
ными пунктами удобными и беспре
пятственными путями сообщения и та
ким образом быть доступен посещаю
щему амбулаторию и больницу 
населению, в то же самое время он 
должен быть несколько изолирован 
от больших трактов.

П р и м е ч а н и е .  При выборе ме
ста под амбулаторию, в том случае, 
когда в дальнейшем при ней не 
предполагается организация ни про
филактических, ни лечебных стацио
нарного типа учреждений, условия, 
перечисленные в п. п. „а“ „е", могут 
быть смягчены.

II. Нормы земельною участка.

2. Участок, отводимый под район
ную и участковую больницу, по своим 
размерам должен быть не менее 
32 тысяч кв. метров (3 дес.) и до
пускать нормальное расположение 
зданий больницы и дальнейшее рас
ширение ее.
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У в а г а  1. Влаштовуючи поля 
зрошення, земельна дільниця мусить 
бути відповідно збільшена.

У в а г а  2. Площа землі, що її 
відводиться виключно для амбу
латорної дільниці, мусить бути не 
менш, як 10,5 тисяч кв. метрів
(і аес.).
3. На дільниці землі треба перед

бачити розташування таких будівель, 
установ і помешкань:

а) амбулаторії;
б) профілактичних установ (кон

сультація, молочна куховарня, вен. 
і туб. пункти), диспансери (майдан
чик, солярій і т. инш.).

У в а г а .  Будівля охоронків може 
бути не на спільній території з ам
булаторією й лікарнею;
в) санітарних установ (санітарно- 

бактеріологічна лабораторія, дезо- 
станція, ізолятор);

г) будівель для окремих груп хво
рих (не заразливих хворих, по
роділь, заразливих хворих, вене
ричних, туберкульозних, літній барак) 
і будівлі для патолого-анатомічних 
розтинів та зберігання трупір;

д) санітарно-технічних уставлень 
(колодязь і водокачка за відсутністю 
центрального водопостачання в залюд
неному пункті, біологічної станції 
або поля зрошення);

е) адміністративно - господарських 
будівель і надвірних побудов (канце
лярія, кухня, лідник, льох, комора, 
пральня, сушильня, лазня, повітка, 
стайня);

ж) плоші для зелених насаджень;
з) кватирі лікарняних робітників 

з відповідними службами й з площами 
для зелених насаджень.

4. Дільниця землі під районову або 
участкову лікарню відводиться за 
таким розрахунком:

а) не менш як 450 кв. метрів на 
кожне лікарняне ліжко.

У в а г а .  До зазначеної площі 
входять і плоші, що призначені 
під проїзди, розриви, господарські 
будови *ї зелені насадження;

П р и м е ч а н и е  1. При устрой
стве полей орошения земельный 
участок должен быть соответству
ющим образом увеличен.

П р и м е ч а н и е  2. Площадь земли, 
отводимая исключительно для амбу
латорного участка, должна быть не 
менее 10,5 тысяч кв. метров (1 дес.)

3. На участке земли необходимо 
предусмотреть расположение ниже
следующих зданий, учреждений и по
мещений:

а) амбулатории;
б) профилактических учреждений 

(консультация, молочная кухня, вен. 
и туб. пункты), диспансеры (площадка 
солярий и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Здание ясель мо
жет быть не на общей территории 
с амбулаторией и больницей;
в) санитарных учреждений (сани- 

тарно - бактериологическая лабора
тория, дезостанция. изолятор); .

г) зданий для отдельных групп 
больных (не заразных больных, роже
ниц, заразных больных, венерических, 
туберкулезных, летний барак) и здания 
для патолого-анатомических вскрытий 
и хранения трупов;

д) санитарно-технических установок 
(колодезь и водокачка при отсутствии 
центрального водоснабжения в насе
ленном пункте, биологической станции 
или полей орошения);

е) административно-хозяйственных 
зданий и надворных построек (канце
лярия, кухня, ледник, погреб, кладо
вая, прачешная, сушилка, баня, сарай, 
конюшня);

ж) площади для зеленых насаждений;
з) квартиры больничных работников 

с соответствующими службами и с пло
щадями для зеленых насаждений.

4. Участок земли под районную 
или участковую больницу отводится 
согласно следующих расчетов:

а) не менее 450 кв. метров на 
каждую больничную койку.

П р и м е ч а н и е .  В указанную 
площадь входят и площади, пред
назначенные под проезды, разрывы, 
хозяйственные постройки и зеленые 
насаждения; ' >
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б) не менш як 1800 кв. метрів для 
будівлі амбулаторії;

в) не менш як 2700 кв. метрів для 
будівель санбаклабораторій і дезо-
стзнцК;

г) не менш як 2700 кв. метрів для 
будівель майданчика й солярія;

д) під поля зрошення на одне 
річне відро пересічно в залежності 
від складу грунту 4,5 кв. метрів 
і в усякому разі не менш як 5400 кв. 
метрів за умовою дренування грунту 
й у 5 разів більше без дренування 
його;

е) не менш як 1500 кв. метрів для 
біологічної станції;

ж) не менш як 450 кв. метрів на 
кожну кватирю сімейного робітника 
за умовою влаштування в будинках 
від 1 до б кватир. При будуванні 
кватир в більш великих будівлях—не 
менш як 270 кв. метрів на кожну 
сім'ю, при влаштуванні гуртожитків— 
не менш як 135 кв. метрів на кож
ного робітника, шо живе в гурто
житку. У всякому разі не менш як 
6700 кв. метрів на кватирі робітників 
лікарні.

III. Розташування будівель амбула
торій і лікарень.

5. Розташування будівель амбула
торій, консультації з молочною кух
нею, венеричних і туберкульозних 
пунктів (диспансерів) і т. инш., 
а також конов'язів біля них мусить 
бути таке, шоб до них був доступ 
безпосередньо з вулиці або майдану.

6. Будівля санітарно-бактеріоло
гічної лабораторії, шо обслуговує не 
тільки лікарню, але й инші лікувальні 
санітарно-профілактичні установи або 
організації, а також населення мусить 
також мати зручне сполучення з ву
лицею.

7. Дезостанція в тому разі, якшо 
їі призначено не тільки для обслуго- 
вапня лікарні, але й залюдненого 
пункту, мусить безпосередньо сполу
чатися з вулицею або майданом 
і забезпечувати вільний підвоз при
значених для дезинфекції речей.

8. Майдачик і солярій мусять бути 
досить ізольовані від вуличного пилу

б) не менее 1.800 кв. метров для
здания амбулатории;

в) не менее 2.700 кв. метров для 
зданий санбаклабораторий и дезо- 
станции;

г) не менее 2.700 кв. метров для 
зданий площадки и солярия;

д) под поля орошения на одно годо
вое ведро в среднем, в зависимости 
от строения почвы 4,5 ке. метров 
и во всяком случае не менее 5.400 кв. 
метров при условии дренирования 
почвы и в 5 раз больше без дрениро
вания ее;

е) не менее 1.500 кв. метров для 
биологической станции;

ж) не менее 450 кв. метров на 
каждую квартиру семейного работ
ника, при условии устройства в домах 
от 1 до 6 квартир. При устройстве 
квартир в более значительных зда
ниях—не менее 270 кв. метров _на 
каждую семью, при устройстве обще
житий— не менее 135 кв. метров на 
каждого работника, живущего в обще
житии. Во всяком случае не менее 
6.700 кв. метров на квартиры боль
ничных работников.

III. Расположение амбулаторных 
и больничных зданий.

5. Расположение зданий амбула
торий, консультации с молочной кух
ней, венерических и туберкулезных 
пунктов (диспансеров) и т. п., а также 
коновязей около них, должно быть 
таковым, чтобы к ним был доступ не
посредственно с улицы или площади.

6. Здание санитарно- бактериоло
гической лаборатории, облуживаюшей 
не только больниц), но и другие 
лечебные и санитарно-профилактиче
ские учреждения или организации, 
а также население должно также 
иметь удобное сообщение с улицей.

7. Дезостанция в -том случае, если 
она предназначена не только для об
служивания больницы, но и населен 
ного пункта, должна иметь непосред
ственное сообщение с улицей или 
площадью и обеспечивать свободный 
подвоз предназначенных для дезин
фекции вещей.

8. Площадка и солярий должны 
быть достаточно изолированы от
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і гаму та мати зручний для населення
вхід.

9. Канцелярію повинно по змозі 
ізолювати від корпусів лікарні, при
містивши її 8 ОДНІЙ ЗІ службових 
будівель або в одній будівлі з амбу
латорією з окремим входом.

10. Корпуси лікарні мусять бути 
досить ізольовані як від будівель, які 
обслуговують населення, що прихо
дить, як і від господарського двору.

11. Корпуси лікарні, майданчик 
і солярій не слід містити безпосередньо 
близько до меж садиби, зважаючи на 
можливість використання в майбут
ньому сусідніх дільниць землі під 
забудування або з иншою метаю, що 
звязана з забрудненням повітря і 
грунту.

12. Помешкання- для патолого-ана- 
томічних розтинів і схову трупів 
повинні бути віддалені від амбулаторії 
жилих і подібних помешкань і мати 
окремий під'їзд.

13. Колодязь повинно будувати не 
менш як на 40 метрів від вигребів 
та від инших місць забруднення 
грунту.

14. Службові будівлі: кухню, і'“й- 
хауз, пральню й т. инш. повинно 
будувати окремо від лікарняних буді
вель, проте, взявши на увагу конеч
ність зручного обслугування ними всіх 
будівель лікарні.

15. Всі инші службові помешкання 
повинно -будувати на більш' менш 
відокремленій від инших будівель 
лікарні території, проте, вони по
винні давати можливість зручного 
користання ними при обслугуванні 
лікарняних будівель.

16. Лазня й пральня мусять бути 
віддалені від инших оудівель так, шоб 
до максимуму зменшити пожежну 
небезпеку їх, і в усякому разі не 
м$нше як на 20 метрів.

17. Віологічна станція й поля зро
шення повинні бути досить ізольовані 
від инших споруджень лікарняної 
садиби, з тим, шо до їх треба взяти 
на увагу напрямок вітру, рельєф 
місцевости, характер і склад грунту, 
розташування водоймиш для спуску 
відчищених вод, а також для на-

уличной пыли и шума и иметь удоб
ный для населения вход.

9. Канцелярия должна быть по воз
можности изолирована от больничных 
корпусов, располагаясь в одном из 
служебных зданий или в одном здании 
с амбулаторией с отдельным входом.

10. Больничные корпуса должны 
быть в достаточной степени изолиро
ваны, как от зданий, обслуживающих 
приходящее население, так и от хо
зяйственного двора.

11. Больничные корпуса, площадку 
и солярий не следует располагать 
в непосредственной близости к гра
ницам усадьбы, учитывая возможность 
использования в будущем соседних 
участков земли под застройку или 
иные цели, связанные с загрязнением 
воздуха и почвы

12. Помещения для патолого анато
мических вскрытий и хранения трупов 
должны быть удалены от амбулатории, 
жилых помещений и т. д. и иметь 
особый под'езд.

13. Колодезь должен располагаться 
не менее чем на 40 метр, от выгребов 
и от других мест загрязнения почвы.

14. Служебные здания: кухня, цейх
гауз, лрачешная и т. д. должы рас
полагаться отдельно от больничных 
зданий, тем не менее с учетом необ
ходимости удобного обслуживания ими 
всех зданий лечебницы.

15. Все другие служебные помеще
ния должны располагаться на более 
или менее обособленной от других 
зданий больницы территории, тем не 
менее должны давать возможность 
удойного пользования ими при обслу
живании больничных зданий.

16. Баня и прачешная должны быть 
удалены от других зданий настолько, 
чтобы до максимума уменьшить по
жарную опасность их и во всяком 
случае не менее, чем на 20 метров.

17. Биологическая станция и поля 
орошения должны быть в достаточной 
степени изолированы от остальных 
сооружений больничной усадьбы, при 
чем в отношении их должны быть 
приняты во внимание: направление 
ветра, рельеф местности, характер 
и строение почвы, расположение во-573
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бору питтьових і господарчих вод
то - шо.

18. Будівлі кватир лікарняних ро
бітників повинні бути збудовані на 
особливій окремій садибі, виділеній 
з лікарняної або «а дільниці землі, 
шо її розташовано недалеко від лі
карняної садиби.

У в а г а .  Влаштування жилих
кімнат або кватир у лікарняних

корпусах неприпустимо.
19. Відстань між окремими лікар

няними будівлями (абмулаторії і ста
ціонар) повинно бути не менш по
трійної височини найбільш високої
з двох будівель, шо вряд стоять

й в усякому разі не менш як 20 метрів.
20. Що до країн світу, розташо

вуючи лікарняні будівлі, треба керу
ватись ось чим:

а) на південь, півзахід і півсхід
повинні бути: палати лікарні, помеш
кання денного перебування хворих, 
кватира персоналу;

б) кабінети лікарів, перев'язочні 
не слід містити до південної сторони;

в) операційну, помешкання для
патолого анатоуічних розтинів пере
важно сдід містити на північ.

21. Що до напрямку пануючого 
вітру4 будівлі лікарні повинно по 
змозі будувати довгими вісями в на
прямок його.

22. Будівлі й спорудження лікарні, 
шо служать джерелами псування по
вітря, слід будувати з підвітряної 
сторони до лікарняних корпусів і 
инших будівель.

/У. Загальні норми для всіх будівель 
лікарняної садиби.

А. З а г а л ь н і  н о р м и .

23. Будівлі районової й участкової 
амбулаторії і лікарні можуть бути 
одноповерхові й двохловерхові.

24. Матеріалом для зб)дування 
лікарняних будівель переважно .може 
служити:

доемов для спуска очищенных вод, 
а также для набора питьевых и хозяй
ственных вод и т д.

18. Здания квартир больничных 
работников должны быть расположе
ны на особой отдельной усадьбе, вы
деленной из больничной, или на 
участке земли, расположенном по бли
зости от больничной усадьбы.

П р и м е ч а н и е .  Устройство жи
лых комнат или квартир в больнич
ных корпусах—недопустимо.
19. Расстояние между отдельны *и 

больничными зданиями (амбулатории 
и стационар) должно быть не менее 
тройной высоты наиболее высокого 
из двух рядом стоящих зданий и во 
всяком случае не менее 20 метров.

20. В отношении стран све.а при 
расположении больничных зданий не
обходимо руководствоваться следую
щим;

а) на юг, юго-запад и юго-восток 
должны быть обращены: палаты ле
чебницы, помещение дневного пребы
вания болоных, квартиры персонала;

б) кабинеты врачей, перевязочные 
не следует обращать в южиую сто
рону;

в) операционную, помещения для 
патолого - анатомических вскрытий 
предпочтительно следует обращать 
на северную сторону.

21. По отношению к направлению 
господствующего ветра, здания боль
ницы должны быть по возможности 
располагаемы своими длинными осями 
по направлению его.

22. Здания и сооружения больницы, 
служащие источником порчи воздуха, 
следует располагать с подветренной 
стороны по отношению к больничным 
корпусам и другим зданиям.

IV. Общие норми для всех зданий 
больничной усадьбы.

А. О б ш и є  н о р м ы .

23. Здание районной и участковой 
амбулатории и больницы может быть 
одноэгажныым и двухэтажным.

24. Материалом для постройки боль
ничных зданий предпочтительно можег 
служить:
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а) для стін: иегла, мало-теплопро- а) для стен: кирпич, малотеплопро-

віяний камінь, дерево (для господар- водный камень, дерево (для хозяй-
ч«*х і службових будов можна брати ственныс и служебных бостроек может 
саман); быть допущен саман);

б; для даху залізо, черепиця, штуч- б) для крыши: железо, черепица,
ний шифер то-шо; искусственный шифер и т. п.;

в) в останньому,споруджуючи окремі в) в остальном при возведении
частини будівель, шо до вибору мате- отдельных частей зданий в отношении 
ріялу для будови треба керуватись выбора материала для постройки, не- 
тимчасовими будівельними правилами, обводимо руководствоваться времен

ными строительными правилами.

Б. О с в і т л е н н я .  Б .  О с в е щ е н и е .

25. Освітлення палат і помешкань 
денного перебування з прилежними 
коридорами, їдальнею, кабінетів ліка
рів. прийомних, лабораторій і по
дібних помешкань не повинно* бути 
менше як 1 : 5 .

26. Освітлення операційної повинно 
бути так верхнє, як і бокове, утво
рюючи світовий коефіцієнт не менше 
як 1 :2.

У в а г а .  Копи не можна влашту
вати верхнє освітлення, треба одну 
зі стін операційної влаштувати як 
шкпяний виступ балкон зі світло
вим коефіцієнтом не менш як 1 : 3 .

27. Освітлення родильної й пере
в'язочної не повинно бути менше 
як 1:3

2Н. Освітлення ванної, вмивальної, 
передньої, ватер-клозетів. инших ко 
ридорів » иніи. службових помешкань 
не повинно бути менше як 1:10.

29. Не повинно бути кімнат, не- 
освітлених прямим світлом.

30. Навіси дахів не повинні заго 
роажув&ти світла до лікарняних по
мешкань.

В. О п а л е н н я .

31. Система опалення повинна бути 
розрахована на підтримку рівномір
ної на протязі доби температури, 
чому в будівлях лікарні й амбулаторії 
влаштовується голандські або анало
гічної системи печі, або центральне 
водяне опалення.

32. При пересічній зимовій темпе
ратурі температура поверхні огрі
вальних приладь в помешканнях не 
повинна перебільшувати 60°-^-Ц.

25. Освещение палат и помещений 
дневного пребывания с прилегающими 
коридорам*, столовой, кабинетов вра
чей, приемных, лабораторий и т. п. 
помещений не должно быть менее 1 : 5.

26. Освещение операционной должно 
быть, как верхним, так и боковым, 
создавая световой коэффициент не 
менее 1 :2.

П р и м е ч а н и е .  При невозмож
ности устроить верхнее освещение, 
необходимо одну из стен операци
онной устроить ввиде стеклянного 
выступа балкона при световом ко
эффициенте не менее 1:3.
27. Освещение родильной и пере

вязочной не должны быть менее 1 :3

28. Освещение ванной, умывальной, 
передней, ватерклозетов, прочих ко
ридоров и друг, служебных помещений 
не должно быт менее 1:10.

29. Не должно быть комнат, не 
освещенных прямым светом.

30. Свеси крыш не должны загра
ждать проникновение света в больнич
ные помещения.

В. О т о п л е н и е .

31. Система отоплений должна быть 
рассчитана на поддержание равномер
ной в течение суток температуры, для 
чего в зданиях больницы и амбулато
рии устанавливаются голландские и 
аналогичной системы печи или централь
ное водяное отопление.

32. При средней зимнейтемпературе, 
температура поверхностей нагрева
тельных приборов в помещениях не 
должна превышать-{-60> Ц. 575
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33. Всі огрівальні приладдя повин
ні бути з рівною поверхнею й легко 
приступні дпя огляду й очищення їх.

34. Верхня частина печей повинна 
бути рівною без карнизів і доведена 
до стелі.

33. Установлення радіяторів цен
трального опалення в нішах стін не 
повинно допускати.

36. Недопустиме влаштування двер
цят у печей у палатах, кабінетах, 
перев'язочних, операційній і инших 
помешканнях, де лежать хворі або 
провадяться маніпуляції.

37. Приладдя опалення за мінімаль
ної зовнішньої температури повин
ні давати таку постійну температуру 
окремих помешкань:

а) в помешканнях для хворих і для 
денного перебування, в прилежних 
до них коридорах, в кабінетах лікарів 
лабораторії 20"Ц;

б) в операційній 25°Ц;
в) в родильній, перев язочних, вми

вальних і ванних кімнатах 22°И;
г) в аптеці, зажидаї'ьні. а коридо

рах і в инших помешканнях, за ви
нятком зазначених у п. п. „а—в“; 
18°Ц.

Г .  В е н т и л я ц і я .
38. Вентиляція лікарняних помеш

кань повинна провадитись:
а) через вікна, шо відкриваються;
б) через кватирки й фрамуги з 

плошею не менш '/.-,0 плоші підлоги;
в) через канали у верхній частині 

зовнішніх стін з „хлопушками" і з 
граткою для роздроблення повітря, 
шо входить у помешкання;

г) через одночасне із влаштуванням 
голандської печи, влаштування камер
них звязаних з ними печей, з пода
чею зовнішнього повітря замкнутим 
каналом, шо проходите через під
пілля;

д) витяжка повітря з лікарняних 
помешкань повинна досягатися вла
штуванням каналів, безпосередньо 
звязаних з пічними приладдями.

39. При центральному опаленні 
штучною притяжно-витяжною венти
ляційною системою з підогріванням 
повітря до температури помешкання

33. Все нагревательные прибор» 
должны быть с гладкой поверхностью 
и легко доступны для осмотра и чистки- 
их.

34. Верхняя часть печей должна 
быть гладкой, без карнизов и дове
дена до потолка.

35 Установка радиаторов цен
трального отопления в нишах стен не 
должна допускаться.

36. Недопустимо устройство топоч
ных Дверок в палатах, кабинетах, пе
ревязочных, операционной и др. по
мещениях, где лежат больные или 
производятся манипуляции.

37. отопительные приборы при мини
мальной наружной температуре дол
жны давать следующую постоянную 
температуру отдельных помещений:

а) в помещениях для больных и» для 
дневного пребывания, в прилегающих 
к ним коридорах, в кабинетах вра
чей, лабораторий 20° Ц;

б) в операционной—25"Ц;
в) в родильной, перевязочной, в 

умы вальных и ванных комнатах—22° Ц;
г) в аптеке, ожидальне, в коридо

рах и проч. помещениях, за исключе
нием указанных в п. „а—в“—18° Ц.

Г. В е н т и л я ц и я .

38. Вентиляция больничных помеще
ний должна достигаться:

а) через открывающиеся окна;
б) через форточки и фрамуги с пло

щадью не менее >/ьо площади пола;
в) через каналы в верхней 

части наружных стен с „хлопушками'* 
и с решеткой для раздробления вхо
дящего в помещения возаухг;

г) путем одновременного с устрой
ством голландской печи устройства 
камерных печей, связанных с ними, 
с подачей наружного воздуха замкну
тым каналом, проходящим через под
полье;

д) вытяжка воздуха из больничных 
помещений должна достигаться путем 
устройства каналов, непосредственно 
связанных с печными установками.

39. При центральном отоплении 
путем искусственной приточно-вытяж
ной вентиляционной системы с подо
греванием воздуха до температуры
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і вогкістю до 50% повного наси
чення.

40. Канали, шо подають і оаводять 
повітря, повинно робити з міцного 
матеріялу, з гладкими внутрішніми 
стінками, шо допускають очищення.

41. Влаштування вентиляційних 
приладь при штучній вентиляції 
мусить забезпечувати такий мінімаль
ний обсяг повітря в окремих помеш
каннях:

а) в палатах, у прийомних кабіне
тах, їдальнях, умивальнях і у ванних 
2-х разовий;

б) в амбулаторіях — 2'/2-разовий;
в) в коридорах-1 разовий;
г) в зажидальнях, куховарні, праль

ні, клозетах—3-х разовий.
У в а г а  1. Безпосереднього притя

гування повітря не влаштовується 
в помешканнях, шо € джерелами 
псування повітря для суміжних 
помешкань, наприклад, у клозетах, 
умивальнях то-шо.

У в а г а  2. Витягування можна 
не влаштовувати в коридорах і 
вестибюлях, якщо це є препоною 
правильній витяжці з сусідніх по
мешкань, не забезпечених витягу
ванням.

Д. П і д л о г а .
42. В палатах, прийомних, кабіне

тах, їдальнях, кімнатах денного пере
бування, коридорах і т. инш. помеш
каннях підлога мусить бути дерев'я
ною, покритою міцною фарбою або 
ліноліумом.

43. В операційних, перев’язочних, 
чеиурнях, ванних, умивальних кімна
тах, лабораторіях, прозекторській, 
пральні, кухні, вестибюлі— яко-мога 
слід влаштовувати підлогу з керами-
К08ИХ ПЛИТОК.

44. Підпілля мусить вентилюватися 
влітку через влаштовані наскрізні 
дірки в цоколі, взимку—через канали, 
шо проходять в печах і через дірки 
за плинтусами в помешканнях.

45. Підпілля бетонується. Відстань 
бетонної поверхні його до підлоги 
повинна бути від 4 до о вершк. і да
вати можливість вільної вентиляції 
підпілля у всіх його частинах.

помещения с увлажнением его до 
:0% полного насыщения.

40. Воздухоприводящие и отводя
щие каналы должны делаться из 
прочного материала, внутренние стен
ки их должны быть гладкие допус
кать очистку.

41. Устройство вентиляционных при 
способлений при искусственной венти
ляции должно обеспечивать следую
щий максимальный об'єм воздуха 
в отдельных помещениях:

а) в палатах, в приемных, кабине
тах, столовых, в умывальных и в ван

них ................................. 2 - кратный ,
б) в амбулаториях . 2'/2 »
в) в коридорах . . 1
г) в ожидальнях, кухне,
прачешной, клозетах 3 „

П р и м е ч а н и е  1. Непосредствен
ный приток не устраивается в по
мещениях, являющихся источником 
порчи воздуха для смежных поме
щений, напр., в клозетах, умыьаль- 
ньх и т. п.

П р и м е ч а н и е  2. Вытяжка мо
жет не устраиваться в коридорах, 
вестибюлях, если это препятствует 
правильному действию вытяжки 
в соседних помещениях, не обеспе
ченных вытяжками.

Д. П о л .
42. В палатах,' приемных, кабине

тах, столовых, комнатах дневного 
пребывания, коридорах и т. п. поме
щениях пол должен быть деревянным, 
покрытым прочной окраской или ли- 
нолиумом.

4 3. В операционных, перевязочных, 
уборных, ванных, умывальных комна
тах, лабораториях, прозекторской, 
прачешной, кухне, вестибюле—по воз
можности следует устраивать пол из 
керамиковых плиток.

4 4. Подполье должно вентилиро
ваться летом путем устройства сквоз
ных отверстий в цоколе, зимой через 
каналы, проходящие в печах и через 
отверстия за плинтусами в помеще
ниях.

4 5. Подполье бетонируется. Рассто
яние бетонных поверхностей его от 
пола должно быть от 4 до 6 верил, 
и давать возможность свободной вен
тиляции подполья во всех его частях.
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Е. Д в е р і  й  в і к н а .

46. Двері й оправи віконних рям 
по змозі повинні бути рівними.

47. Пороги не повинно влаштову
вати в середині будівель.

48. В палатах, операційних, пере
в'язочних, прийомних і т. ин. помеш
каннях повинно влаштовувати двійні 
двеоі, у другорядних помешканнях, як 
наприклад, клоз-ти—можна влашто
вувати однодверцяті.

49. Широчінь двійних дверей по
винна бути не менш як 1,4 метр., 
широчінь однодверцят від 70 до 85 см.

50. Двері клозетів повинні відкри
ватися зовні.

51. Вікна повинні бути піднесені 
яко мога више до стелі.

52. Відстань від підлоги до підві
конника повинна бути в межах 
72-80 см.

53. Віконні рям и повинні бути под
війні, т. т зимові й літні,—поповин- 
чаті, шо відкриваються в середину.

Ж. С т і н и .
54. Кути повинні бути закруглені, 

на стелях не повинно бути виступів.

55. Стіни й стелі повинні бути 
побілені вапною за винятком окремо 
зазначених випадкіз.

56. В палатах, коридорах, зажи- 
дальнях, прийомних, їдальнях і т. ин. 
помешканнях бажане пофарбування 
панелів масляною фарбою світлих 
тонів на височині не менш як 1,5 м.

57. Ліпити лікарняні помешкання 
шпалерами неприпустимо.

3. В и с о ч і н ь  і  г л и б и н а  п о м е ш 
к а н ь .

58. Височінь лікарняних і амбула
торних помешкань не повинна бути 
менш як 3,60 метрів.

59. Глибина палат і инших помеш
кань для хворих не повинна бути 
більш за 6,5 метрів.

И. Г а н о  к.
60. Будування зовнішнього ганку 

не бажано. За кончої необлідности 
його збудування допустимо з можливо

Е. Д в е р и  и  о к н а .

46. Двери и переплеты оконных рам 
должны быть по возможности глад
кими.

47. Устройство порогов не должно 
иметь место внутри зданий.

48 В палатах, операционных, пере
вязочных, приемных и т. п. помеще
ниях должны устраиваться двухствор
чатые двери, во второстепенных поме
щениях, как напр., клозеты - можно 
устраивать одностворчатые двери.

4 9 Ширина двухстворчатых дверей 
должна быть не менее 1,4 метра, 
ширинаодностворчатых дверей—от 70 
до 85 см.

50. Двери клозетов должны откры
ваться наружу.

51. Окна должны быть приподняты 
как можно выше к потолку.

52. Расстояние от пола до подокон
ника должно быть в пределах 72—80 См.

53. Оконные рамы должны быть 
двойные, т. е. зимние и летние, створ ■ 
чатые, открывающиеся во внутрь.

Ж. С т е н ы .
5 4. Углы должны быть закруглены, 

на потолках не должно быть вы
ступов.

55. Стены и потолки должны быть 
выбелены известью, за исключением 
особо указанных случаев.

56. В палатах, коридорах, ожи
дальнях, приемных, столовых и т. п. 
помещениях желательна окраска па
нелей масляной краской светлых тонов 
на высоте не менее 1,5 метр.

57. Оклейка больничных помещений 
обоями недопустима.

3. В ы с о т а  и  г л у б и н а  п о м е 
щ е н и й .

58. Высота больничных и амбула
торных помещений не должна быть 
менее 3,60 метра.

59 Глубина палат и др. помещений 
для больных не должна быть более
6,5 метр.

И. К р ы л ь ц о .
60. Устройство наружного крыльца 

нежелательно. При крайней необхо
димости, его устройство допустимо
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меншою кількістю східнів і з широкою 
площадкою коло вхідної двері.

Ы. Збудування більш як 2—3 зов
нішніх східнів у входів, призначених 
для хворих —недопустимо.

V. Спеиіяльні пор.чи для окремих лі
керних будівель особливого призначення.

А. А м б у л а т о р і ї  — 

тип 1.

62. Будівля амбулаторії при радо
нових лікарнях, розрахована не 
більш як на 120 відвідувань на день, 
повинна складатися з:

а) зажидальні;
б) реєстраційної кімнати з зашкля- 

ною з боку зажидальні стіною:

б )  трьох кабінетів лікарів;
г) зуболікарського кабінету;
д) перев'язочної;
е) кімнати для маніпуляцій;
ж) ізоляційної кімнати;
З І  аптеки й матеріяльної; •
и) ватер-клозета з відділками тля 

чоловіків і жінок і вмивальників;

к) 2-х входів з 2-ма передніми— 
сіньми.

У в а г а .  Будівлю амбулаторії по
винно проектувати з розрахунком:
а) улаштування консультацій і мо
лочної кухні, б) тубпункту або 
вен. пункту (диспансера).
ЬЗ. Зажидальня повинна відповідати 

таким мінімальним нормам:
а) вмішати одночасно не менш як 

90 осіб за добової кількости хворих 
до 120 осіб;

б) мати дьі бокси для дітей;
в) плоша повинна бути не менш 

як 75,0 кв. метрів, з розрахунку 
0,83 кв. метрів плоші підлоги на 
одного хворого;

г) підлоги повинно будувати з ма- 
теріялу непроникливого ДЛЯ Є0ДИ, 
переважно з керамикових плиток.

У в а г а .  Можливе збудування де
рев'яних підлог.
64. Инші помешкання амбулаторії:
а) реєстраційна кімната площею не 

менше як 1 1 , 0  кр. метрів;

с возможно меньшим числом ступеней 
и с широкой площадкой у входной 
двери.

61. Устройство более 2-х Зх на
ружных ступеней у входов, предна
значенных для больных—недопустимо.

V. Специальные нормы для отдельных 
больничных зданий особою назначения

А. А м б у л а т о р и и  — 

тип 1.

62. Здание амбулатории при район
ных больницах, расчитанное не более 
чем на 120 посещений в день, должно 
состоять из:

а) ожидальни;
б) регистрационной комнаты с за

стекленной со стороны ожидал» ни 
стеной;

в) трех кабинетов врачей;
г) зубоврачебного кабинета;
д) перевязочной;
е) комнаты для манипуляций; 
ж» изоляционной комнаты;
з) аптеки и материальной;
и) ватер-клозета с отделениями 

для мужчин и женщин и умываль
ников;

к) 2-х входов с 2-мя передними— 
сенями.

П р и м е ч а н и е .  Здание амбула
тории должно проектироваться 
с расчетом: а) устройства консуль
таций и молочной кухни, с) туб. 
пункта или венпункта (диспансер).
63. Ожидальня должна отвечать 

следующим минимальным нормам:
а) вмещать одновременно не менее 

90 чел. при суточном числе больных 
до 1 20 человек;

б) иметь два бокса для детей;
в) плошадь должна быть не менее

75,0 кв. метра из расчета 0,83 кв. 
метра площади пола на одногобольного;

г) полы должны быть устроены из 
материала непроницаемого оля воды, 
предпочтительно из керамиковых 
плиток.

П р и м е ч а н и е .  Возможно устрой
ство деревянных полов.
64. Прочие помещения амбулатории:
а) регистрационная комната, пло

щадью не менее 11,0 кв. метров;
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б) кабінети лікарів, не менш як
16.0 кв. метрів;

в) зуболікарський кабінет не менш
18.0 кв. метрів;

г) перев'язочна і кімната для мані
пуляцій, не менш як 20,0 кв. метрів;

д) ізоляційна кімната, не менш як
13,5 кв. метрів;

е) чепурня на 2 очки з умиваль
ником, не менш як 5 кв. метрів;

ж) аптека, не менш як 22,5 кв. 
метрів;

з) матеріяльна кімната при аптеці 
не менш як 9 кв. метрів.

У в а г а .  Для верхнього одягу 
персоналу у відповідних передніх 
і в черговій кімнаті повинно в сті
нах влаштувати шафи.
65. Взаємне розташування окремих 

кімнат амбулаторії мусить бути таке:
а) передні-сіни мусять бути зв»- 

зані з зажидальнею, вхід і вихід 
хворих повинен провадитися через 
одні сіни-передню, другі сіни передня 
безпосередньо звязані з аптекою, для 
потреб якої їх і будують;

б) реєстраційна кімната повинна 
бути близька вход/ до зажидальні, 
замість реєстраційної кімнати в за- 
жидальні може бути виділено визначе
ний просторінь для переведення реє
страції хворих зі збільшенням площі 
зажидальні на визначену величінь;

н) вхід до ізолятору й реєстрацій
ної кімнати може бути влаштований 
з сіней-передньої або коридору, як 
що такий буде спроектовано Вхід 
до чепурні може бути влаштований 
там-же;

г) зажидальня мусить бути безпо
середньо звязана з реєстраційною 
кімнатою, кабінетами лікарів, із кабі
нетом зубного лікаря, перів >зочнсю 
кімнатою, маніпуляційною й аптекою;

а) перев'язочна повинна міститися 
поміж двома кабінетами лікарів, а ма- 
ніпуляційна кімната—вряд з одним із 
кабінетів;

е) матеріяльна кімната повинна бути 
безпосередньо звязана з аптекою.

б) кабинеты врачей не менее
16.0 кз. метров;

в) зубоврачебный кабинет, не менее
18.0 кв. метров;

г) перевязочная и комната для мани
пуляций, не менее 20,0 кв. метров;

д) изоляционная комната, не менее 
13,^ кв. метров;

е) уборная на 2 очка с умываль
ником, не менее 5 кв. метров;

ж) аптека, не менее 22,5 кв. метров;

з) материальная комната при аптеке, 
не .менее 9 кв. метров.

П р и м е ч а н и е .  Для верхней 
одежды персонала в соответствую
щих передних и в дежурной должны 
быть в стелах устроены шкафы 
й5. Взаимное расположение отдель

ных комнат амбулатории должно быть 
следующими:

а) передние — сени должны быть 
связаны с ожидальней, вход и выход 
больных должен производиться через 
одни сени-переднюю; вторые сени- 
передняя непосредственно связаны 
с аптекой, для нужд которой они 
и устраиваются;

б) регистрационная комната должна 
быть вблизи входа в ожидальню; 
вместо регистрационной комнаты 
в ожидальне может быть отделено 
определенное пространство для про
изводства регистрации больных с уве
личением плошади ожидальни на опре
деленную величину;

в) вход в изолятор и регистрацион
ную может быть устроен из сеней — 
передней или коридора,если таковой 
будет спроектирован.

Вход в уборную может быть устроен 
там же;

г) ожидальня должна быть непосред
ственно связана с регистрационной 
комнатой, с кабинетами врачей, 
С кабинетом зубного врача, перевя
зочной комнатой, манипуляционной 
и аптекой;

д) перевязочная должна распола
гаться между двумя кабинетами, 
врачей, а манипуляционная комната 
рядом с одним из кабинетов;

е) материальная комната должна 
быть непосредственно связана с ап
текой.
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Б. А м б у л а т о р і я — т и п  2.

66. Будівля амбулаторії, розрахо
ваної не більш як на 90 відвідувань 
на день при районовій лікарні або 
у великих залюднених пунктах району, 
повинна складатися з:

а) зажидальні, що вмішає одно
часно не менше 65 осіб загальною 
площею не менш як 60 кв. метрів;

б) в зажидальні 1-2 бокси для 
дітей;

в) 2 кабінетів для лікарів площею 
не менш як 16,0 кв. метрів кожний;

г) кабінету зубного лікаря площею 
не менш як 18,0 кв. метрів;

д) перев:'язошої з площею не менш 
як 20,0 кв. метрів;

е) ізолятору з площею не менш як
11.0 кв. метрів;

ж) аптеки з площею не менш
20.0 кв. метр.;

з) матеріяльної кімнати при аптеці 
з площею не менш як 8,0 кв. метрів;

и) 2 передніх сіней;
к) чепурні з 2 відділками, з >ми- 

пальником, площею не менш як
5.0 кв. метрів.

В. А м б у л ато р і я—т и п 3.

67. Будівля, амбулаторії, розрахо
ваної не більш як на 60 відвідувань 
на день, повинна складатися з:

а) зажидальні, шо вліщає одно
часно не менш як 45 осіб з загаль
ною площею гїідлоги не менш як 
45 кв. метрів;

б) 2 кабінетів лікарів з площею 
кожного не менш 16,0 кв. метрів;

в) кабінету зублікаря з площею не 
менш як 16,0 кв. метрів;

г) перев'язочної з площею не .менш 
як 18,0 ки. метрів;

д) ізолятора з площею не менш як
11.0 кв. метрів;

е) аптеки з площею не менш як
16.0 кв. метрів;

ж) матеріяльної з площею не менш 
як 8,0 кв. метрів;

з) кімнати вартівника, якщо амбу
латорію розташовано не на території

Б. А м б у л а т о р и я — т и п  2.

66. Здание амбулатории, расчитан- 
ной . е более чем на 90 посещений 
в день при районной больнице или 
в значительных населенных пунктах 
района, должно состоять из:

а) ожидальни, вмещающей в себе 
одновременно не менее 65 человек 
общей плошадью не менее 60. кв. 
метров;

б) в ожидальне 1-2 боксов для 
детей;

в) двух кабинетов для врачей, пло
щадью не менее 16,0 кв. метров 
каждый;

г) кабинет зубного врача площадью 
не менее 18,0 кв. метров;

д) перевязочной с площадью не ме
нее 20,0 кв. метров;

е) изолятор с площадью не менее
11.0 кв. метоов;

ж) аптеки с плошадью не менее
20.0 кв. метров;

з) материальной комнаты при аптеке 
с площадью не менее 8,0 кв. метров;

и.) двух передних—сеней;
к) уборной с двумя отделениями, 

с умывальником, плошадью не менее
5.0 кв. метров.

■ )
В. А м б у л а т о р и  я—т и п 3.

67. Здание амбулатории, расчитанной 
не более чем на 60 посещений н день, 
должно состоять из:

а) ожидальни, вмещающей в себе 
одновременно не менее 45 человек 
с обшей плошадью пола не менее 
45 кв. метров;

б) двух кабинетов врачей с пло
шадью каждого не менее 16,0 кв. 
метров;

в) кабинета зубврача с площадью 
не менее 16,0 кв. метров;

г) перевязочной с площадью не ме - 
нее 18,0 кв. метров;

д) изолятора с площадью не менее
11.0 кв. метров;

е) аптеки с плошадью не менее
16.0 кв. метров;

ж) материальной с плошадью не ме
нее 8,0 кв. метров;

з) комнаты сторожа, если амбула
тория размещена не на территории
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лікарні, з площею не менш як
10.0 кв. метрів;

и) 2 передніх-сіней;
к) чепурні з 2 очками й умиваль

ником з площею не менш як 5,0 кв. 
метрів;

Г. А м б у л а т о р і я — т и п  4.
68. Будівля амбулаторії четвертого 

типу є частиною будівлі амбулаторії 
типу третього з помешканнями, пере
ліченими в п. п, „а,“ „6“, „В", „Г-,„Д“, 
з тим, шо кабінет зубного лікаря 
тимчасово використовується за аптеку, 
ізолятор—за помешкання чергового 
вартівника, а другий кабінет лікаря— 
ізолятора. У другу чергу добудову
ється помешкання, зазначені літ. „е“, 
„ж", „з", і влаштовується другі сіни- 
передня з наступним розташуванням 
окремих елементів амбулаторії, як 
в типі третьому.

Д. К о н с у л ь т а ц і я .

69. В будівлі консультації треба 
мати:

1) окремий вхід через передню- 
сіни;

2) зажидальню на 20 матерів 
з дітьми, загаге ною площею не менш
40.0 кв. метрів, збільшуючи площу 
її на 1 кв. метр на кожну другу 
матір з дитиною. У зажидальні 
2 бокси;

3) кабінет лікаря площею не менш 
як 16,0 кв. метрів;

4) маніпуляційну кімнату з площею 
підлоги не менш як 13,5 кв. метрів;

5) чепурую з 1 очком, ватер-кло- 
зета з умивальником, площею біля
4,5 кв. метрів;

6) молочну кухню, шо повинна 
складатися з:

а) кухні, загальною плошею не 
менш як 13,5 кв. метрів;

б) лабораторії з плошею не менш 
як 10,0 кв. метрів;

в) комори, площею не менш як
3.0 кв. метрів;

г) службової передньою, плошею 
біля 4,5 кв. метрів.

У в а г а  1. Консультацію можна
будувати і без молочної кухні.

больницы, с плошадью не менее
10.0 кв. метров;

и) двух передних-сеней;
к) уборной с двумя очками и умы

вальником с плошадью не менее
5.0 кв. метров.

Г. А м б у л а т о р и я — т и п  4.

68. Здание амбулатории четвертого 
типа является частью здания амбула
тории третьего типа с помещениями, 
перечисленными в п. п. „а“, „6“ „в“ „г“, 
„д,“ „к", при чем кабинет зубнсго 
врача временно используется как апте
ка, изолятор — как помещение де
журного сторожа, а второй кабинет 
врача—как изолятор.

Во вторую очередь пристраиваются 
помещения, обозначенные лит. „е“, 
„ж“, „з“, и устраиваются вторые 
сени—передняя с последующими раз
мещениями отдельных элементов ам
булатории, как в типе третьем.

Д. К о н с у л ь т а ц и я .

69. 8 здании консультации необхо 
димо иметь:

1) отдельный вход через переднюю— 
сени;

2) ожидальню на 20 матерей 
с детьми, обшей плошадью не менее
40.0 кв. метров, увеличивая плошаиь 
ее на 1 кв. метр на каждую следую
щую мать с ребенком.» В ожидальне 
два бокса;

3) кабинет врача, плошадью не ме
нее 16,0 кв. метров;

4) манипуляционную комнату с пло
шадью пола не менее 13,5 кв. метров;

5) уборную с одним очком ватер
клозета с умывальником, плошадью 
около 4,5 кв. метров;

6) молочную кухню, которая должна 
состоять из:

а) кухни, обшей плошадью не ме- 
н£е 13,5 кв. метров;

б) лаборатории, с плошадью не ме
нее 10,0 кв. метров;

в) кладовой, плошадью не менее
3.0 кв. метров;

г) служебной передней, плошадью 
около 4,5 кв. метров.

П р и м е ч а н и е  1. Консультация
может строиться и без молочной
кухни.
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У в а г а  2. Будуючи молочну 
кухню в окремій будівлі, окрім 
службової передньої, треба будувати 
другу передню, шо служить одно
часно й зажидальнею для тих, хто 
одержує молоко й мішанину.

Е. Т у б е р к у л е з н и й  п у н к т .

70. Туберкулезний пункт повинен 
складатися з:

а) зажидальні на 15 осіб, загаль
ною плошею не менш як 27,0 квадр. 
метрів;

б) кабінету лікаря площею не менш 
як 16 кв. метрів:

в) перев'язочної, маніпуляційної кім
нати з площею підлоги не менш як 
16 кв. метрі*;

г) чепурні на одно очко з умиваль
ником;

д) иередньої-сіней.

Ж. В е н е р и ч н и й  п у н к т .

71. Венеричний пункт повинен скла
датися з:

а) зажидальні на 10 осіб, загаль
ною площею не менш як 25,0 квадр. 
метрів;

б) кабінету лікаря площею не менш 
як 15,5 кв. метрів;

в) маціпуляційної кімнати, площею 
не менш як 15.0 кв. метрів:

г) 2 чепурені», окремо для чоловіків 
і жінок, на 1 очко кожна, без сидіння, 
з умивальником загальною площею 
біля 6 кв. метрів;

д) передньої-сіней.

3. С а н і т а р н о - б а к т е р і о л о 
г і ч н а  л а б о р а т о р і я .

72. Санітарно-бактеріологічна лабо
раторія повинна складатися з:

а) передньої-прийомної площею не 
менш як II кв. метрів;

б) кабінету для клінічних і бакте
ріологічних аналіз площею не менш 
як 18 кв. метрів;

в) кабінету для санітарно-гігієнічних 
досліджень площею не менш 16.0 кв. 
метрів;

г) кімнати для готування мас (буль
ону) площею не менш як 13,5 кв. метрів;

П р и м е ч а н и е  2. При постройке 
молочной кухни в отдельном Зда
нии, кроме служебной передней, не
обходимо устраивать вторую перед
нюю, служащую одновременно 
ожидальней для получающих мо
локо и смеси.

Е. Т у б е р к у л е з н о й  п у н к т .

70. Туберкулезный пункт должен 
состоять из:

а) ожидальни на 15 человек, общей 
площадью не менее 2?,О кв. метров;

б> кабинета врача, плошадью не 
менее 16 кв. метров;

в) перевязочной, манипуляционной 
комнаты, с плошадью пола не менее 
16 кв. метров;

г) уборной на одно очко с умы
вальником;

д) передней-сеней.

Ж. В е н е р и ч е с к и й  п у н к т .

71. Венерический пункт должен 
состоять из:

а) ожидальни на 10 человек, обшей 
плошадью не менее 25,0 кв. метров;

б) кабинета врача, плошадью не 
менее 15,5 кв, метров;

в) манипуляционной комнаты, пло
шадью не менее 15,0 кв. метров;

г) 2 уборных с одним очком каждая, 
без сидений, отдельно для мужчин 
и женщин, с умывальником при них, 
обшей площадью около 6 кв. метров;

д) передней-сеней.

3. С а н и т а р н о - б а к т е р и о л о г и 
ч е с к а я  л а б о р а т о р и я .

72. Санитарно-бактериологическая 
лаборатория должна состоять из:

а) передней - приемной, плошадью 
не менее 11 кв. метров;

б) кабинета для бактериологических 
и клинических анализов, плошадью 
не менее 18 кв. метров;

в) кабинета для санитарно-гигиени
ческих исследований, плошадью не 
менее 16,0 кв. метров;

г) комнаты для приготовления сред 
(бульону) площ, не менее 1 3,5 кв. метр.
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Я) помешкання для досліджуваних 
тварин, площею не менш як 10,0 квадр. 
метрів, досить ізольованого від инших 
помешкань;

е) кабінету-прийомної оайсанлікаря 
з площею не менш як 16 кв. метрів;

ж) чепурні на 1 очко з умиваль
ником.

И. Де зо ста н ц і я—т и п 1.

73. Дезостанція повинна складатися 
з таких помешкань:

а) брудного відділку площею не 
менш як 15,0 кв. метрів;

б) чистого відділку площею не менш 
як 13,5 кв. метрів;

в) шлюза з душем площею не менш 
як 8,75 кв. метрів;

г) 2 передніх для прийому речей 
в дезинфекцію і для видачі їх після 
дезинфекції, площа підлоги одної пе
редньої не менш як 5 кв. метрів;

д) склепу апаратури з деззасобами 
площею не менш як 3,75 кв. метрів.

74. Взаємне розташування окремих 
кімнат дезостанції типу 1-го повинно 
бути таке:

а) брудний і чистий відділок дезо- 
станції треба відокремлювати суціль
ною стіною, в якій повинні бути дез
камери:

б) шлюза мусить бути поміж пе
редньою брудного й чистого відділку, 
слолучаючися з ними дверима.

К. Д е з о с т а н ц і я — т и п  2.

75. Дезостанція спрощеного типу 
може складатися з:

а) брудного і відділку площею не 
менш як 1 5 , 0  кв. метрів;

б) чистого відділку площею не 
менш як 13,5 кв. метрів.

76. Взаємне розташування зазна
ченої в арт. 75 площі дезостанції 
типу 2 та:<е-ж, як і в 1 типі, з тим, 
шо воно .мусить допускати дальше 
поширення дезостанції в напрямок 
1 типу.

77. В брудному й чистому відділку 
дезостанції (типу 2) повинні бути вла
штовані шлюзи, умивальники, ліпше 
і душі.
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д) почешения для опытных живот
ных, площадью не менее 10,0 кв. ме
тров, в достаточной степени изолиро
ванного от других помещений;

е) кабинета-приемной райсанврача 
с площ, не менее 16 кв. метров;

ж) уборной на одно очко с умы
вальником.

И. Д е з о с т а н ц и я — т и п  1.

73. Дезостанция должна состоять 
из следующих помещений:

а) грязного отделения, площ, не 
менее 15,0 ка. метров;

б) чистого отделения, площадью не 
менее 13,5 кв. метров;

в) шлюза с душем, плошадью не 
менее 8,75 кв. метров;

г) 2-х передних для приема вещей 
в дезинфекцию и для выдачи их после 
дезинфекции, площадь пола одной 
передней не менее 5 кв. метров;

д) склада аппаратуры с дезсредства
ми, плошадью не менее 3,75 кв. метров.

7 4. Взаимное расположение отдель
ных комнат дезостанции типа 1-го 
должно быть следующим:

а) грязное и чистое отделение 
дезостанции должно отделяться сплош
ной стеной, 8 которой должны быть 
заключены дезкамеры;

б) шлюз должен располагаться 
между передней грязного и чистого 
отделения, сообщаясь с ними дверями.

К. Д е з о с т а н ц и я — т и п  2.

7 5. Дезостанция упрощенного типа 
может состоять из:

а) грязного отделения плошадью не 
менее 15,0 кв. метров;

б) чистого отделения плошадью не 
менее 13,5 кв. метров.

76. Взаимное расположение ука
занных в ст. 75 площадей дезостан
ции типа 2 такое же, как и в 1 типе, 
при чем оно должно допускать даль
нейшее расширение дезостанции в 
направлении типа 1.

7 7. В грязном и чистом отделении 
дезостанции (типа второго) должны 
быть устроены шлюзы, умывальники, 
лучше и души.
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VI. Норми будівлі районової
лікарні.

78 Будівлі районової лікарні по
винно будувати за коридорно-павиль- 
йонною системою (барачною) і вони 
повинні складатися з:

а) оснівного лікарняного корпусу 
для незаразливих хворих,

б) родильного відділку,
в) пошесного відділку.
г) венеричного відділку,
д) туберкульозного відділку.

У в а г а .  Родильний відділок може
міститися в одній будівлі з оснівним 
лікарняним корпусом.

79. Лікарняні будівлі слід будувати 
серед древесних насаджень і газону, 
призначаючи останні для гуляння 
хворих.

А. О с н і в н и й  к о р п у с  л і к а р н і .

80. Оснівний лікарняний корпус 
районової лікарні разом з родильним 
відділком, шо проектується на 25 ліжок, 
може призначатися для всіх хворих, 
за винятком заразливих і венеричних, 
якщо для останніх улаштовано спе
ціяльний відділок.

У в а г а .  Проектування оснівного 
лікарняного корпусу на більшу 
(як 25) або меншу кількість ліжок 
переводиться пристосовуючись до 
наведених нижче норм.

81. Оснівний лікарняний корпус 
мусить мати не менш як 5 входів, з них: 
для хворих загального відділку —1, 
для родильного відділку—1, для пер
соналу— 1, господарський вхід — 1, 
літній для входу в сад—1.

82. Оснівний лікарняний корпус 
мусить мати такі помешкання:

а) палати на 1—0 ліжок з ква
дратурою підлоги на одно ліжко 
не менш як 8,2 кв. метіів, при куба
турі на одного хворого не менш як 
ЗО куб. метрів.

У в а г а .  Плоша, що її займає піч. 
не враховується.
б) ізоляційнії кімнати з площею 

не менш як 11,5 кв. метр.,

У І. Нормы для здания районной 
вольницы.

78. Здания районной больницы 
должны строиться по коридорко-па- 
вильоиной системе (барачной) и должны 
состоять из:

а) основного больничного корпуса 
для незаразных больных,

б) родильного отделения,
в) заразного отделения,
г) венерического отделения,
д) туберкулезного отделения.

П р и м е ч а н и е .  Родильное отде
ление может помещаться в одном, 
здании с основным больничным кор
пусом.
79. Все больничные здания следует 

располагать среди древесных наса
ждений и газона, предназначая послед
ние для прогулки больных.

А .  О с н о в н о й  б о л ь н и ч н ы й  
к о р п у с .

80. Основной больничный корпус 
районной больнипы вместе с родиль
ным отделением, проектируемый на 
25 кроватей, может предназначаться 
для всех больных, за исключением 
заразных и венерических, если для 
последних устроено специальное отде
ление.

П р и м е ч а н и е .  Проектировка 
основного больничного корпуса на 
большее (чем 25) или меньшее 
число кроватей производится при
менительно к приведенным ниже 
нормам
81. Основной больничный корпус 

должен иметь не менее 5 входов, из 
них: для больных общего отделения—1 
для родильн. отделения —1, для пер
сонала— 1, хозяйствен, вход—1, лет
ний—для входа в сад—1.

82. Основной больничный корпус 
должен иметь следующие помещения:

а) палаты на 1—6 кроватей с ква
дратурой пола на одну кровать не 
менее 8.2 кв метров, при кубатуре 
на одного больного не менее 30 куб. 
метров.

П р и м е ч а н и е .  Плошадь, заня
тая печью, в расчет не входит.
б) изоляционные комнаты, с пло

щадью не менее 11,5 кв. метров;
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в) кімнати для денного перебування 
з площею не менш як 1,35 кв. метрів 
на одного хворого;

г) їдальні з розрахунку 1,5 кв. ме
трів на хворого для 50% штатної 
кількости їх.

У в а г а .  Окрему кімнату для ден
ного перебування можна не влашто
вувати і тоді їдальню проектується 
з зазначеного розрахунку на всю 
штатну кількість хворих;
д) буфетну кімнату не менш 6,75 кв. 

метрів;
е) чергову не менш як 12,5 кв.

метрів;
ж) кімнати для огляду хворих, шо 

прибувають в складі перепусника, 
з площею не менш як 11,25 ке. метрів ;

з) ванну кімнату з 2 ваннами 
й душем, площею не менш як 13,5 кв. 
метрів :

и) чепурню з відділком для чоло
віків і жінок і з кількістю очок не менш 
як 1 на 10 хворих;

к) умивальну кімнату з кількістю 
кранів 1 на 5 осіб.

У в а г а .  Умивальня може бути 
в одному помешканні з чепурною 
й тоді плоша їх не повинна бути 
менш як 13,5 кв. метрів.

л) коридор завширшки не менш як 
2,85 метрів в основній частині кор
пусу біля палат і не менш як 2,15 
метрів у прибудовах. Допустимо влаш
тування коридорів лише з боковим 
освітленням, при влаштуванні до ко
ридору прибудов, вони не повинні 
осягати більш як >/3 його, за умовою 
освітлення цієї частини з торцю;

м) кімнату, для білизни з площею 
коло 9 кв. метрів;

н) матеріяльну — коло 6 кв. метрів,
о) кімнату лікаря не менш як 

1 1. 2 5 кв .  м ет рі в;
п) лабораторію не менш як 11,25 кв. 

метрів.
У в а г а .  Кімнату для лабораторії 

влаштовується для обслуговування 
лікарні лише за відсутністю на те
риторії її санітарно-бактеріологічної 
лабораторії.
р) операційну з плошею не менш 

як 22,5 кв. метрів;

в) комнаты для дневного пребывания 
с площадью не менее 1,35 кв. метров 
на одного больного;

г) столовые из расчета 1,5 кв. 
метров на больного для 50% штат
ного числа их.

П р и м е ч а н и е .  Отдельная ком
ната для дневного пребывания может 
не устраиваться и тогда столовая 
проектируется из указанного рас
чета на все штатное число больных,
д) буфетную комнату, не менее

6,7 5 кв. метров;
е) дежурную не менее 12,5 квадр. 

метров;
ж) комнаты для осмотра прибыва 

юших больных в составе пропускника, 
с плошадью не менее 11,25 кв. метр;

з) ванную комнату с двумя ван 
нами и душем, площадью не менре
13,5 кв. метров;

н) уборную с отделением для муж
чин и женщин и с числом очков не" 
не менее 1 на 10 больных;

к) умывальную комнату с числом 
кранов 1 на 5 человек.

П р и м е ч а н и е .  Умывальная мо
жет находиться в одном помеще
нии с уборной и тогда плошадь их 
не должна быть меньше 13,5 кв. 
метров.
л) коридор, шириной не менее 

2,85 метров в основной части кор
пуса возле палат и не менее 2,15 ме
тров в пристройках, причем допустимо 
устройство коридоров лишь с боко
вым освещением, а при устройстве 
к коридору пристроек, таковые не 
должны занимать более '/з ег0> ПР* 
условии освещения этой части его 
с торца;

м) бельевую с плошадью около 
9 кв. метров;

н) материальную, около 6 кв. мегров;
о) комнаты врача, не менее 11,25 кв. 

метров;
п) лабораторию не менее 11,25 кв. 

метров.
П р и м е ч а н и е .  Комната для 

лаборатории устраивается для обслу
живания больницы лишь при отсут
ствии на территории ее санитарно
бактериологической лаборатории.
р) операционную с площадью не 

менее 22,5 кз. метров;
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с) попередопераційну з площею 
не менш як 12.5 кв. метрів;

т) стерилізаційну з площею не менш 
як 6,75 кв. метрів;

у) перев'язочну з площею не менш 
як 18 кв. метрів;

ф) передні з площею від 5 до 9 ке. 
меірів кожна.

У в а г а .  В разі потреби, в основнім 
лікарнянім корпусі можуть бути вла
штовані 2 кімнати для рентгенівського 
відділку з досить ізольованим вхо
дом і зі сполученням з помешканням 
для хворих. Площа підлоги повинна 
бути не менш як 30,0 кв. метрів. 
Влаштування передньої з площею 
не менш як 9 кв. метр, обов’язково.

83. Взаємне розташування окремих 
кімнат оснівного лікарняного корпусу 
повинно бути таке:

а) вхід до лікарняного помешкання 
для хворих іде через передню, огля
дову й ванну. Ця частина лікарняної 
будівлі мусить бути трохи ізольована 
від останні ої частини, в ній може 
бути й ізоляційна кімната;

б) ванна кімната одночасно може 
обслуговувати й хворих, шо вже ле
жать у лікарні;

в) палати повинні бути в оснівній 
частині будівлі, маючи вихід до кори
дору ;

г) ватер-клозет, кімнату лля бі
лизни, мат еріяльну—треба переважно 
влаштовувати в прибудові;

д) ллоша коридору не може бути 
зайнята ні ванною кімнатою ні ватер
клозетом;

е) їдальня й кімната денного пере
бування може міститися в оснівній 
частині будівлі; до їдальні мусить при
лягати буфет;

ж) кабінет лікаря повинен бути 
близько входу для персоналу;

з) операційна з погіередопераційною 
й стерилізаційною повинні бути трохи 
ізольовані від палат і в той же самий 
час міститися досить зручно до перене
сення до них хворих і для користання 
н^ми родильним відділком, якшо його 
влаштовано в осніенім корпусі.

с) предоперационную с площадью
не менее 12,5 кв. метров;

т) стерилизационную с площадью 
не менее 6,75 кв. метров;

у) перевязочную с площадью не 
менее 18 кв. метров;

ф) передний с площадью от 5 до 
у кв. метров каждая

П р и м е ч а н и е .  В случае необ
ходимости, в основном больничном 
корпусе могут быть устроены две 
комнаты для рентгеновского отде
ления с достаточно изолированным, 
входом и с сообщением с помеще
ниями для больных. Площадь пола 
должна быть не менее 30,0 кв. 
метр. Устройство передней с пло
щадью не менее 9 кв. метр, обя
зательно.
83. Взаимное расположение отдель

ных комнат основного больничного 
корпуса должно быть следующим;

а) вход в оольничное помещение 
для больных идет через переднюю, 
смотровую и ванную. Эта част» боль
ничного здания должна быть несколько 
изолирована от остальной части, 
в ней может располагаться и изоля
ционная комната;

б) ванная комната одновременно 
может обслуживать и больных, уже 
лежащих в больнице;

в) палаты должны располагаться 
в основной части здания, имея выход 
н коридор;

г) ватер клозет, бельевую, матери
альную—необходимо предпочтительно 
располагать в пристройке;

И) площадь коридора не может 
быть занята ни. ванной комнатой ни 
ватер-клозетом;

е) столовая и комната дневного 
пребывания может размешаться в 
основной части здания; к столовой 
должен примыкать буфет;

ж) кабинет врача должен быть
вблизи входа для персонала;

з) операционная с предоперационной 
и стерилизационной должны быть 
несколько изолированы от палат, 
и в то же самое время располагаться 
достаточно удобно для переноса в них 
больных и для пользования ими 
родильным отделением при устройстве 
такового в основном корпусе.
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В. Р о д и л ь н и й  в і д д і л о к  н а  
6  л і ж о к  — т и н  1.

84. Влаштовуючи родильний відділок 
при основнім лікарняній корпусі, в 
ньому повинно мати такі помешкання :

а) передню;
б) оглядову з площею підлоги біля

11,0 кв. метрів і з ватер-клозетом на
1 очко;

в) ванну кімнату з площею не менш 
як 9 кв. метрів.

У в а г а. Поширюючи площу ван
ної кімнати до 13,5 кв. метрів, її 
можна одночасно призначати й для 
оглядової кімнати.

с) родильну кімнату з площею під
логи не менш як 18 кв. метре і з 
стінами, досить незвукопровідними;

д) 2 палати (на 2 і 4 ліжка) з ква
дратурою підлоги не менш як 8,5 кв. 
метрів на одно ліжко;

е) чергову з площею не менш як 
1 2,5 кв. метрів ;

ж) палату для дітей на 6 ліжок з 
площею підлоги не менш як 5,6 К8. 
метрів на одно ліжко;

з) ізолятор з площею підлоги не 
менш як 13,5 кв. метив;

и) буфетну з площею не менш як 
Ь кв. метрів.

У в а г а .  Бажано буфетну сполу
чити з другим входом (господар
ським);
к) ватер-клозет на 1 очко з уми

вальником;
л) коридор завширки не менш як

2,5 метрів.
85. Взаємне розташування окре

мих помешкань родильного відділуу по
винно бути таке;

а) хід до родильного відділку для 
породіль іде через передню, оглядову 
й ванну;

б) палати мають вихід до коридору;
в) ватер-клозет, передню, влаштовуючи

прибудову, переважно треба містити 
в такій ;

г) мусить бути забезпечено зручне 
сполучення з операційною.

Б. Р о д и л ь н о е  о т д е л е н и е  н а
ш е с т ь  к р о в а т е й  — г и п  1.

84. При устройстве родильного 
отделения при основном больничном 
корпусе оно должно иметь следующие 
помещения:

а) переднюю;
0) смотровую с площадью пола 

около 11,0 кн. метров -И  с ватер
клозетом на 1 очко;

в) ванную комнату с площадью не 
менее 9 кв. метров.

П р и м е ч а н и е .  При расширении 
площади ванной комнаты до 13,5 кв. 
метров таковая может одновременно 
исполнять назначение смотровой 
комнаты.
г) родильную комнату с площадью 

пола не менее 18 кв. метров и со 
стенами, в достаточной степени незву-» 
колроаодными;

д) две палаты (на 2 и 4 крозати), 
с квадратурой пола не менее 8,5 кв. 
метров на одну кровать;

е) дежурную с площадью не менее
12.5 кв. метров;

ж) палату для детей на 6 кроватей 
с площадью пола не менее 5,6 кв. 
метров на одну кровать;

з) изолятор с площадью пола не 
менее 13,5 кв. метров;

и) буфетную с площадью не менее 
о кв. метров.

П р и м е ч а н и е .  Желательно бу
фетную связать со вторым входом 
(хозяйственным);
к) ватер-клозет на одно очко с умы

вальником;
л) коридор шириной не менее

2.5 метров.
8 5. Взаимное расположение отдель

ных помещений родильного отделения 
должно быть следующим:

а) вход в родильное отделение для 
рожениц идет через переднюю, смо
тровую и ванну;

б) палаты имеют выход в коридор;
в) ватер-клрзет и передняя при 

устройстве пристройки предпочти
тельно должны помешаться в таковой;

г) должно быть обеспечено удобное 
сообщение с операционной.
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В. Р о д и л ь н и й  в і д д і л о к  н а
10 л і ж о к  в  о к р е м і й  б у д і в л і  

т и п  2.

86. Влаштовуючи родильний від
ділок на 10 ліжок в окремій від 
основного лікарняного корпусу буді
влі, треба мати в ньому такі помеш
кання :

а) передню,
б) оглядову з плошею підлоги біля

11,0 кв. метрів і ватер-клозетом на 
1 очко;

в) ванну кімнату а плошею не 
менш 9,0 кв. метрів;

г) родильну кімнату з плошею не 
менш як 22,0 кіі. метрів;

д) З палати (Ііа 2-4 і 4 ліжка);
е) палату для дітей на 10 ліжок;

ж) ізолятор з площею підлоги не 
менш як 13,5 кв. метрів;

з) чергову з плошею не менш як
12.5 кв. метрів;

и) операційну з площею підлоги не 
менш як 20 кн. метрів;

к) поперрдопераиійну з плошею 
підлоги не менш як 12,5 кв. метрів;

л) буфетну з площею підлоги не 
менш як 8,0 кв. метрів;

м) службовий вхід;
н) ватер-клозет на 1 очко з уми

вальником;
о) коридор, завширшки не менш як

2.5 метрів;
п) кімнату для білизни, біля ->,5 кв. 

метрів.

Г. П о ш е с н и й  в і д д і л о к  н а  2 і н- 
ф е к ц і і (10-12 л і ж о к ) .

87. Пошесний відділок на 2 інфек
ції, з кількістю ліжок 10-12, повинний 
міститися в окремій будівлі.

У в а г а .  1. Менше як на 6 ліжок 
пошесного відділку не слід будувати.

У в а г а  2. Бажано будувати по
шесний відділок не менш як на З 
інфекції.
88. Пошесний відділок мусить скла

датися не менш як з 2 однакових 
частин, кожна з яких повинна мати 
такі помешкання:

У в а г а .  Треба передбачити мож
ливість об'єднання 2 і більш від
ділків в один. •

В. Р о д и л ь н о е  о т д е л е н и е  н а
10 к р о в а т е й  в  о с о б о м  з д а н и и

т и н  2.

86. При устройстве родильного 
отделения на 10 кроватей в особом 
от основного больничного корпуса 
здании, необходимо в нем иметь сле
дующие помещения:

а) переднюю;
б) смотровую с площадью пола 

около 11,0 кв. метров и ватер-клозетом 
на одно очко;

в) ванную комнату, с площадью не 
менее 9,0 кв. метров;

г) родильную комнату с плошадью
не менее 22,0 кв. метров;

д) 3 палаты на (2.4 и 4 кроватей),
е) палату для детей на 10 кроватей; 
ж; изолятор с площадью пола не

менее 13,3 кв. метров;
з) дежурную с плошадью не менее

12.5 кв. метров;
и) операционную с плошадью не 

менее 20 кв. метров;
к) предоперационную с плошадью 

пола не менее 12,5 кв. метров;
л) буфетную с плошадью пола не 

менее 8.0 кв. метров;
м) служебный вход;
н) ватер-клозет на 1 очко с умы

вальником;
о) коридор, шириной не менее

2.5 метров;
п) бельевую, около 4,5 кв. метров;

•

Г. З а р а з н о е  о т  д е л е н  и е  н а  2  и н 
ф е к ц и и  (10-12 к р о в а т е й ) .

87. Заразное отделение на две инфек
ции, с числом кроватей 10-12, должно 
помешаться в отдельном здании.

П р и м е ч а н и е  1. Менее чем на 
6 кроватей заразное отделение не 
следует строить.

П р и м е ч а н и е  2. Желательно  
строить заразное отделение не ме
нее чем на три инфекции.
88. Заразное отделение должно 

состоять не менее чем из двух оди
наковых частей, каждая из которых 
должна иметь следующие помещения:

П р и м е ч а н и е .  Необходимо пре
дусмотреть возможность соединения 
двух и более отделений в одно.
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а) палати на 2—4 хворих з квадра
турою підлоги на кожного хворого 
в 9 кв. метрів при кубатурі не менш 
як 35 куб. метрів;

б) ізоляційну на одно ліжко з плошею 
підлоги не менш як 11—12 кв. метрів;

в) чергову кімнату з плошею під
логи ке менш як 10 кв. метрів;

г) коридор поширений біля палат 
від 3 до 3,5 кв. метрів, залежно 
від його довжини, який служить од
ночасно й кімнатою денного пере
бування і завширшки не менш як
2,2 кв. метрів біля инших помешкань;

д) 2 входи через передні • сіни: 
один для хворих, другий для служ
бовців:

е) кімнату для огляду хворих, шо 
прибувають, і для роздяганння й 
стрижки перед прийомом ванни або
душа;

ж) ванну кімнату (душеву теж) 
з плошею підлоги не менш як 9 кв. 
метрів;

з) шлюзу з умивальником або 
душем з площею підлоги не менш як 
9 кв. метрів;

и) ватер-клозет на 2 очка з уми
вальником, площею не менш 9 кв. 
метрів;

к) буфетну з плошею біля 9 ке.
метрів;

л) кімнату для білизни з площею 
не менш як 3 кв. метри.

89г Розташування окремих помеш
кань пошесного відділку мусить бути 
таке: %

а) вхід для хворих мусить іти через 
передню, оглядову й ванну;

б) вхід для службовців через другу 
передню й шлюз;

в) ізоляційна кімната мусить бути 
трохи ізольована від инших палат;

г) бажано всі підсобні помешкання 
згрупувати в окремому коридорі, 
трохи ізолюючи їх від палат.

90. Будівля пошесного відділку 
повинна будуватися з боковими ко
ридорами.

У в а г а  1. Влаштування централь
ного коридору неприпустиме.

а) палаты на 2—4 больных с квадра
турой пола на каждого больного 
в 9 кв. метров при кубатуре не менее 
35 куб. метров;

б) изоляционную на одну кровать 
с плошадью пола не менее И —12 кв. 
метров;

в) дежурную комнату с плошадио 
пола не менее 10 кв. метров;

г) коридор, расширенный возле палат 
от 3 до 3,5 метров в зависимости от его 
длины, служащий одновременной ком
натой дневного пребывания и шириной 
не менее 2.2 кв. метров у остальных 
помещений;

а) два входа через передние - сени: 
один—для больных, другой—для Слу
жащих;

е) комнату для осмотра прибыва
ющих больных и для раздевания 
и стрижки перед приемом ванны или 
дута;

ж) ванную комнату (она Я!е 
и душевая) с площадью пола не менее

’9 кв. метров.
з) шлюз с умывальником или душем 

с площадью пола не менее 9 кв. метров;

и) ватер-клозет на два очка с умы
вальником, площадью не менее 9 кв. 
метров;

к) буфетная с площадью около 
9 кв. метров;
. л) бельевая с площадью не менее 

3 кв. метров;
89 Расположение отдельных поме

щений заразного отделения должно 
быть следующим:

а) вход для больных должен итти 
через переднюю, смотровую и ванну;

б) вход для служащих через вторую 
переднюю и шлюз;

в) изоляционная комната должна 
быть несколько изолирована от дру
гих палат;

г) желательно все подсобные поме
щения сгруппировать в отдельном 
коридоре, несколько изолируя их 
от палат.

90 Здание заразного отделения 
должно строиться с боковыми кори
дорами.

П р и м е ч а н и е  1. Устройство
центрального коридора недопу
стимо.
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У в а г а  2. Влаштовуючи до ко
ридору ирібудову, не слід заві
шати нею більш як >/з частини 
всього коридору, обов'язково освіт
люючи його з торцю.
91. Коридор не може бути вико

ристаний для влаштування ванної 
кімнати, клозету, чергової то-шо.

Д. В е н е р и ч н и й  в і д д і л о к  н а  
6 - 8  л і ж о к .

92. Венеричний відділок на 6-8 ліжок 
повинний міститися в окремій будівлі 
й складатися з:

а) палат ца 2—4 ліжка з квадра
турою піалоги на одного хворого 
не менш як 7,9 ке. метрів;

б) оглядової для огляду хворих, 
шо прибувають, з площею підлоги 
не менш як 8 кв. метрів;

в) кімнати денного перебування 
з квадратурою підлоги на одного 
хворого не менш як 3,6 кв. метрів;

У в а г а .  Для цієї мети може 
служити й поширений коридор;
г) маї іпуляційної (перев'язочної) 

з площею підлоги не менш як 13,5 
кв. метрів;

д) чергової з площею не менш 
як 10 ке. метрів;

е) буфетної з площею підлоги біля 
8 кв. метрів;

ж) кімнати для білизни з площею 
підлоги біля 4,5 кв. метрів;

з) комори з площею підлоги коло 
З кв. метрів,

и) ванної кімнати з площею не менш 
як 9 кв. метрів;

к) 2 ватер-клозетів з 1 очком, 
умивальником і песуаром, площею не 
менш як 5 кв. метрів кожний;

л) коридору, поділеного перегород
кою, з дверима на 2 частини: чоло
вічу й жіночу;

м) двох передніх: одної для хворих, 
другої для службовців.

93. Розташування окремих помеш
кань мусить бути таке:

а) вхід для хворих повинен іти 
через передню, оглядову й ванну;

б) бажано підсобні помешкання 
(буфет, кімнату для білизни, ватер
клозет, ванну то-шо) згрупувати 
в окремих коридорах.

П р и м е ч а н и е  2. При устройстве 
к коридору пристройки не следует 
занимать ею более '/з части всего 
коридора, с обязательным освеще
нием его с торца.
91. Коридор не может быть исполь

зован для устройства ванной комнаты, 
клозета, дежурной и т. п.

Д. В е н е р и ч е с к о е о т д е л е н и е н а  
6 - 8  к р о в а т е й .

92. Венерическое отделение на 
6—8 кроватей должно помешаться 
в отдельном здании и состоять из:

а) палат на 2—4 кровати, с квадра
турой пола на одного больного не 
менее 7,9 кв. метрое;

б) смотровой, для осмотра прибы
вающих больных, с площадью пола 
не менее 8 кв. метрое;

в) комнаты дневного пребывания, 
с квадратурой пола на одного боль
ного не менее 3,6 кв. метров;

П р и м е ч а н и е .  Для этой цели 
может служить и расширен, коридор;
г) манипуляционной (перевязочной) 

с площадью пола не менее 13,5 кв. 
метров;

д) дежурной с площадью не менее 
10 кв. метрое;

е) буфетной с площадью пола около 
8 кв. метров;

ж) бельевой с пюшадью пола около
4,5 кв. метров;

з) кладовой с площадью пола около 
3 кв. метров;

и) ванной комнаты с плошадью не 
менее 9 кв. метров;

к) двух ватер-клозетов с одним очком, 
умывальником и писсуаром, плошадью 
не менее 5 кв. метров каждый;

л) коридора, разделенного пере
городкой с дверью на две части: муж
скую и женскую;

м) двух передних: одной—для боль
ных, другой—для служащих.

93. Расположение отдельных поме
щений должно быть следующим:

а) вход для больных должен итти 
через переднюю, смотровую и ванную;

б) желательно подсобное помещение 
(буфет, бельевая, ватер-клозет, ванная 
и т. п.) сгруппировать в отдельных 
коридорах.
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Е. К у х н я .

94. Будівля кухні при лікарні на 25 
ліжок, з пошесним відділком на 10 
ліжок і венеричним на 6 ліжок, 
повинна складатися з таких поме
шкань:

а) кімнати для варки їжі з площею 
не менше як 20 кв. метрів;

б) заготівельної, з площею підлоги 
не менш як 13 кв. метрів;

в; перемивальні з площею підлоги 
не менш як 13 кв. метрів;

г) комори з площею підлоги не 
менш як 7 кв. метрів;

ц) кімнати персоналу з площею 
підлоги не менш як 13 кв. метрів:

е) ватер-клозета на 1 очко зі вми
вальником;

ж) передньої-сіней.
95. Розташування окремих поме

шкань мусить бути таке:
а) кімната для варки їжі повинна 

сполучатися з заготівельною й пере- 
мивальнею;

б) «іеремивальня мусить бути спо
лучена з передньою, щоб дати мож
ливість провадити здачу посуди, не 
заходячи до кімнати для варки їжі;

в) комора мусить мати вхід безпо
середньої з передньою.

96. Підлога в перелічених у п.п.
„а“,„б“, „в“, арт. 94 помешканнях му
сить бути зроблена з непроникливого 
для води матеріялу, ліпше плиток.

97. Стіни зазначених в арт. 95 
помешкань на 1,7 метра від підлоги 
мусять бути облицьовані плитками 
або пофарбовані масляною або емальо- 
вою фарбою.

98. Над плитою повинен бути влаш
тований залізний навіс, сполучений 
з витяжним каналом, що закладений 
поруч з димарем плити.

Ж. П р а л ь н я .

99. Будівля пральні при лікарні 
на 25 ліжок, з пошесним відділком 
на 10 ліжок і з венеричним відділком 
на 6 ліжок повинна складатися з та
ких помешкань:

а) кімнати для розбирання брудної 
білизни з площею не менш як 13,5 
кв. метрів;

Е. ' К у х н я .

94. Здание кухни при больнице на 
двадцать пять кроватей, с заразным 
отделением на 10 кроватей и вене
рическим на 6 кроватей, должно 
состоять из следующих помещений:

а) комнаты для варки пищи пло
щадью не менее 20 кв. метров;

б) заготовочной, с площадью пола 
не менее 13 кв. метров;

в) судомойни с площадью пола не 
менее 13 кв. метров,

г) кладовой с площадью пола не 
менее 7 кв. метров;

д) комнаты персонала с площадью 
пола не менее 13 кв. метров;

е) ватер-клозета на 1 очко с умы
вальником;

ж) передней-сеней.
95. Расположение отдельных поме

щений должно быть следующим:
а) комната для варки пиши должна 

сообщаться с заготовочной и судо- 
мой ней;

б) судомойня должна быть соединена 
с передней, чтобы дать возможность 
производить сдачу посуды, не заходя 
в комнату для варки пиши;

в) кладовая должна иметь вход 
непосредственно из передней.

96. Пол помещений, перечисленных  
в п.п. „а“, „б", „в“ ст. 94—должен 
быть сделан из непроницаемого для 
воды материала, лучше плиток.

97. Стены указанных в ст. 95 по
мещений на 1,7 метра от пола должны 
быть облицованы плитками или вы
крашены масляной или эмалевой 
краской.

98. Над плитой должен быть устроен 
железный колпак, соединенный с вы
тяжным каналом, заложенным рядом 
с дымоходом плиты.

Ж. П р а ч е ш н а я .

99. Здание прачешной при боль
нице на 25 кроватей и заразным 
отделением на 10 кроватей и с вене
рическим отделением на 6 кроватей 
должно состоять из следующих поме
щений:

а) комнаты для разборки грязного 
белья, с площадью не менее 13,5 кв.
метров;
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б) кімнати для прання білізни 
з площею не менш як 18,0 кв метрів;

в) сушилки з площею не менш 
як 50 кв. метрів.

У в а г а .  Влаштуючи спеціяльну 
кімнату для сушки білизни з кулі
сами, плошу їх не можна робити 
меншою як 13 кв. метрів;
і) кімнати для катання та пра

сування білизни з площею не менш 
як 16 кв. метрів;

д) іагер-клозета з 1 очком і вми
вальником;

е) 2 передніх-сіней, в одній з них 
повинна вміститися шафа для одягу 
персоналу.

100. Розташування окремих помеш
кань мусить бути таке, щоб брудна 
білизна не стикалася з чистою.

101. Підлога в пральному відділкові 
мусить бути непроникливою для води, 
з тим шо, влаштовуючи її, треба 
забезпечувати вільний спад брудних 
вод.

102. Стінки кімнати для прання 
повинні бути у височінь 1,7 метрів 
обкладені плитками або пофарбовані 
масляною фарбою.

ЮЗ. Височінь помешкання пральні 
не повинна бути менш як 3 метрів,

104. В помешканнях пральні мусить 
бути влаштована витяжна вентиляція.

105. Будівля пральні повинна буду
ватися на цегляному фундаменті.

3. Л а з н я .
106. Лазня, шо влаштовується при 

райлікарні з перепускною здатністю 
на 5 осіб, замість улаштування в ква- 
тирах лікарняних робітників ванн, 
мусить складатися з таких помешкань:

а) отеплених сіней з площею не 
менш як 6,0 кв. метрів,

б) роздягальні не менш як 11,5 
кв. метрів,

в) кімнати для миття з душами, 
не менш як 15,0 кв метрів.

У в а г а .  Влаштовуючи лазні з ве
ликою перепускною здатністю, треба 
кермуватися такими нормами: в роз
дягальні широчінь ослонів повинна 
бути не менш як 0,7 метр., за

б) комнаты для стирки белья с пло
щадью не менее 18 кВ. метров;

в) сушилки с площадью не менее 
50 к в. метров.

П р и м е ч а н и е .  При устройстве 
специальной комнаты для сушки 
белья с кулисами, плошадь их не 
должна быть менее 13 кв. метров;
г) комнаты для катания и глажения 

белья с площадью не менее 16 кв. 
метров;

д) ватер-клозета с одним очком 
и умывальником;

е) 2 передних-сеней, причем в одной 
из них должен разместиться шкаф 
для одежды персонала.

100. Расположение отдельных по
мещений должно быть таковым, чтобы 
грязное белье не приходило в сопри
косновение с чистым.

101. Полы в стирочном отделении 
должны быть непроницаемы для воды, 
при чем при устройстве их должен 
быть обеспечен свободный сток гряз
ной БОДЫ.

102. Стены комнаты для стирки 
должны быть на высоту 1,7 метров 
обложены плитками или выкрашены 
масляной краской.

103. Высота помещения прачешной 
не должна быть менее 3 метров.

104. В помещениях прачешной 
должна быть устроена вытяжная вен
тиляция.

105. Здание прачешной должно 
устраиваться на каменном фундаменте.

3. Б а н я .
106. Устраиваемая при райбольнице 

баня с пропускной способностью на 5 
человек, вместо устройства в кварти
рах больничных работников ванн, 
должна состоять из следующих поме
щений:

а) отепленных сеней с площадью 
не менее 6,0 кв. метров,

б) раздевальни не менее 11,5 кв. 
метров,

в) мыльной с душами, не менее
15,0 кв. метров.

П р и м е ч а н и е .  При устройстве 
бань с большой пропускной спо
собностью необходимо руководство 
ваться следующими нормами: в раз- 
дейальне ширина скамеек должна
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довжини на кожного, шо миється, 
не менш як 0,8 метр. Проходи 
поміж ослонами не менш як 1 метр. 
В кімнаті для миття широчінь ослону 
не менш як 0,7 метр, за довжини 
на кожного, шо миється, не менш 
як 1 метр, проходи поміж ослонами 
не менш як 1,4 метра.
107. В кімнаті для миття підлога 

повинна бути влаштована водонепро- 
никлива з дерев'яними гратками.

108. Водонепрониклива підлога по
винна мати достатній схил для спаду 
води й відводний канал, постачаний 
трапом і сифоном, шо є препоною 
для зворотнього руху газів і холод
ного повітря і доступна для огляду 
й очищення.

109. Стіни в кімнаті для миття
мусять бути рсщементовані.

110. Височінь лазневих помешкань 
повинна бути на менш як 3 метри.

111. Світловий коефіцієнт не менш
як 1:12.

112. Опалення мусить розрахову
ватися так, шоб температура в роз
дягальні була* не менш як 20% Ц., а в 
кімнаті для миття не менш як 30° Ц.

113. Переаню-сіни повинно опалю
вати.

VII. Охороно* постійного типу.
{па 40 дітей—10 немовлят і ЗО 
більш дорослих).

114. Охоронок постійного типу на 
40 дітей мусить складатися з таких 
помешкань :

1) сіней ;
2) передньої не менш як 22 кв. 

метр., що служить одночасно зажи- 
дальнею й роздягальнею для осіб, 
що прийшли з дітьми й за ними;

3) роздягальні для дітей з площею 
не менш як 18 кв. метрів;

4) ванної кімнати з плошею не 
менш як 18 кв. метрів;

5) кабінета лікаря з плошею не 
менш 13,5 кв. метрів;

6) кімнати для годівлі груддю мате
рями, що приходять, для розмов з 
ними і для червоного кутка з площею 
не менш як 22,0 ке. метрів;

7) двох кімнат для 10 немовлят;
а) одна по 3 кв. метр, на дитину— 

загальна спальня;

быть не менее 0,7 метров при дли
не на моющегося не менее 0,8 ме
тров, проходы между скамьями не 
менее 1 метра. В мыльной ширина 
скамьи не менее 0.7 метров, при 
длине на моющегося не менее 
1 метра, проходы между скамьями 
не менее 1,4 метра.
107. В мыльной—пол должен быть 

устроен водонепроницаемым с дере
вянными решетками.

108. Водонепроницаемый пол дол
жен иметь достаточный уклон для сто
ка воды и отводный канал, снабжен
ный трапом и сифоном, препятству
ющим обратному движению газов 
и холодного воздуха и доступный 
для осмотра и очистки.

109. Стены в мыльной должны быть 
оштукатурены цементом. ,

110. Высота банных помещений не 
должна быть менее 3 метров. .

111. Световой коеффициент не 
менее 1:12.

112. Отопление должно быть рас- 
читано так, чтобы температура в раз
девальне была не менее 20° Ц., 
а в мыльной не менее 30° Ц.

113. Передняя-сени должны ота
пливаться.

VII. Ясли постоянного типа.
(на 40 детей—10 грудных и 30 более 
старших).

114. Ясли постоянного типа на 
40 детей должны состоять из следую
щих помещений;

1) сеней;
2) передней не менее 22 кв. метр., 

служащей одновременно ожидальней 
и раздевальней для лиц, пришедших 
с детьми и за ними;

3) раздевальни для детей с пло
щадью не менее 18 кв. метр.;

4) ванной комнаты с площадью не 
менее 18 кв. метр.;

5) кабинета врача с площадью не 
менее 13,5 кв. метр.;

6) комнаты для кормления грудью 
приходящими матерями, для бесед 
с ними и для красного уголка, с пло
щадью не менее 22 кв. метр.;

7) двух комнат для 10 грудных детей: 
а) одна по 3 -кв. метра на ребенка

—общая спальня;
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6) друга для „повзунів*1 підчас 
між сном, по 2 метри на дитину;

8) шости кімнат для ЗО дітей більш 
дорослих, з них:

а) дві кімнати для 20 дітей 
(кожна на 10 дітей віком від 1-2 років) 
для грання й спання з площею
3.5 кв. метрів на дитину, це помеш
кання складається з 2 кімнат;

б) дві кімнати (кожна на 10 дітей) 
для обіду й занять цієї-ж групи 
дітей, з площею по 2,5 кв. метр, на 
дитину;

в) одна кімната (на 10 дітей) для 
спання й грання дітей віком 3-4 років, 
з площею 3,5 кв. метрів на дитину;

г) одна' кімната для їжі й занять 
тієї-ж групи (10 дітей), з площею
2.5 кв. метр, на дитину;

9) ізолятора з площею не менш
10,0 кв. метрів;

10) кімнати для білизни й інвен
тарної з площею не менш як 10 кв. 
метрів;

11) господарської комори з площею 
біля Р кв. метрів;

12) чепурні з окремою кабінкою для 
службовців і з одним умивальником 
площею не менш як 9 кв. метрів;

13) передньої господарського входу, 
шо одночасно служить роздягальнею 
для персоналу;

14) двох веранд:
а) критої на 10 дітей немовлят, 

з площею не менш як 2,75 кв. метрів 
на дитину.

У в а г а .  Спереду веранда від
крита, з'являючись, таким чином,

захищеною з 3 боків;
б) відкритої для решти дітей.
15) Помешкання кухні:
а) кухня з площею підлоги не 

менш як 18 кв. метрів;
б) заготовочна —вона-ж для готу

вання міщанин, з площею не менш 
як 11 кв. метрів;

в) перем ивальня з площею не менш 
як 10 кв. метрів;

г) комора з площею не менш як 
6 кв. метрів;

д) передня-сіни.
16) Безпосередньо до будівлі ясел 

повинна прилягати кватиря хоч-би од-^ 
ного співробітника—ці цього охоронку;

б) вторая—для „ползунов** в проме
жутки между сном по 2.0 метра на 
ребенка;

8) шести комнат для ЗО детей более 
старшего возраста из них:

а) две комнаты для 20 детей (каж
дая на 10 человек) в возрасте 1-2 лег 
для игр и сна с площадью 3,5 кв. 
метра на ребенка, помещение состоит 
из двух комнат;

б) две комнаты (каждая на 10 че
ловек) для обеда и занятий этой же 
группы детей, с площадью по 2,5 кв. 
метров на ребенка;

в) одна комната (на 10 человек) 
для сна и игр детей 3-4 летн. возраста, 
с площадью 3,5 кв. метров на ребенка;

г) одна комната для еды и занятий 
той же группы (10 челов.), площадью
2,5 кв. метр, на ребенка;

9) изолятора с площадью не менее
10,0 кв. метров;

10) бельевой и инвентарной с пло
щадью не менее 10 кв. метров;

11) хозяйственной кладовой с пло
щадью около 8 кв. метров;

12) уборной с особой кабинкой 
для служащих и с одним умывальни
ком площадью не менее 9 кв. метров;

13) передней хозяйственного входа, 
служащей одновременно раздевальней 
для персонала;

14) двух веранд:
а) крытой, на 10 человек детей 

грудного возраста, с площадью не 
менее 2,75 кв. метров на ребенка.

П р и м е ч а н и е .  Спереди веранда
открыта, являясь, таким образом,
защищенной с трех сторон;
б) открытой для остальных детей.
15) Помещения кухни:
а) кухня с площадью пола не менее 

18 кв. метров;
б) заготовочная—она же для изго

товления смесей с площадью не менее 
її кв метров;

в) судомойня с площадью не менее 
10 кв. метров;

г) кладовая с площадью не менее 
6 кв. метров;

д) передней-сеней.
16) Непосредственно к зданию ясель 

должна примыкать квартира хотя 
бы одного сотрудника-цы—яслей;
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1 7) пральні з 2 відділками:
а) для прання білизни, площею не 

менш як 18,0 кв. метрів;
б) для прибирання білизни, з пло

щею не менш як 13,5 кв. метрів;
в) передньої-сіней.
18) Повітки для паливних матеріялів, 

з відділком для господарського рема
ненту;

19) льоху;
20) надвірної чепурні на 1 очко;
21) помийної ями й смітника.
115. Височінь помешкань охоронку 

не повинна бути менш як 3,5 метрів, 
а помешкання кухні кватир та 
пральні—не повинна бути менш як
3,2 метра.

116. Світловий коефіцієнт помеш
кання охоронку має бути че менш 
як 1:6.

117. Широчінь коридору в оснівній 
частині не менш як 2,5 кв. метрів.

118. Глибина кімнат охоронку має 
бути не більш 6,5 метрів.

119. Вентиляція й опалення помеш
кання охоронку влаштовується згідно 
з нормами для лікарняних будівель, 
з тим, що в дитячих кімнатах зі 
штучною вентиляцією, треба подавати 
не менш як два обсяги повітря в го
дину.

120. Розташування кімнат охоронку 
мусить бути таке:

1) вхід для дітей іде через передню, 
роздягальню для дітей і через ванну;

2) з роздягальні для дітей мусить 
бути другий вхід до основної частини
будівлі;

3) передня повинна мати безпосе
реднє сполучення з кабінетом лікаря;

4) ізолятор мусить бути по змозі 
віддалений від дитячих кімнат;

5) кімната для годівлі груддю мате
рями, шо приходять, повинна зручно 
сполучатися з передньою;

6) роздягальня, ванна кімната, 
дитячі кімнати, кімната для годівлі 
груддю, повинні мати вихід до оснів
ного коридору;

7) службові помешкання можуть 
міститися в окремій службовій ча
стині, що прилягає до коридору 
оснівної частини, з тим, шо широ-

17) прачешной с двумя отделениями:
а) для стирки белья плошадью не 

менее 18,0 кв. метр.;
б) для уборки белья с плошадью 

не менее 13,5 кв. метр.;
в) гіередней-сеней.
18) Сарая для отопительных мате

риалов, с отделением для хозяйствен
ного инвентаря;

19) погреба;
20) дворовой уборной на одно очко;
21) помойной ямы и мусорного 

яшика.
115. Высота помещений яслей не 

должна быть менее 3,5 метров, а по
мещений кухни, квартир и прачешной — 
не должна быть менее 3,2 метра

116. Световой коеффициент поме
щений яслей должен' быть не менее 
1:6.

117. Ширина коридора в основной 
части не менее 2,5 кв. метров.

118. Глубина комнат яслей должна 
быть не более 6,5 метра.

119. Вентиляция и отопление по
мещений яслей устраиваются согласно 
норм для больничных зданий, при 
чем в. детских комнатах, при искус
ственной вентиляции, должно доста
вляться не менее двух об'емов воздуха
в час-

120. Расположение комнат яслей 
должно быть следующим:

1) вход для детей идет через перед
нюю, раздевальню для детей и через 
ванную;

2) из раздевальни для детей дол
жен быть второй ход в основную 
часть здания;

3) передняя должна иметь непо
средственное сообщение с кабинетов 
врача;

4) изолятор должен быть по воз
можности удален от детских комнат;

5) комната для кормления грудью 
приходящими матерями должна удоб
но сообщаться с передней;

6) раздевальня, ванная комната, 
детские комнаты, комната для кор
мления грудью—должны иметь выход 
в основной корридор;

7) служебные помещения могут по
мешаться В особой служебной части, 
примыкающей к коридору основной 
части, при чем ширина коридора
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чінь коридору цієї частини повинна 
бути не менш як 1,8 метрів;

8) кімната для дітей і ізолятор 
переважно повинні обертатися на 
півд. схід;

У) взаємне розташування кімнат 
кухні мусить бути таке:

а) передня повинна мати входи до 
комори й кухні;

б) заготівельна повинна безпосе
редньо сполучатися з кухнею;

в) перемивальня повинна міститися 
так, щоб до неї можна було-б доста
вити З охоронку посуд, по змозі ми
наючи помешкання кухні;

г) розташування кухні до инших 
помешкань охоронку повинно гаран
тувати непроничненкя до них чаду 
з кухні.

121. Господарський двір мусить 
бути трохи відокремлений від оснів
ної частини помешкань охоронку.

122. Сад—не менш як 5.000 ке. 
метрів.
• 123. Площа, шо підводиться для 
охоронку, по змозі повинна бути коло 
8.001» кв. метрів.

У в а г а .  Влаштовуючи, охоронок 
на меншу кількість дітей, бажано 
дл* старших груп дітей влаштову
вати не 6 кімнат, а 4 з площею 
підлоги не менш як 5,0 кв. метрів 
на кожну дитину.

Харків. 21 « і риип 1920 р„

Заст. Народнього Комісара
Охорони Здоров'я Школам.

этой части должна быть не менее
1,8 метров;

8) комната для детей и изолятор 
преимущественно должны быть обра
щены на юго-восток;

9) взаимное расположение комнат 
кухни должно быть следующим:

а) передняя должна иметь входы 
в кладовую и кухню;

б) заготовочная должна непосред
ственно сообщаться с кухней;

в) судомойня должна быть распо
ложена так, чтобы в нее можно было 
доставить из ясель посуду, по воз
можности минуя помещение кухни;

г) расположение кухни по отно
шению к остальным помещениям ясель 
должно гарантирован непроникно- 
вение чада из кухни.

121. Хозяйственный двор должен 
быть несколько обособлен от основ
ной части помещений ясель.

122. Сад—не менее 5.000 кв. метр.

12 3. Площадь, отводимая для ясель, 
должна быть по возможности около
8.000 кв. метров.

П р и м е ч а н и е .  При устройстве 
ясель на меньшее число детей, до
пустимо для старших групп детей 
устраивать не 6 комнат, а 4 с пло
щадью пола не менее 5,0 кв. метр, 
на каждого ребенка.

Харьков. 21 августа 1926 г.

Зам. Народного Комиссара 
Здравоохранения Николаев.

, Поправка до Збірника Узаконень.
(російський текст)

* 36. Уз. сторінка рядок Н а д р у к о в а н о  М а є  б у т и
21—22 427 Ю зн................... надлежит пода- надлежит поаавать к \

вать соответствующему соответствующему окр- 
окреуду . . . суду. . .

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголовліт ч. 1^69. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам. ч. 189. Прим. 7000.





[345(47.7)(003)] Пролетарі всіх країн, єднайтеся!УКРАЇНСЬКА СОШЯЛЇСТНЧНЛ РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
УЗАКОНЕНЬ ТАМ ІРОЗПОРЯАЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

ЗА 192<5 РІК
ОФІЦІЙНЕ РИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮС ТИ ЦІ

5 листопада 1926 р. 1 ) 3 Відділ ДРУГИЙ 5 ноября 1926 г. 1 Ь 1 3 Отдел ВТОРОМ

ЗМІСТ
Постанови Наркомосвіги, Наркомсоц- 

забезу та Наркомюсту.
(6 жовтня 1926 р.).121.Про доповнення інструкції „Про порядок виплати авторського гонорару за приладне виконання драматичних і музичних ТІЮрІВ“.1*.2. Про подання правової допомоги комітетами селянських товариств взаємодопомоги сільській людності.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления Наркомпроса, Нарком- 

сообеса и Наркомюста.
(6 октября 1926 і.).

121.0  дополнении инструкции ..О порядке уплаты авторского гонорара за публичное исполнение драматических н музыкальных произведений".122. Об оказании правовой помощи комитетами селянских обществ взаимопомощи сельскому населению.
Постанова Народнього Комісаріяту 

Освіти УСРР.
Постановление Народного Комис

сариата Просвещения УССР.
121. Про доповнення інструкції „Про 
порядок виплати авторського гоно
рару за приль.дне виконання драмати- 

$ чних і музичних творів*.
На підставі арт. 5 Постанови Ради 

Народніх Комісарів УСРР з 8 грудня 
1925 року „Про авторський гонорар 
за прилюдне виконання драматичних 
і музичних творів" (36. Уз. УСР?
1925 р., № 100, арт. 55‘0) і допов 
нюючи свою інструкцію з 19 квітня
1926 року „Про порядок виплати 
авторського гонорару за прилюдне 
виконання драматичних і музичних 
творів" (36. Уз. УСРР 1920 р. 
Ьідділ II, № 11, арт. З/), Народній 
Комісаріят Освіти УСРР у х в а л и в :  1

1. За твори, що виконуються в цир
ках, всіляких естрадах, дивертисмен
тах, кабаре та инших місцях, де з на
відував береться платню, авторський 
гонорар виплачується в розмірі 3%

121. О дополнении инструкции „О по
рядке уплаты авторского гонорара за 
публичное исполнение драматических 

и музыкальных произведений".

На основании ст. 5 Постановления 
Совета Народных Комиссаров УСс-Р от 
8 декабря 1925 года „Об авторском 
гонораре за публичное исполнение 
драматических и музыкальных про
изведений" (С6. Узак. УССР 1925 г., 
К? 100, ст. 550) и в дополнение своей 
инструкции от 19 апреля 1926 года, 
„Опорядке уплаты авторского гонорара 
за публичное исполнение драматиче
ских и музыкальных произведений"' 
(Сбор. Узак УССР 1926 г. Отд. II, 
N5 11, ст. 37). Нар< дный Комиссариат 
Просвещения УСРР п о с т а н о в и л :

1 .  За произведения, исполняемые п 
цирках, эстрадах всех видов, в ди
вертисментах, кабаре и проч.. местах, 
где с посетителей взимается плата, 
авторский гоної
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фактичної оплати за ввесь програм, 
згідно з п. „и" арт. 2 і уваги 
З до того ж артикулу П станови 
ВУЦВК'у і РНК УСРР від 8 грудня 
1925 року.

2. Сади, пивні, ресторани, кабаре, 
кафе і инш. підриємства громадського 
харчування, а також естради й театри 
з столиками, шо не беруть особливої 
платні за вхід, платять авторський 
гонорар за твори, шо в них вико
нуються, в розмірі 5% загальної суми
заробітньої платні за даний день 
всіх робітників мистецтва, що беруть 
участь в художній частині підприємства.

3. Авторський гонорар за прилюдне 
виконання драматичних І музичних 
творів: опер, опереток, частушок, 
видовищ, сцен, монологів, балетних 
видовиськ, куплетів і пісеньок з ро
бітничих клубів береться, коли улаш
товується платні вистави чи концерти, 
за тарифом, зазначеним у Постанові 
ВУЦВК і РНК від 8 грудня 1925 р. 
„Про авторський гонорар за прилюдне 
виконання драматичних і музичних 
творів".

4, Контроля за додержанням правил,
зазначених в арт. 2 Інструкції Нар- 
комосу з 19 квітня 1926 року, 
покладається на органи управління 
в справах літератури й видавництва.

Харків. 6 жовтня 1920 р.
Заст. Народнього Комісара

Освіти УСРР Я. Ряппо.

размере 3% фактического сбора за 
всю программу, согласно п. „ии ст. 2 
и примечания 3 к этой статье Поста
новления ВУЦИК'а и СНК УССР от 
8 декабря 1925 года.

2. Сады, пивные, рестораны, ка 
баре, кафе и прочие предприятия об
щественного питания, а также эст
рады и театры со столиками, где не 
взимается особая плата за вход, пла
тят авторский гонорар за исполняе
мые в них произведения в размере 
5% с обшей суммы заработной платы 
в данный день всех работников ис
кусства, принимающих участие -в 
художественной части предприятия.

3. Авторский гонорар за публич
ное исполнение драматических и му
зыкальных произведений: опер, опе
реток, частушек, обозрений, сценок, 
монологов, балетных представлений, 
куплетов и песенок взимается с рабо
чих клубов, если устраиваются плат
ные спектакли или концерты, со
гласно тарифа, обозначенного в Поста
новлении ВУЦИК'а и СНК от 8 дека
бря 1925 года „Об авторском гоно
раре за публичное исполнение драма
тических и музыкальных произве
дений".

4. Контроль за соблюдением пра
вил, предусмотренных в ст. 2-й Ин
струкции Наркомпроса от 19 апреля 
1926 года, возлагается на органы 
управления по делам литературы и і 
издательства.Харьков. 6 октября 1926 г.

Зам. Народного Комиссара
Просвещения //. Ряппо.

122. Інструкція про подання правової 
допомоги комітетами селянських то
вариств взаємодопомоги сільській 

людності.

На підставі арг. 32 „Положення 
про селянські товариства взаємо
допомоги", затвердженого ВУЦВК'ом 
і РНК УСРР з 23 січня 1925 року 
(36. Уз. УСРР 1925 р. № 3, арт. 21) 
та на розвиток арт. арт. 7 та 9 цього 
„Положення", Народній Комісаріят 
Соціяльного Забезпечення та Народній
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122. Инструкция об оказании правовой 
помощи комитетами селянских об
ществ взаимопомощи сельскому на

селению.
На основании ст. 32 „Положения о 

селянских обществах взаимопомощи", 
утвержденного ВУЦИК'ом и СНК 
УССР от 23 января 1925 года (Собр. 
Узак. УССР 1925 г., № 3, ст. 21) и 
в развитие ст. ст. 7 и 9 сего .Поло
жения" Народный Комиссариат Со
циального Обеспечения и Народный
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Комісаріят Юстиції УСРР постановили 
затвердити такі правила про подання 
правової (.юридичної) допомоги комі
тетами селянських товариств взаємо
допомоги сільській людності:

1. Правову допомогу комітети се
лянських товариств взаємодопомоги 
подають усім членам товариства вза
ємодопомоги і в першу чергу: родинам 
військових службовців (червоноармій- 
цвм, демобілізованим), інвалідам, неза
можному селянству, потерпілому від 
стихійного та соціяльного лиха, удовам, 
сиротам, хворим та взагалі всім 
найбідніимм громадянам села.

2. Загальний нагляд над правовою 
допомогою сільській людності прова
дить НКЮ, згідно з чинним законо
давством. -

На місцях селянські товариства 
взаємодопомоги чинять юридичну 
допомогу людності під керівництвом 
окпугової колегії оборонців через 
районового уповноваженого.

Юридичні консультації селянських 
товариств взаємодопомоги подають 
звіти за кожний квартал до президії 
колегії оборонців не пізніш 5 днів, 
наступних за звітним кварталом.

3. Правову допомогу можна пода
вати:

а) в царині захисту майнових прав;

б) в царині землевпорядження;
в) в царині захисту громадянських 

прав жінок;
г) в царині освіти;
д) в царині єдиного сільсько-госпо

дарського податку;
е) в царині одержання насінньових 

позик і постачання сільсько-госпо
дарського знаряддя й машин;

ж) в царині одержання лісу;
з) в царині захисту інтересів вій* 

ськово-службовців та їхніх родин 
підчасодержання пільг, установлюваних 
в законі;

и) в царині опіки й піклування.

4. СТВ’а подають ріжноманітні по
яснення та поради, видають довідки 
в різних правових питаннях чинного

Комиссариат Юстиции УССР поста
новили утвердить нижеследующие 
правила об оказании правовой (юри
дической) помоши комитетами селян
ских обществ взаимопомоши сель
скому населению:

1. Правовую помошь комитеты се
лянских обществ взаимопомощи ока
зывают всем членам товарищества 
взаимопомощи и в первую очередь: 
семействам военнослужащих (красно
армейцам, демобилизованным), инва
лидам, незаможному селянству, потер
певшему от стихийных и социальных 
бедствий, вдовам, сиротам, больным 
и вообще всем беднейшим гражданам 
села.

2. Общий надзор за правовой по
мощью сельскому населению несет 
НКЮ, согласно существу* щего зако- 
нааательства. На местах селянские 
общества взаимопомоши оказывают 
юридическую помощь населению под 
руководством окружной коллегии за
щитников через районного уполномо
ченного.

Юридические консультации селян
ских обществ взаимопомощи подают 
отчеты за каждый квартал в прези
диум коллегии защитников не позже 
5 дней, следующих за отчетным квар
талом

3. Правовая помощь может быть 
оказываема:

а) в области защиты прав на иму
щество;

б) в области землеустройства;
в) в области защиты гражданских 

прав женщины;
г) в области просвещения;
д) в области единого сельско-хозяй

ственного налога;
е) в области получения семенных 

ссуд, снабжения сельско-хозяйствен
ным инвентарем и орудиями;

ж) в области получения леса;
з) в области защиты интересов 

военнослужащих и их семейств при 
получении льгот, устанавливаемых 
законом;

и) в области опеки и попечитель
ства.

4. СОВ‘ы дают различные раз'яснения 
и советы, выдают справки по раз
ным юридическим вопросам действую-
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законодавства, зазначаючи, якщо 
треба, назви та адреси державних 
органів, установ, комісій та инш., 
куди належить звернутись; допома
гають розбиратись у кожному окре
мому спірному питанні, складають 
типові заяви, клопотання до судових, 
земельних та инших адміністративних 
радянських і громадських органів 
і установ.

5. СТВ'а мають допомагати в захисті 
інтересів покривджених підчас пере
гляду справ у судових установах, 
зокрема скеровуючи свою увагу на 
урегулювання спірних земельних 
відносин.

6. На прохання покривджених, 
а також із власного почину СТВ'а 
можуть виступати з метою замирити 
позовників у їхніх спірках.

7. СТВ'а повинні знайомити насе
лення з чинними законами, розпоря
дженнями Радянської влади, шо сто
сується до сільського господарства, 
найму робітної сили, організації 
артілей, кооперативів та взагалі шо до 
сільської праці та побуту, пояснюючи 
зміст законів у приступній та зрозу
мілій для селян формі.

8. СТВ'а повинні широко оловішати 
трудове сільське населення про допо
могу, шо вони її подають, з'ясовувати 
особливе значіння селянських газет 
і журналів, а саме: „Радянського 
Селянина", „Радянського Села", попу
лярного журналу, видаваного від 
Народнього Комісаріяту Юстиції 
„Червоне Право", а також друкованого 
органу Наркомсоцзаб *зу „Вісника 
Соціального Забезпечення" та стінної 
газети „Взаємодопомога", шо ьа їхніх 
сторінках освітлюється питання селян
ського життя, дається беззаплатні 
відповіді на запитання з царини 
права.

9. В царині захисту майнових 
прав СТВ'а повинні дбайливо стежити, 
шоб не припускати кабальних дого
ворів, шо їх складається під упливом 
злиденности, і в цьому разі, як із 
свого почину, як і за заявою окре
мих осіб, вживати заходів до розі
рвання таких договорів, а як-шо по
трібно, піднімати, на підставі арт. 33

щего законодательства, отмечая, если 
это нужно, названия и адрес государ
ственных органов, учреждений, комис
сий и др., куда надлежит обратиться; 
помогают разобраться в каждом от
дельном спорном вопросе; составляют 
типовые заявления, ходатайства в 
судебные, земельные и другие админи
стративные советские и обществен
ные органы и учреждения.

5. СОВ'ы должны оказывать по
мощь в зашите интересов обиженных 
при рассмотрении дел судебными 
установлениями, обращая особое вни
мание на урегулирование спорных 
земельных отношений.

6. По просьбе обиженных, а также 
по собственной инициативе СОВ'ы 
могут выступать с целью примирения 
тяжущихся в их спорах.

7. СОВ'ы должны знакомить насе
ление с действующими законами, ра
споряжениями Советской власти, ка
сающимися сельского хозяйства, найма 
рабочей силы, организации артелей, 
кооперативов и вообще сельской ра
боты и быта, раз'ясняя содержание 
законов в доступной и понятной для 
крестьян форме.

8. СОВ'ы должны широко опове
щать трудовое сельское население 
о помощи, которую они оказывают, 
раз'ясняя особое значение крестьян
ских газет и журналов, как-то: „Ра
дянського Селянина", „РадянськогоСе- 
Ла". популярного журнала, выдавае
мого Народным Комиссариатом Юсти
ции „Червоне Право", а также пе
чатного органа Наркомсообеса „Віс
ника Соціяльного Забезпечення" и 
стенной газеты „Взаємодопомога", на 
страни іах коих освещаются вопросы 
крестьянской жизни, даются бесплат
ные ответы на запросы в области 
права.

#9. В области зашиты прав на иму
щество СОВ'ы должны заботливо сле
дить за тем, чтобы не допускать ка
бальных сделок, совершаемых под 
влиянием нужды, и в таких случаях, 
как по своей инициативе, так и по 
заявлению отдельных лиц, принимать 
меры к расторжению таких сделок, 
а при необходимости возбуждать, на
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Цивільного Кодексу УСРР, судові по
зови й підтримувати їх на суді.

10. В иарині землеврядження СТВ'а 
повинні:

1) допомагати всім покривдженим, 
зокрема членам товариства, сприяючи 
переведенню в життя законі» про 
правильне й вчасне наділення їх діль
ницями землі (ораної, лугової й т. инш.) 
дія трудового землекористування;

2) брати як-найдіяльнішу участь 
у роботах землеврядження, зокрема, 
на підставі чинного законодавства, 
вони повинні:

а) давати пояснення та вказівки 
у питаннях землевпорядкування, скла
дати прохання, скарги та инші па
пери;

б) допомагати земорганам і землеко- 
місіям;

в) повідомляти відповідні органи 
в разі зламання при землеврядженні 
інтересів членів товариства взаємо
допомоги і взагалі всіх незаможних 
селян.

3) допомагати селянським і проле
тарським с.-г. ор анізаціям та всій 
незаможній сільській людності в одер
жанні на пільгових умовах у кори
стування земель з державного земель
ного фонду, згідно з правилами, вста
новленими що до користування дер
жавним земельним майном; 4 5 6

4) провадити роботу що до вияв
лення неспроможніх господарств зе
мельного товариства й міри їхніх по
треб, підчас розвязання питань про 
передачу членам земельного товари
ства землі й майна відумерлого го
сподарства (безгосиодарнього майна);

5) дбати про налання кредиту на 
виробннчо-землеурядчі роботи через 
Укрсільбанк і його місцеві органи, 
а •’акож через товариства сільсько-го
сподарського кредиту: сільсько-госпо
дарським колективам, земельним ко
оперативам, об'єднанням і т. инш. й ок
ремим землекористувателям, згідно 
з чинним законоположенням;

6) допомагати земельним органам 
та с.-г. кооперації в організації 
меліоративних товариств на місцеві

основании ст. 33 Гражданского Ко
декса УССР, судебные иски и под
держивать их на суде.

10. В облас ги землеустройства СОВ'ы 
должны:

1) оказывать помошь всем обижен
ным, в частности членам общества, 
способствуя проведению в жизнь за
конов о правильном и своевременном 
наделении их землей (пахотной, лу
говой и т. п.) для трудового земле
пользования;

2) принимать самое активное уча
стие в работах землеус’ройства, в 
отдельности, на основании существую
щего законодательства, они должны:

а) давать раз'яснения и указания 
по вопросам землеустройства, соста
влять прошения, жалобы и другие 
бумаги;

б) содействовать земорганам и зем- 
комиссиям;

в) уведомлять соответствующие ор
ганы в случае нарушения при земле
устройстве интересов членов общества 
взаимопомощи и вообще всех селян- 
бедняков;

3) содействовать селянским и про
летарским с.-х. ор энизациям и всему 
незаможному сельскому населению в 
получении ими на льготных условиях 
в их пользование земель из государ
ственного земельного фонда, согласно 
правил, установленных в отношении 
пользования государственным земель
ным имуществом;

4) производить работу по выясне
нию маломощных хозяйств земельного 
общества и разуеров их нужды при 
разрешении вопросов о передаче чле
нам земельного общества земли и 
имущества виморочного хозяйства 
(бесхозяйного имущества);

5) заботитіся об отпуске кредитов
на производсгвенно-зем-іеустроитель- 
ные работы через Укрсельбанк и его 
местные органы, а также через обще
ства сельско хозяйственного кредита: 
сельско хозяйственным коллективам, 
земельным кооперативам, объединениям 
и др. и отдельным землепользователям,
согласно существующих законополо
жений;

6) содействовать земельным орга
нам и с. х. кооперации в организации
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кошти, зразкових дільниць на землях 
меліоративних товариств, радгоспів 
і т. инш.;

7) брати діяльну участь у роботі 
районових сільсько-господарських аг
рономічних нарад і допомагати земорга- 
нам в агропропаганді серед сільського 
населення.

11. В царині захисту громадянських 
прав жінок СТВ‘а повинні:

1) стежити за переведенням у життя 
заходів що до втягнення селянок (жі
нок і вдіє червоноармії'ців, інвалідів, 
самотніх господарок найбіднішої ча
стини населення) в радянськей коопе
ративне будівництво, а також за на
данням всіх можливих переваг селян
кам упровадженні ними господарства, 
зокрема допомагати в одержанні сіль
сько-господарського кредиту підчас 
переведення землеурядних робіт, водер- 
жанні нас кньових матеріалів, сільсько
господарського знаряддя й машин, 
заводської й робочої худоби, безза
платної лікарської й ветеринарної 
допомоги, беззаплатного відпуску ліків, 
медикамент ів то-шо;

2) мати нагляд і вживати заходів 
до того, щоб підчас розводів і роз
ділів не потерпіли інтереси селянок 
взагалі й, зокрема, були збережені 
за ними земельні наділи.

12. В царині освіти СТВ‘а повинні: 1 2

1) знайомити членів товариства 
з чинними законами, що закріплюють 
за трудовим селянством, демобілізова
ними червоноармійцями й моряками, 
а також інвалідами Червоної Армії 
й Флоти, певну кількість місць у 
ВУЗ‘ах;

2) направляти інваліди села, що 
бажають навчитись різного ремества, 
до Політехнікуму Наркомсоцзабезу, 
згідно з розкладками, що їх прова
дить НКСЗ для окружних інспектур 
соцзабезу.

13. В царині єдиного с.-г. податку 
СТВ'а повинні:

1) сприяти сільському населенню 
користуватися з даних законом пільг
ШО ДО ЄДИНОГО СІЛЬСіКО-ГОСГЮіарСЬКОГО
податку, що й повинно полягати в оз
найомленні членів товариств з зако-

мелиоративных товариществ на мест
ные средства, образцовых участков 
на землях мелиоративных товари
ществ, совхозов и т. п.;

7) принимать деятельное участие 
в работе районных сельсько-хозяй- 
ственных агрономических совещаний 
и содействовать земорганам в агро
пропаганде среди сельского населения.

11. В области зашиты гражданских 
прав женщин СОВ’ы должны:

1) следить за проведением в жизнь 
мер, касающихся вовлечения крестья
нок (жен и вдов красноармейцев, ин
валидов, одиноких хозяек беднейшей 
части населения) в советское и коопе
ративное строительство, а также за 
предоставлением всех возможных преи
муществ селянкам при ведении ими 
хозяйства, в частности содействовать 
в получении с.-х. кредита во время 
проведения землеустроительных работ, 
в получении семенных материалов, 
с.-х. орудий й машин, племенного и 
рабочего скота, бесплатной лечебной 
и ветеринарной помощи, бесплатного 
отпуска лекарств, медикаментов и т. п.;

2) иметь наблюдение и принимать 
меры к тому, чтобы при разводах и 
разделах не страдали интересы кре
стьянок вообще и, в частности, были 
сохранены за ними земельные наделы.

12. В области просвещения СОВ'ы 
должны:

1) ознакомить членов общества с 
существующими законоположениями, 
закрепляющими за трудовым селян
ством, демобилизованными красноар
мейцами и моряками, а также инва- 
лиіами Красной Армии и Флота опре
деленное количество мест в ВУЗ'ах;

2) направлять инвалидов села, же
лающих учить'Я разным ремеслам, в 
Политехникум Нзркомсообеса, согласно 
с раскладками, проводимыми Нарком1 
сообесом для окружных л инспектур 
сообеса.

13. В области единого с.-х. налога 
СОВ'ы должны:

1) оказывать содействие в пользо
вании сельским населением предоста
вленными законом льготами по еди
ному с.-х. налогу, которое должно 
заключаться в ознакомлении членов
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ном Уряду Союзу РСР про єм
ний сільсько-господарський податок, 
інструкціями до нього, а також і 
в поясненні того, шо саме оподатко
вується в кожному господарстві, які 
ставки установлено на податкові оди
ниці, які існують надбавки на місцеві 
потреби, які установлено пільги для 
незаможних господарств, які обов'язки 
й яка відповідальність платників по
датку на випадок їх невиконання та 
який порядок оскарження неправиль
ного вирахування й стягнення податку; 
СТВ'а повинні також ьидавати й инші 
довідки шо до єдиного с.-г. податку, 
в яких може трапитись потреба;

2) брати участь у розгляді подат
кових списків, допомагати радянським 
органам, виявляти маєтковий стан 
окремих господарств і входити в уста
новленому порядкові в податкові комі
сії на правах членів.

14. В царині одержання насінньо- 
вих позик і постачання сільсьчо- 
господарчого знаряддя і машин СТВ'а 
повинні:

1) в галузі розподілення насінньо- 
вих позик із державного насінньового 
фонду:

а) перевіряти списки членів това
риства і взагалі селянського населення, 
шо потрібує насінньової позики;

б) наглядати за використанням 
цієї насінньової позики виключно на 
засів;

в) наглядати за тим, щоб заявки 
СТВ на насінньову позику для громад
ських засівів задовольнялося в першу 
чергу;

2) в справі постачання насіння 
трав:

а) візувати списки тих членів това
риства, шо потрібують кредитів;

б) визначати розміри й умови від
пуску насінньових трав в кожному 
окремому господарстві залежно від 
потреби та міцности ;

3) засвідчувати заявки членів това
риства та їхніх об'єднань на одер
жання кредиту в постачанні сільсько
господарського знаряддя й машин, 
засвідчуючи як маєткове їхнє стано
вище, як і ті обставини, шо ці госпо-

товаришеств с законом Правительства 
Союза ССР о едином с.-х. налоге, 
инструкциями к нему, а также в 
пояснении того, что именно обла
гается в каждом хозяйстве, какие 
установлены ставки на налоговые 
единицы, какие существуют надбавки 
на местные нужды, какие установлены 
льготы для незаможных хозяйств, 
какие обязанности и какая ответ-, 
ственность плательщиков налога на 
случай неисполнения их и какой 
порядок обжалования неправильного 
исчисления и взыскания налога; <_0В‘ы 
должны также выдавать- и другие 
справки о едином с.-х. налоге, в коих 
может возникнуть потребность;

2) принимать участие в рассмотре
нии налоговых списков, содействовать 
советским органам в выявлении иму
щественного состояния отдельных хо
зяйств и входить в установленном 
порядке в налоговые комиссии на 
правах членов.

14. В области получения семенных 
ссуд и снабжения с.-х. орудием и 
машинами СОВ'ы должны:

1) в области распределения семен
ных ссуд из государственного семен
ного фонда:

а) проверять списки членов обще
ства и вообще селянского населения, 
нуждающегося в семенной ссуде;

б) наблюдать за использованием 
этой семенной ссуды исключительно 
для посева;

в) наблюдать за тем, чтобы заявки 
СОВ на семенную ссуду для обще
ственных посевов удовлетворялись 
в первую очередь;

2) в деле снабжения семенами трав:

а) визировать списки членов обще
ства, нуждающихся в кредитах;

б) определять размер и условия 
отпуска семенных трав в каждом 
отдельном хозяйстве в зависимости 
от его потребности и мощности,

3) заверять заявки членов общества 
и их об‘единений на получение кре
дита по снабжению с.-х. орудиями 
и машинами, заверять как имуще
ственное состояние их, так и те 
обстоятельства, что эти хозяйства

605



ч. 33 Арт. 122 К? 33 Ст. 122

дарства об'єднують трудові, а не кур
кульські елементи; разом з тим СТВ‘а 
повинні сприяти тому, щоб всіх вза
галі членів товариства і їх об'єд
нання своєчасно постачати сільсько
господарським реманентом, шо його 
розподіляється між сільським насе
ленням; крім того, С ї В а  повинні 
сприяти членам товариства та їх 
об'єднанням пои підготовці досвідчених 
трактористів із числа членів това
риства, в першу чергу з демобілізо
ваних червоноармійців.

15. В царині одержання лісу СТВ'а 
повинні:

1) знайомити членів товариства 
й їх об'єднання з умовами й порядком, 
як одержати лісу через земельні органи, 
сприяти земорганам виявляти шо-разу 
розмір потреби окремих осіб і госпо
дарств у лісі, посвідчуючи розмір 
потреби тих чи инших членів това
риства і направляючи їх до рай
виконкому, який видає відповідну 
посвідку, і подавати членам СТВ до
помогу на одержання лісу на піль
гових умовах;

2) шо до одержання лісу СТВ‘а 
повинні сприяти громадянам, шо по
терпіли від пожежі або поеіди, сім'ям 
червоноармійців, громадянам, що втра
тили працездатність в революційній бо
ротьбі, громадянам, шо фактично 
користуються соціяльним забезпе
ченням або мають право на таке за- 
Оезпечення з тим, шо:

а) розмір знижки кожному членові 
встановлюється залежно від мате- 
ріяльного стану, не виступаючи за 
межі загальновстановлених відсотків 
знижки,

б) призначений до розподілу за 
таксою ліс видається в першу чергу 
найбіднішому селянству,

в) ліс, призначений на видачу пере
селенцям та розселенцям в порядку 
довготермінового кредитування, ви
дається в першу чергу маломіцним 
переселенцям.

16. 8 царині захисту інтересів вій- 
ськово-службовців і їхніх родин при

об'единяют трмдовые, а не кулацкие 
элементы; вместе с этим СОВ’ы должны 
содействовать тому, чтобы все вообще 
чле»-ы общества и их об'единения 
своевременно снабжались с.-х. инвен
тарем, распределяемым между сель
ским населением; кроме того СОй'ы 
должны содействовать членам обще
ства и их об'единениям при подго
товке опытных трактористов из числа 
членов общества, в первую очередь 
из демобилизованных красноармейцев.

15. В области получения леса СОВ'ы 
должны:

1) ознакомлять членов обшества 
и их об'единения с условием и поряд
ком, как получить лес через земель
ные органы, содействовать земельным 
органам в выяснении, в каждом от
дельном случае, размера потребное^ 
отдельных лиц и хозяйств в лесе, 
удостоверяя размер потребности тех 
или других членов общества, напра
вляя их в райисполкомы, которые 
выдают соответствующее удостове
рение, и оказывать членам СОВ 
помошь в получении леса на льгот
ных условиях;

2) в отношении получения леса, 
СО^'ы должны содействовать гражда
нам, потерневшимог пожаров илинавод- 
нения, семьям красноармейцев, гра
жданам, утерявшим трудоспособность 
в революционной борьбе, гражданам, 
которые фактически пользуются со
циальным Обеспечением ИЛИ имеют; 
право на такое обеспечение, при этом

а) размер снижения каждому члену 
устанавливается в зависши ости от 
материального положения, не выходя 
за пределы общеустановленного про
цента снижения,

б) назначенный для распределения 
по таксе лес выдается в первую 
очередь беднейшему крестьянству,

в) лес, назначенный для отпуска 
переселенцам и расселенцам в порядке 
долгосрочного кредитования, выдается 
в первую очередь маломощным пере
селенцам.

16. В области защиты интересов 
военно-служащих и их семейств при
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одержанні пільг, установлених зако
ном, СТВ‘а повинні:

1) знайомити членів товариства зі 
змістом Кодексу Законів про пільги 
й переваги для військово-службоеців 
К С. Червоної Армії й Флоти СРСР 
і їх родин (ЗО. Зак. СРСР 1924 р., 
№ 21, арт. арт. 197, 198) і, на ви
падок зламання цих пільг, переводячи 
їх у життя, вживати рішучих заходів 
до захисту зламаних інтересів своїх 
членів, шо мають право на ці пільги.

17, В галузі опіки й піклування 
СТВ'а повинні всіляко допомагати 
місцевим радянським органам (сіль
радам, райвиконкомам, нарсудам і т. 
инш.) вибирати в потрібних випадках 
опікунів і піклувателіз над майном 
з числа членів товариства.

Харків, о жовтіш 1920 р.
Народній Комісар Соціяльного 

Забезпечення, Голова Центральної 
Секції Селянських Товариств 

Взаємодопомоги Покорний.

Заст. Народнього Комісара 
Юстиції та Генерального Прокурора 

Республіки Михайли*.

Ч. 33 Арт. 122

получении льгот,установленных зако
ном, СОВ'ы должны:

1) знакомить членов общества 
с содержанием Кодекса Законов о 
льготах и преимуществах для военно
служащих Р.-К. Красной Армии и 
Флота СССР и их семей (Соб. Зак. 
СССР 1924 г., № 21, ст. ст. 197,198) 
и, в случае нарушения этих льгот 
при проведении их в жизнь, прини
мать решительные меры к машите 
нарушенных интересов своих членов, 
имеющих право на эти льготы.

17. В области опеки и попечитель
ства СОВ'ы обязаны всячески способ
ствовать местным советским органам 
(сельсоветам, райисполкомам, нар
судам и др.) в выборе, в необхо
димых случаях, опекунов и попечи
телей над имуществом из числа членов 
общества.Харьков, 6 октября 1920 г.

Народный КомиссарСоциаль- 
ного Обеспечения, Председа
тель Центральной Секции Кре
стьянских Обществ Взаимо-

. помощи Покорный.

Зам. Народного Комиссара 
Юстиции и Генерального 

Прокурора Республики Михайлик.

№ 33 Ст. 122
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ОФІЦІЙНЕ БИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТ! ГУ ЮСТИЦІЇ

16 листопада 
1926 р. їм І Відділ ДРУГИЙ 1 6  ноября 

1926 г. У* Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ

Постанови Наркомюста та Центральної 
Санітарно-Технічної Ради УСРР

( 1 1 2 7  жовтня 1926 р.)ГА". Про відповідальність за невиконання иосиион при <*бов яикове страхування ннйииіюго націоналізованого підори- •ім'-тва або буднику.1-4. Про тлумачення арт. 2<*5 Цивільного 
Кодексу УСРР.12!». Про задоволення грошових претензій робітників міліції та кримінального (розшуку.!-*«». Інструкція про оргавізунання й роботу районови.х санітарно - технічнихрад

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления Наркомюста и Цен
трального Санитарно - Технического 

Совета УССР

(11-27 октября 1926 .*>.
12л. вб ответстнеинооти за новсиолновпо постановлений об обязательном страховании нанимаемого ыацноналнзнро- нанного прелпрннтия и л и  строении.121. О толковании ст. 205 Гражданского Кодекса УССР.125. Об удовлетворении Денежных Претензий работников милиции и уголовного розыска.120. Инструкция об организации и работе районных саинтарно-тохннчвскпх советов.

Постанови Народнього Комі
саріяту Юстиції.

123. Про відповідальність за невико 
нання постанов про обов'язкове 
страхування найманого націоналізо

ваного підприємства або будинку.

Розглянувши підняте від Правління 
Коопсграху питання про те, чи від
повідає за змістом арт. 164 Цивіль
ного Кодексу УСРР за зламання 
цього артикулу крім страхувача 
й страхївник, Народній Комісаріят Юстиції по Відділу Законодавчих

Постановления Народного Ко
миссариата Юстиции.

123. Об ответственности за неисполне
ние постановлений об обязательном 
страховании нанимаемого национали- 
зированногопредприятия или строения

Рассмотрев возбужденный Правле
нием Коопстраха вопрос, несет ли по 
содержанию ст. 164 Гражд. Кодекса 
УССР ответственность за нарушение 
этой статьи кроме страхователя и 
страховщик. Народный Комиссариат 
Юстиции по Отделу Законодательных
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Проектів та Кодифікації на підставі 
п. „д“ арт. 9 Положення про НКЮ 
(36. Уз. УСРР 1924 р., № 50, арт. 
305) постановив роз'яснити:

Арт. 164 Цивільного Кодексу по
кладає на наймача націоналізованого 
чи муніципалізованого підприємства 
чи будинку обов'язок страхувати його 
в цілій сумі за свій рахунок на ко
ристь державі чи місцевій раді, за на
лежністю. Згідно з цим, наймач від
повідає на підставі договору про 
найом перед наймодавцем, тоб-то тим 
органом, шо в його віданні є найма
не підприємство або будинок, як 
шо не виконує своєчасно або зовсім 
не виконує, як належить, свій обо
в'язок страхувати в цілій сумі най
мане підприємство або будинок. Ні 
якої иншої відповідальності! й ні для 
кого арт. 164 Цивільного Кодексу 
УСРР не встановлює. •

Але згідно з арт. 13 Положення 
про Державне Страхування СРСР ( б. 
Зак. СРсР 1925 р., № 73, арт. 537) 
орендовані націоналізовані підприєм
ства та будинки, як державне майно, 
підлягають державному неокладному 
страхуванню й звідси виникає відпо
відальність за невиконання зобов'язку 
шо до страхування цього майна як 
для страх.вника, як і для страхувача.

Страхівник, цеб-то Держстрах, по- 
винен прийняти на страх вищезаз
начені націоналізовані чи муніципалі
зовані підприємства чи будинки, і як 
шо відмовиться від приняття на страх 
зазначеного майна, несе цивільну, 
а винні в тому урядові його особи— 
кримінальну відповідальність. Обов'я
зок приймати на страх зазначене 
майно виникає для Держстраху 
з арт. 12 Положення про Державне 
Страхування, згідно з яким страху
вання зазначеного майна робиться 
в формі договору, що його скласти 
сторони,—як наймач майна—страху
вач, як і страхівник—Держстрах при
мушуються силою закону, з тим, що 
відповідальність Держстраху мусить 
встановлюватися в цьому договорі

Предположений и Кодификации на 
основании п. „д“ ст. 9 Положения 
о НКЮ (Зб.Уз. УССР 1924 г., № 50, ст. 
305) постановил раз'яснить:

Ст. 164 Гражд. Кодекса возлагает 
на нанимателя национализированного 
или муниципализированного пред
приятия или строения обязан
ность страховать его в целой сумме 
за свой счет в пользу государства 
или местного совета, по принадле
жности. Согласно с этим, наниматель 
отвечает на основании договора найма 
перед наймодателем, т. е. тем органом, 
в ведении которого находится нани
маемое предприятие или строение, 
если не исполняет своевременно или 
совсем не исполняет, как следует, 
своей обязанности страховать в целой 
сумме нанимаемое предприяіие или 
строение. Никакой другой ответствен
ности и ни для кого ст. 164 Гражд. 
Кодекса УССР не устанавливает.

Согласно же ст. 13 Положения 
о Государственном Страховании СССР 
(Соб. Зак. СССР 1925 г., № 73, ст. 
53/) арендованные национализиро
ванные предприятия и строения, как 
государственное имущество, подлежит 
государственному неокладному стра
хованию и отсюда возникает ответ
ственность за неисполнение обязан
ности относительно страхования этого 
имущества как для страховщика, так 
и для страхователя.

Страховщик, т.е. Госстрах, обязан 
принять на страх вышеуказанные 
национализированные или муниципа
лизированные предприятия или стро
ения, и если откажется принять на 
страх вышеуказанное имущество, несет 
гражданскую, а виновные в том его 
должностные лица—уголовную ответ
ственность. Обязанность принимать на 
страх указанное имущество вытекает 
для Госстраха из ст. 12 Положения о Го
сударственном Страховании, согласно 
которой страхование указанного иму
щества производится в форме дого
вора, заключать который стороны, 
как наниматель имущества—страхо
ватель, как и страховщик—Госстрах, 
принуждаются силой закона, при чем 
ответственность Госстраха должна
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в сумі, яка не може бути більша за 
страхову оцінку майна Й не може 
бути нижча за страховий інтерес.

Такий же обов'язок прийняти на 
страх зазначене майно й відповідаль
ність в разі відмовлення від нього 
несе Коопстрах, оскільки він може 
бути страхівником відповідно до 
арт. З додатку до арт. 1 Положення 
про Державне Страхування, згідно 
з яки и страхування в Коопстрахові 
звільняє Від обов'язкового страхування 
в Держстраху. Зі свого боку страху
вач несе відповідальність—цивільну, 
а в відповідних випадках і кримі
нальну, якщо він, складаючи дого 
вора страхування, не подасть до 
страхівника. належні відомості про 
всі грунтові обставини, зазначені 
в арт. 382 Цив. Кодексу УСРР, або 
подасть відомості, які не відповідають 
дійсності.Харків, 11 жовтня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара 
Юстиції та Генерального 

Прокурора Республіки Михайликя

Т. в.о. Зав. Відділу Законодавчих
Проектів та Кодифікації Полков.

Ч. 34

быть установлена в этом договоре в 
сумме, какая не міжет быть больше 
страховой оценки имущества и не 
должна быть ниже страхового инте
реса.

Такую же обязанность принять на 
страх указанное имущество и ответ
ственность в случае уклонения от ея 
несет Коопстрах, посколько он мо
жет быть страховщиком согласно 
ст. 3 приложения к ст. 1 Положен и 
о Государственном Страховании, со
гласно с которой страхование в Ко~ 
опстрахе освобождает от обязатель
ного страхования в Госстрахе. В свою 
очередь страхователь несет ответ
ственность—гражданскую, а в соот
ветствующих случаях уголовную, если 
он, заключая договор страхования, не 
подаст страховщику надлежащих све
дений о всех основных обстоятель
ствах, указанных в ст. 382 Гражд. 
Кодекса УССР, у л и  подаст сведения 
не соответствующие действительности.Харьков, 11 октября 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции 
и Генерального Прокурора

Республики Михайлик.

Вр. иеп. об. Зав. Отделом Законо
дательных Предположений и Ко

дификации Законов Волков.

124. Про тлумачення арт. 265 Ци
вільного Кодексу УСРР.З огляду на те, що по місцях ви

никають сумніви що до обсягу за
стосування арт. 265 Цивільного Ко
дексу УСРР, а саме—чи поширюються 
правила цього арт. на державні під
приємств т. т.—державні підприєм
ства, як і державні установи, чи 
повинні вимагати від уповноважених 
кооперативних, громадських та инших 
організацій та осіб, коли ці уповно
важені звертаються до аержпідпри- 
ємств для виконання чинности від 
імени їх довірителів, щоб подавали 
довіреності, засвідчені в нотаріяль- 
ному порядкові, Народній Комісаріят 
Юстиції на підставі п. „ди арт. 9 По-

124. О толковании ст. 265 Граждан
ского Кодекса УССР.

В виду того, что на местах возни
кают сомнения относительно об'ема 
применения 265 ст. Гражданского 
Кодекса УССР, а именно—распро
страняются ли правила этой статьи 
на государственные предприятия, 
то-есть—обязаны ли государственные 
предприятия, как и государственные 
учреждения, требовать от уполномо
ченных кооперативных, общественных 
и других организаций и лиц, при 
обращении их в государственные 
предприятия для исполнения действий 
от имени своих доверителей, пред'я
влення доверенностей, засвидетель
ствованных нотариальным порядком.
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ложення про НКІО (36. Уз. УСРР 
1924 р., ч. 50, арт. 305), постановив 
роз'яснити:

Арт. 265 Цив. Код. УСРР встано
влює обов'язковість нотаріяльного 
посвідчення довіреностей для тих 
випадків, коли чинність, на яку дові
реність видано, мусить бути ви
конана дотично урядового органу 
або урядової особи. Державні підпри
ємства, що є на комерційному розра
хункові й беруть участь в майново- 
правному обігові, як самостійні юри
дичні особи, (арт. 19 Цивільного Ко
дексу УСРР), не є урядовими орга
нами й довіреності на виконання 
будь-яких чинностей дотично цих 
державних підприємств, що до форми 
складання їх, підлягають загальним 
правилам, встановленим арт. арт. 264, 
266 і 267 Цивільного Кодексу УСРР.

Харків. 23 жовтня 1920 р.

Заст. Народнього Комісара Юстиції 
та Генерального Прокурора

Республіки Михайлик.

Т.в. о. Зав. Відділу Законодавчих 
Проектів і Кодифікації Волков.

Народный Комиссариат Юстиции, на 
основании п. „д“ ст. 9 Положения 
о НКЮ (С.’ У. УССР 1924 г., № 50, 
ст. 305) постановил раз'яснить:

Ст. 265 Гражданского Кодекса 
УССР устанавливает обязанность за
свидетельствовать нотариальным по
рядком доверенности в тех случаях, 
когда действие, на которое выдана 
доверенность, должно быть совершено 
по отношению к правительственному 
органу или должностному лицу. Го
сударственные предприятия, находя
щиеся на хозяйственном расчете и 
выступающие в гражданском обороте, 
как самостоятельные юридические 
лица (ст. 19 Гражданского Кодекса 
УССР), не являются правительствен
ными органами и доверенности на 
совершение каких-либо действий в 
отношении этих госпредприятий, в 
отношении формы совершения -их, 
подчиняются общим правилам, уста
новленным ст. ст. 264, 266 и 267 
Гражданского Кодекса УССР.Харьков, 23 октября 11)26 г.
Зам. Народного Комиссара Юстиции 

и Генерального Прокурора
Республики Михайлик.

Врид. Заведующего Отделом Законо
дательных Предположений

и Кодификации Волков.

125. Про задоволення грошевих пре
тензій робітників міліції та кримі

нального розшуку.
Зважаючи на те:
1) що всіма законоположеннями як 

чинними нині, так і тими, що різно
часно втратили свою силу, зазначено, 
шо рабітники Робітничо-Селянської 
Міліції УСРР, в залежності від власти
востей служби в ній і в звязку з 
характером покладених на них обов'
язків поділяються:

а) на робітників адміністративного 
й муштрового складу міліції, а також 
активних робітників кримінального 
розшуку і

б) на инших робітників міліції як 
ссь: канцелярський, технічний та инш. 
персонал,

125. Сб удовлетворении денежных пре
тензий работников милиции и уголов

ного розыска.
Принимая во внимание:
1) что всеми законоположениями 

как действующими в настоящее время, 
так и разновременно утерявшими 
свою силу, определено, что работники 
Рабоче-Крестьянской Милиции УССР, 
в зависимости от особенностей службы 
в ней и в связи с характером возло
женных обязанностей, разделяются:

а) на работников административ
ного и строевого состава милиции, 
а также активных работников уголов
ного розыска и

б) на прочих работников милиции 
как-то: канцелярский, технический и 
пр. персонал,
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а тому й юридичний стан і умови 
праці наведених категорій робітників 
різні і їх зазначається та регулю
ється різними нормами, а саме:

а) робітників міліції, через особливе 
їх призначення, військове урядництво 
не може закликати до лав дієвої 
Червоної Армії поза особливим поряд
ком заклику робітників міліції до 
Червоної Армії, установленим законом, 
за винятком канцелярського і техніч
ного персоналу, шо питання про Його 
заклику до лав дієвої армії розвязу- 
ється загальним порядком (прим, до 
§ 5 Положення РНК УСРР з 14 ве
ресня 1920 р. „Про Робітничо-Селян
ську Міліцію"—Зб. Уз. УСРР 1921 р., 
К* 2, арт. 70);

б) в міліції введено обов'язкове 
військове навчання, військову дисци
пліну й сувору субординацію з тим, 
шо в цьому відношенні міліція керу
ється статутами й постановами, прий
нятими Червоною Армією (§ 7 „Поло
ження про Робітничо-Селянську Мілі
цію-—36. Уз. УСРР 1921 р., № 2, 
арт. 70). Зазначений порядок на осіб 
канцелярського й иншого технічного 
персоналу не поширюється;

в) існує спеціяльно підготівля для 
роботи в міліції витого й молодшого 
командного складу міліції, старших 
міліціонерів і агентів кримінального 
розшуку (арт. 9 пост. РНК УСРР з 
5 квітня 1 ‘>21 р. Ліро поповнення й 
постачання міліції-—36. Уз. УСРР 
1921 р„ № 5, арт. 166);

г) робітникам міліції командного 
й муштрового складу, а також робіт
никам активного складу кримінального 
розшуку надається відповідну зброю, 
чого не дозволено мати канцелярським 
співробітникам і немуштровим робіт
никам (поділ „Е“, арг 1 пост. РНК 
УСРР з 26 жовтня 1925 р. „Про 
форму одягу, знарядження, озброєння 
й иншого речового постачання робіт
ників міліції та кримінального роз
шуку УСРР"—36. Уз. УСРР 1925 р., 
№ 81. арт. 474);

д) спеціальна кримінальна відпові
дальність муштрових робітників міліції 
й активних робітників кримінального 
розшуку за свавільне запишення 
служби ра ніш скінчення річного реченця

а потому и юридическое положение 
и условия работы означенных кате
горий работников разнятся и опреде
ляются разными нормами так:

а) работники милиции в силу их 
особого назначения не могут быть 
призваны военным ведомством в ряды 
действующей Красной Армии вне 
особого порядка призыва работников 
милиции в Красную Армию, указан
ного в законе, за исключением кан
целярского и технического персонала, 
вопрос о призыве коего в ряды дей
ствующей армии разрешается в общем 
порядке (прим, к § 5 Положения СНК 
УССР от 14 сентября 1920 года 
„О Рабоче-Крестьянской Милиции" — 
(С. У. УССР 1921 г.. К? 2, ст. 70);

б) в милиции введено обязательное 
воинское обучение, Еоинская дисци
плина и строевое подчинение, при чем 
в этом отношении милиции руковод
ствуется уставами и постановлениями, 
принятыми Красной Армией (§ 7 „По
ложения о Рабоче Крестьянской Мили
ции- С. У. УССР 1921 г., №2. ст. 70). 
Означенный порядок на лиц канце
лярского и прочего технического пер
сонала не распространяется;

в) существует специальная подго
товка для работы в милиции высшего 
и младшего командного состава мили
ции, старших милиционеров и агентов 
уголовного розыска (ст. 9 пост. СНК 
УССР от 5 апреля 1921 г. „О попол
нении и снабжении милиции“—С. У. 
УССР 1921 г., № 5, ст. 166);

г) работникам милиции командного 
и строевого состава, а также работ
никам активного состава уголовного 
розыска присвоено соответствующее 
оружие, чего не дозволено иметь 
канцелярским сотрудникам и нестрое
вым работникам (разд. „Е“, ст. I 
пост. СНК УССР от 26 октября 1925 г. 
„О форме одежды, снаряжения, воору
жения и прочего вещевого довольствия 
работников милиции и уголовного ро
зыска УССР-—С. У. УССР 1925 г., 
К? 81, ст. 474);

д) специальная уголовная ответ
ственность строевых работников мили
ции и активных работников уголовного 
розыска за самовольное оставление 
службы ранее истечения годичного

613



Ч. 34 Арт. 125 К? 34 Ст. 125

(прим, до § 5 „Положення про Робіт- 
ничО'Селянську Міліцію" — 36. Уз. 
УСРР 1925 р., № 66, арт. 373);

2) що всі зазначені властивості 
служби муштрових робітників міліції 
й активного складу кримінального 
розшуку було встановлено для них 
через їх приналежність до озброєного 
виконавчого органу, шо має назву 
Робітничо-Селянської Міліції й шо має 
значіння озброєних частин особливого 
державного призначення; виконання-ж 
обов'язків такої озброєної частини 
утворювало й утворює особливі умови 
ираиі для вказаних категорій робітників 
міліції ці умови різко різняться від умов 
праці инших робітників найманої 
праці; що до внутрішньої служби та 
дисципліни муштровий склад міліції 
й активний склад кримінального роз
шуку підлягає як правилам Положення 
й Статуту про службу в Робітничо- 
Селянській Міліції, як і правилам Ста
туту служби в Червоній Армії, т.т. не 
правилам Кодексу Законів про Працю,

а) збільшену зарплатню робітників 
міліц ії,  встановлену постановою РНК 
УСРР з 19 грудня 1922 р. „Про вста
новлення сталих норм постачання 
робітників міліції й порядку складання 
кошторисів- („Сб. Рук. Прик. НКВД- 
за 1921 - 23 р.) поширювалося цією 
постановою лише на осіб, шо обій
мають в міліції муштрові та адміні
стративно-господарські посади, згідно 
особливого списку, всі-ж канцелярські 
робІТН'/КИ й инші службовці міліції 
одержували винагороду на загальних 
підставах зі всіма службовцями та 
робітниками радянських установ без 
видачі їм пайка, форменого одягу й 
постачання (Обіжн. НКВі-пр., НКЮ і 
Уп. НКФ при РНК УСРР з 16 липня 
1923 р„ № 315);

б) переводячи в життя постанови 
ВЦРПС 21 березня і 2 траЕня 1923 р. 
про прийом робітників міліції та 
кримінального розшуку до профспілки 
радслужбовців, обіжником Міліції Рес
публіки з 24 липня 1923 р., № 344 
було відповідно до цієї постанови

срока (прим, к § 5 „Положения о Ра
боче-Крестьянской Милиции". (Сб. Уз. 
УССР 1925 г., № 66, ст. 373);

2) что все перечисленные особен
ности службы строевых работников 
милиции и ативного состава уголов
ного розыска были присвоены послед
ним в виду их принадлежности к во
оруженному исполнительному органу, 
носяшему название Рабоче-Крестьян
ской Милиции и имеющему значение 
вооруженных частей особого государ
ственного назначения; выполнение же 
обязанностей такой вооруженной 
части создавало и создает особые 
условия работы для указанных кате
горий работников милиции, каковые 
условия резко отличаются от условий 
работы прочих работников наемного 
труда; в отношении внутренней служ- 
бы и дисциплины строевой состав 
милиции и активный состав уголовного 
розыска подчиняется, как правилам 
Положения и Устава о службе в Ра- 
боче Крестьянской Милиции, так и пра
вилам устава службы в Красной Армии, 
т. е. вне правил Кодекса Законов 
о Труде; в виду этого:

а) усиленная зарплата работников 
милиции, установленная постановле
нием СНК УССР от 19 декабря 1922 г. 
„Об установлении твердых норм до
вольствия работников милиции и по
рядка составления смет” (Сб. Рук. 
Прик. НКВД за 1921-23 г.) распро
странялась эт» м постановлением лишь 
на лиц, занимающих в милиции строе
вые и административо-хозяйственные 
должности, согласно особого списка, 
в то время, когда все канцработники 
и остальные служащие милиции полу
чали вознаграждение на обших осно- 
наниях со всеми служащими и рабо
чими советских учреждений без выдачи 
им пайка, обмундирования и снаряже
ния (Цирк. НКВД, НКЮ и Уп. НКФ 
при СНК УССР от 16 июля 1923 г., 
№ 315);

б) при проведении в жизнь поста
новлений ВЦСПС от 21 марта 
и 2 мая 1923 года о приеме работ
ников милиции и уголовного розыска 
в профессиональный союз совработ- 
ников, циркуляром Милиции Респу
блики от 24 июля 1923 г., № 344
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ВЦРПС визнано, шо виконання опе
ративних завдань муштровим складом 
міліції (комскладом і міліціонерами) 
й активними робітниками криміналь
ного розшуку, регулювати їх робіт
ний час і внутрішній розпорядок, у 
виняток із загальних правил Кодексу 
Законів про Працю, визначається за 
Статутом РСЧА й § 7 Положення про 
Робітничо-Селянську Міліцію з 14 ве
ресня 1920 р.;крім того через специ
фічні умови праці робітників криміналь
ного розшуку, особливою постановою 
НКПраиі і НКВС № 208—752 з 3 травня 
1923 р. було дозволено притягати 
робітників кримінального розшуку до 
роботи, За випадків негайности та 
терміновости виконання, після кінця 
робітного часу (навіть нічного часу); 
співробітників, що працювали в дні 
відпочинку та святами, треба компен
сувати відповідним відпочинком на 
инші дні тижня за умовою, коли по
кладена на них робота не вимагає 
терміновости й негайности її вико
нання;

в) хоч 28 вересня 1923 р. поста
новою РНК УСРР „Про поліпшення 
матеріального стану міліції" й було 
скасовано вишенаведену постанову 
РНК з 19 грудня 1922 р. в частині, 
що до норм оплати праці робітників 
міліції, але ж одночасно було запро
поновано НКйСправ спільно з УпЦК 
радслужбовців і УпНКПраці врегулю
вати умови праці органів міліції ти
повим колдоговором; такого договора 
було вироблено й запропоновано 
місцям 22 лютого 1924 р. (Ьюл НКВС 
1924 р.,К? 3—4); в ньому точно було 
встановлено, шо до осіб муштрового 
складу міліції та розшуку можна 
й не встановлювати оплату понад- 
службових робот (§ 24), і допуска
ється понадслужбові роботи (прим. З 
до § 26), а також роботу у встано
влені дні відпочинку з компенсацією 
відпочинку иншими вихідними днями, 
але у всякому разі такі роботи не 
підлягають окремій оплаті (§ 29).

Народній Комісаріят Юстиції по 
Відділу Законодавчих Проектів та 
Кодифікації на підставі п. „д“ арт. 9

«
в соответствии с указанным постано
влением ВЦСПС было признано, что 
выполнение оперативных заданий 
строевым составом милиции (комсо
ставом и милиционерами) и активными 
работниками уголовного розыска, регу
лирование их рабочего времени и вну
тренний распорядок, во из'ятие из 
общих правил Код. Зак. о Труде, 
определяется согласно Уставу РККА 
и § 7 Положения о Рабоче-Крестьянской 
Милиции от 14 сентяря 1920 г.; 
кроме того в виду специфических 
условий труда работников уголовного 
розыска, особым постановлением НК 
Труда и НКВД № 208-752,_от 3 мая 
1923 г. было разрешено привлекать 
работников уголовного розыска к ро
боте, в случае неотложности и сроч
ности исполнения, после окончания 
рабочего времени (даже в ночное время); 
сотрудники, работавшие в дни отдыха 
и праздничные дни должны компенси
роваться соответствующим отдыхом 
в другие дни недели при условии, 
если возложенная на них работа не 
требует срочности и неотложности 
в ее исполнении;

в) хотя 28 сентября 1923 г. поста
новлением СНК УССР „Об улучшении 
материального положения милиции*4 
и было отменено вышеприведенное по
становление СНК от 19 декабря 1 422 г. 
в части, касающейся норм оплаты 
труда работников милиции, однако 
было предложено НКвДел совместно 
с УпЦК совработников и УпНКТруда 
урегулировать условия труда срганоз 
милиции типовым колдоговором; этот 
договор был выработан и был препо
дан местам 22 февраля 1924 года 
(Бюл. НКВД 1924 г., № 3—4); в нем 
точно было установлено, что в от
ношении лиц строевого состава мили
ции и розыска оплата сверхурочных 
работ может и не быть (§ 24), и что 
допускаются сверхурочные работы, 
(прим. 3 к § 26), а также работа 
в установленные дни отдыха с ком- 
пенсанцией отдыха другими выходными 
днями, но, во всяком случае, не под
лежащими особой оплате (§ 29).

Народный Комиссариат Юстиции 
по Отделу Законодательных Проектов 
и Кодификации на основании п. „дм
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Положення про Народній Комісаріят 
Юстиції (36. Уз. УСРР 1924 р.,№50, 
арт. 305) постановив роз'яснити:

Грошеві претензії про додаткову 
оплату понад встановлену зарплатню, 
шо подають мущтрові робітники Ро
бітничо-Селянської Міліції й активні 
робітники кримінального розшуку, в 
звязку з наведеними властивостями їх 
служби, не підлягають задоволенню, 
за винятком претензій про основну 
зарплатню.Харків, 25 жовтня 1926 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції 

та Генерального Прокурора
Республіки Мтайлих.

Зав. Відділу Законодавчих Проектів 
та Кодифікації, Член Колегії НКЮ

ІОр. Мазуренхо.

ст. 9 Положения о Народном Комис
сариате Юстиции (Сбор. Уз. УССР 
1924 г., № 50, ст. 305) постановил 
раз‘яснить:

Денежные претензии о дополнитель
ной оплате сверх установленной зар
платы, пред'являемые строевыми работ
никами Рабоче-Крестьянской Милиции 
и активработниками уголовного ро
зыска, в связи с указанными особен
ностями их службы не подлежат 
удовлетворению, за исключением пре
тензий об основной заработной плате.Харьков, 25 октября 1925 года.

Зам. Народного Комиссара 
Юстиции и Генерального Прокурора 

Республики Михайлик.

Зав. Отделом Законодательных 
Поедположений и Кодификации, 

Член Коллегии НКЮ Юр. Ыазуренко.

Постанова Центральної Санітарно- 
Технічної Ради.

1 2 6 . Інструкція про організування й ро
боту районових санітарно-технічних 

рад.

На підставі арт. 18 Постанови Рад- 
наркому УСРР від 27 серпня 1926 р. 
„Про Санітарно-Технічні Ради" (36. 
Уз. УСРР 1926 р., К» 53, арт. 352), 
на розвиток і застосування арг. 
арт. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 цієї ж постанови, Центральна Са
нітарно-Технічна Рада УСРР постано
вила затвердити таку Інструкцію „Про 
організування й роботу районових 
санітарно-технічних рад":

I. Склад районових санітарно-тех
нічних рад. 1

1. Районові санітарно-технічні ради 
організується по всіх районах Рес
публіки при районових виконавчих 
комітетах в складі голови—завідателя 
культурно'соціяльного відділку райо- 
нового виконавчого комітету й членів:

Постановление Центрального Сани- 
тарно-Техничесного Совета.

126. Инструкция об организации и ра
боте районных санитарно-техниче- 

ских советов.

На основании ст. 18 Постановления 
СНК УССР от 27 августа 1926 года 
„О санитарнс-технических советах" 
(Соб. Уз. УСРР 1926 г., К? 53, ст.352), 
в развитие и по применению ст. ст. 6, 
7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 того 
же постановления. Центральный Са
нитарно-Технический Совет УССР 
постановил утвердить нижеследующую 
Инструкцию „Об организации и ра
боте районных санитарнс-техниче
ских советов":

I. Состав районных саниторно-
тсхничсских советов.•

1. Районные санитарно-технические 
советы организуются во всех районах 
республики при районных исполни
тельных комитетах в составе пред
седателя—зав. культурно-социальным 
отделением районного исполнительного 
комитета и членов:
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а) завідателя відділку місцевого 
господарства районового виконавчого
комітету;

б) районового інспектора охорони 
здоров'я;

в) санітарного лікаря;
г) одного представника земельного 

відділку районового виконавчого комі
тету;

д) ветеринарного лікаря;
е) районового інспектора праці 

округової інспектури праці, з тим, 
що відсутність в складі районового 
виконавчого комітету деяких з више 
перелічених урядових осіб, ЩО повинні 
входити до складу районової санітарної 
технічної ради, не може бути пере
шкодою до організування ради.

V.

2. На випадок відсутности в складі 
районового виконавчого комітету де
яких фахівцев, що їх перелічено 
в арт. 1 цієї інструкції, замість іх 
до ради повинні бути включені фа
хівці, шо є при різних установах 
в районі (інженери, техніки, ветлі
карі й инші).

У в а г а  1. Якщо санітарний 
лікар є районовим інспектором охо
рони здоров'я, то другим предста
вником охорони здоров'я до ради 
округової інспектури о> орони здо
ров'я, на подання районового ін
спектора охорони здоров'я призна
чається одного зучасткових лікарів.

У в а г а  2. Якщо в районі не
має санітарного лікаря, то один 
представник до ради є районовий 
інспектор охорони здоров'я, другого 
представника призначається за по
рядком, шо його зазначено в увазі 1, 
а підчас розгляду важливіших пи
тань на засідання ради запрошується 
санітарного лікаря сусіднього рай
ону або представника санінспектури 
округової інспектури охорони здо
ров'я.

У в а г а  3. На випадок відсут
ности ветеринарного лікаря до 
складу районоеої саніїарно-техніч- 
ної ради включається ветеринарний

а) заведующего отделением мест
ного хозяйства районного исполни
тельного комитета;

б) районного инспектора здраво
охранения;

в) санитарного врача;
г) одного представителя земельного 

отделения районного исполнительного 
комитета;

д) ветеринарного врача;
е) районного инспектора труда 

окружной инспектуры труда, причем, 
отсутствие в составе районного испол
нительного комитета некоторых из 
перечисленных выше должностных лиц, 
которые должны входить в состав 
районного санитарно-технического со
вета, не может служить препятствием 
к организации совета.

2. В случае отсутствия в составе 
районного исполнительного комитета 
некоторых специалистов, перечислен
ных в ст. 1 настоящей инструкции, 
вместо них в совет должны быть 
включены специалисты, имеющиеся 
при различных учреждениях в районе 
(инженеры, техники, ветврачи и проч.).

П р и м е ч а н и е  1. В случае если 
санитарный врач является район
ным инспектором здравоохране
ния, то вторым представителем 
здравоохранения в совет окружной 
инспектуры здравоохранения, по 
представлению районного инспек
тора здравоохранения, назначается 
один из участковых врачей.

П р и м е ч а н и е  2. В случае от
сутствия в районе санитарного 
врача одним представителем в совет 
является районный инспектор 
здравоохранения, второй предста
витель назначается порядком, ука
занным в примечании 1, а при 
рассмотрении наиболее важных 
вопросов на заседание совета при
глашается санитарный врач со
седнего района или представитель 
санинспектуры окружной инспек
туры здравоохранения.

П р и м е ч а н и е  3. При отсут
ствии ветврача в состав районного 
санитарно-технического совета 
включается ветеринарный врач 617
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лікар найближчого участку, якому 
доручено загальний догляд за да
ним районом.
3. Члени районових санітарно-тех

нічних рад, шо їх призначають уряд- 
ництва, мусять бути правоможні й, по 
змозі, постійні.

4. Якщо потрібно, на засідання 
районових санітарно-технічних рад 
можна запрошувати осіб, які своєю 
участю можуть допомогти переведенню 
оздоровчих заходів (лікарі участкові, 
охорони здоров'я дітей, вчителі агро
номи й инші).

5. Якшо обмірковується санітарно- 
технічні заходи оздоровчого харак
теру, шо їх перевадять громадські 
організації, або якшо бажано при
тягти їх до переведення зазначених 
заходів, на засідання запрошується 
представників відповідних організацій 
(УЧХ, комітету взаємодопомоги, ко
операції й инші).

6. На засідання, в яких розгля
дається проекти, шо їх подали уста
нови або приватні особи, предста
вників установ або авторів проектів 
викликається для дачі пояснень.

/У. Заедания районових санітарно- 
технічних рад.

7. До сфери діяльности районових 
санітарно-технічних рад належить:

1) розглядати та затверджувати 
акти попереднього огляду місцевости, 
шо її призначається під поширення
сел;

У в а г а .  Акти огляду місцевости 
складають на місці представник

земельного відділу районового вико
навчого комітету й санітарний лі
кар, або його заступник; 2

2) розглядати і затверджувати про
ектні плани поширення сел, шо їх 
подає земельний відділок районового 
виконавчого комітету й вносити до 
проектів корективи, як з точки 
зору здоровоохорони, як і відповід-

ближайшего участка, коему поручен 
общий надзор за данным районом.

3. Члены районного санитарно
технического совета, выделяемые ве
домствами, должны быть правомоч
ными и, по возможности, постоян
ными.

4. В случае необходимости, на засе
дания районных санитарно-техниче
ских советов могут быть пригла
шаемы лица, кои своим участием 
могут содействовать проведению оздо
ровительных мероприятий (врачи 
участковые, охраны здоровья детей, 
учителя, агрономы и друг.).

5. В случае обсуждения санитарно
технических мероприятий оздорови
тельного характера, проводимых 
общественными организациями, или 
в случае желательности привлечения 
их к проведению означенных меро-_ 
приятий, на заседания приглашаются 
представители соответствующих орга
низаций (УЧХ, комитет взаимопо
мощи, кооперации и друг.).

6. На заседания, в коих рассма
триваются проекты, представленные 
учреждениями или частными лицами, 
представители учреждений или авторы 
проектов вызываются для дачи об'яс- 
нений.

II. Задачи районных санитарно- 
технических советов.

7. В сферу деятельности районных 
санитарно-технических советов вхо
дит:

1) рассмотрение и утверждение 
актов предварительного осмотра’ ме
стности, предназначенной под расши
рение сел.

П р и м е ч а н и е .  Акты осмотра 
местности составляются на месте 
представителем земельного отделе
ния районного исполнительного 
комитета и санитарным врачем или 
его заместителем;
2) рассмотрение и утверждение 

проектных планов расширения сел, 
представляемых земельным отделением 
районного исполнительного комитета, 
и внесение в них коррективов, как 
с точки зрения здравоохранения, так
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ности їх до тимчасових будівельних 
правил шо до планіровки сел;

3) розглядати плани поліпшення 
й розвитку асенізаційної справи в рай
оні та по окремих залюднених пунк
тах; проекти заходів шо до поши
рення асенізаційних валок; розглядати 
і затверджувати проекти громадських 
чепурень, типів асенізаційних бочок; 
добирати; відводити місця під цвин
тарі, асенізаційні поля, звалочні 
пункти й скотомогильники й розгля
дати правила шо до їх утримання, 
ексллсатації й догляду за ними;

4) розглядати проекти усіх меліо
ративних заходів, шо їх перевалиться 
на території району за рахунок рай- 
онового бюджету, і увязувати еко
номічні інтереси з інтересами оздо
ровлення й впорядкування залюдне
них місць; встановлювати черговість 
в переведенні меліоративних заходів 
по залюднених пунктах з метою оздо
ровлення іх; збирати й подавати по
трібні матеріяли та давати висновки 
відповідним органам, як-шо меліора
тивні заходи переваляться за раху
нок округового та державного бю
джету;

5) розглядати плани роботи шо до 
поліпшення водопостачання в районі, 
шо їх перевалять районові виконавчі 
комітети, сільради й громадські орга
нізації; встановлювати місця для влаш
тування колодязів громадського кори
стування й затверджувати їх проекті-; 
попередньо розробляти питання шо 
до використування ґрунтових вод 
і відкритих водойомиш для централь
ного водопостачання залюднених 
пунктів району й розглядати та за
тверджувати проекти дрібних водо- 
перегонів, вартість спорудження яких 
не перевищує 10.000 карбованців; 
розглядати правила шо до влашту
вання й утримання дкерел водопо
стачання (колодязів, поудів, ставків 
то що);

6) розроблювати плана будівництва 
лазень в районі й об'єднувати захо-

и соответствия их временным строи
тельным правилам в отношении пла
нировки сел;

3) рассмотрение планов улучшения 
и развития ассенизационного дела 
в районе и в отдельных населенных 
пунктах, проектов мероприятий по 
расширению ассенизационных обозов; 
рассмотрение и утверждение проектов 
общественных уборных, типов ассени
зационных бочек; выбор и отвод 
мест под кладбища, ассенизационные 
поля, свалочные пункты и ското
могильники и рассмотрение правил 
по их содержанию, эксплоатации 
и надзору за ними;

4) рассмотрение проектов всех 
мелиоративных мероприятий, прово
димых на территории района за счет 
районного бюджета, и увязка эконо
мических интересов с интересами 
оздоровления и благоустройства насе
ленных мест; установление очередности 
в проведении мелиоративных меро
приятий по населенным пунктам 
в целях оздоровления их; собрание 
и представление необходимых мате
риалов и дача заключений соответ
ствующим органам в случаях прове
дения мелиоративных мероприятий за 
счет окружного и государственного 
бюджета;

5) рассмотрение планов работ по 
улучшению водоснабжения в районе, 
проводимых районным исполнитель
ным комитетом, сельсоветами и обще
ственными организациями; установле
ние места для устройства колодцев 
общественного пользования и утвер
ждение проектов их; предварительная 
разработка вопросов об использовании 
грунтовых вод и открытых водоемов 
для центрального водоснабжения насе
ленных пунктов района и рассмо
трение и утверждение проектов 
мелких водопроводов, стоимость со
оружений которых не превышает
10.000 рублей; рассмотрение правил 
по устройству и содержанию источни
ков водоснабжения (колодцев, прудов, 
и проч.);

6» разработка плана банного стр;и 
тельства в районе и об'единение
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ди в цій галузі всіх урядництв і гро
мадських організацій; розглядати та 
затверджувати проекти лазень, якщо 
вени не підлягають розглядові окру- 
гової санітарно-технічної ради (вар
тістю не більш 10.000 карбованців);

7) розглядати плани поліпшення 
й розвитку різничної справи иа те
риторії району; встановлювати місце 
розташування закладів, шо обро
блюють сирі тваринні продукти 
й склепи цих продуктів; розглядати 
проекти різниць, забійних пунктів 
і склепів сировини, коли вартість їх 
не перевищує 1 0 . 0 0 0  карбованців;

8) попередньо, до внесення на за
твердження президії районового ви
конавчого комітету, розглядати про
екти обов'язкових постанов, шо мають 
санітарно-технічне значіння по лінії 
всіх відділів районового виконавчого 
комітету і давати по них висновки, 
а також розробляти такі обов'язкові 
постанови за власною ініціативою;

9) попередньо, до внесення до пре
зидії районового ваконавчого комітету, 
розглядати плани робот відділків рай- 
онового виконавчого комітету в га
лузі оздоровлення й впорядкування 
залюднених місць і давати по них 
висновки;

10) розроблювати за власною іні
ціативою або за особливим доручен
ням районового виконавчого комітету 
питання, шо їх звязано зі впорядку
ванням та оздоровленням залюднених 
місць району (проекти поширення 
сел, їх планіровка, розвиток асеніза
ційної справи, переведення меліора
тивних заходів, поліпшення водопо
стачання, лазневе будівництво, за
бійна справа і т. инш.) й подавати 
матеріяли в цих питаннях на розгляд 
та затвердження президії районового 
виконавчого комітету з метою вне
сення потрібних заходів до плану 
робот і кошторису районового вико
навчого комітету.

мероприятий в этой области всех 
ведомств и общественных организаций; 
рассмотрение и утверждение проектов 
бань, в случаях, если она не под
лежат рассмотрению окружного сани
тарно-технического совета (стоимо
стью не выше 10.000 рублей);

7) рассмотрение планов улучшения 
и развития убойного дела на терри
тории района; определение места 
расположения заведений по обра
ботке сырых животных продуктов 
и складов этих продуктов; рассмо
трение проектов боен, убойных 
пунктов и складов'Сырья, если СТОИ

МОСТЬ их не превышает 10.000 руб.;

8) предварительное, до внесения на 
утверждение президиума районного 
исполнительного комитета, рассмотре
ние проектов обязательных поста
новлений, имеющих санитарно-техни
ческое значение по линии всех 
отделений районного исполнительного 
комитета и дача заключений по ним, 
а также разработка таких обяза
тельных постановлений в порядке 
собственной инициативы;

9) предварительное, до внесения 
в президиум районного исполнитель
ного комитета, рассмотрение планов 
работ отделений районного исполни
тельного комитета в области оздо
ровления и благоустройства населен
ных мест и дача по ним заключений;

10) разработка по собственной 
инициативе или по особому поруче
нию районного исполнительного коми
тета еопросов, связанных с благо
устройством и оздоровлением насе
ленных мест района (проекты расши
рения сел, их ппанировка, развитие 
ассенизационного дела, проведение 
мелиоративных мероприятий, улучше
ние водоснабжения, банное строи
тельство, убойное дело и т. п.), 
и представление материалов по этим 
вопросам на рассмотрение и утвер
ждение президума районного испол
нительного комитета с целью вне
сения необходимых мероприятий в 
план работ и сметы районного испол
нительного комитета.
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I I I .  Взаємини районових санітарно- 
технічних рад з охруювими сані

тарно-технічними радами.

8. Копії протоколів усіх засідань 
районових санітарно-технічних рад 
направляється до округової санітарно- 
технічної ради.

9. Районові санітарно-технічні ради 
відраджують своїх представників на 
періодичні наради, шо їх влашто
вують округові санітарно-технічні 
ради для розроблення питань, звяза- 
них з діяльністю районових санітарно- 
технічних рад і з метою надання 
плановости їх работі; районові сані
тарно-технічні ради також відра
джують своїх представників за викли
ком округової санітарно - технічної 
ради для доповідей про діяльність 
районових санітарно-технічних рад.

10. Районові санітарно-технічні 
ради в своїй роботі кермуються 
інструктивними вказівками округових 
санітарно-технічних рад.

11. Якшо не можна развязати 
ріжних питань на місці, або на 
випадок, коли розвязання їх вимагає 
спеціяльно! компетенції — районові 
санітарно-технічні ради можуть пере
давати їх, з доданням усіх потрібних 
матеріялів, на розгляд і висновок 
округової санітарно-технічної ради, 
також як і округові санітарно-технічні 
ради можуть доручати районовим 
санітарно-технічним радам виконувати 
окремі завдання, звязані з роботою 
округових санітарно-технічних рад.

12. В особливо важливих випадках 
районові санітарно - технічні ради 
можуть звертатися до округової сані
тарно-технічної ради з запитанням 
про напрямлення з округового центру 
окремих фахівців для сонсультативної 
допомоги на місці.

III. Взаимоотношение районних сани
тарно-технических сонетов с окру
жними санитарно-техническими со

ветами.

8. Копии протоколов всех заседаний 
районных санитарно-технических со
ветов направляются в окружные сани
тарно-технические советы.

9. Районные санитарно-технические 
советы командируют своих предста
вителей на периодические совещания, 
устраиваемые окружными санитарно
техническими советами для разработки 
вопросов, связанных с деятельностью 
районных санитарно-технических сове
тов и в целях придания плановости 
их работе; районные санитарно-техни
ческие советы также командируют 
своих представителей по вызову 
окружного санитарно - технического 
совета для докладов о деятельности 
районного санитарно - технического 
совета.

10. Районные санитарно-технические 
советы в своей работе руководству
ются инструктивными указаниями 
окружных санитарно-технических со
ветов.

11. В случае невозможности раз
решения различных вопросов на месте 
или в случае, если разрешение таковых 
требует специальной компетенции— 
районные санитарно-технические со
веты могут передавать их, с прило
жением всех необходимых материалов, 
на рассмотрение и заключение окруж
ного санитарно-технического совета, 
равно как и окружные санитарно
технические советы могут поручать 
районным санитарно-техническим со
ветам выполнять отдельные задания,
связанные с работой окружных сани
тарно-технических советов.

12. В особо важных случаях район
ные санитарно-технические советы 
могут обращаться к окружному-сани- 
тарно-техническому совету с запросом 
о направлннии из окружного центра 
отдельных специалистов для оказания 
консультативной помощи на месте.
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/У. Взаємини раноповит санітарно- 
технічних рад з адміністративно- 

впорядкувальними комісіями сільрад.

13. Районові санітарно - технічні 
ради кермують діяльністю адміністра- 
тиено-впорядкувальних комісій сільрад 
у питаннях оздоровлення залюднених 
місць через:

1і організування періодичних нарад 
представників адміністративно-впоряд- 
кувальних комісій сільрад для розро
блення питань, шо їх звязано з діяль
ністю комісій, розвитком їх роботи 
й доданням плановости заходам що 
до оздоровлення сел;

2) періодичні викликання голів адмі- 
ністративно-впорядкувальних комісій 
для доповідей про пророблену в галузі 
поліпшення санітарного стану й впо
рядкування залюднених місць роботу;

3) виїзд членів районової санітарно- 
технічної ради й инших фахівців 
(техника, лікаря, ветлікаря, агронома 
и т. инш.) для консультативної допо
моги підчас переведення комісіями 
оздоровчих заходів і для безпосеред
нього їх інструктування;

4) подання висновків в окремих 
питаннях, шо їх вносять адміністра- 
тивно-впорядкунальні комісії до райо
нової санітарно-технічної ради.

Харків, 27 жовтня 1926 р.

Голова Центральної 
Санітарно-Технічної Ради 

УСРР Ефімов.

IV. Взаимоотношения районных 
сан итарно-технических советов с адми
нистративно - блаюустройственными 

комиссиями сельсоветов.

13. Районные санитарно-техниче
ские советы руководят деятельностью 
административно благоустройственных 
комиссий сельсоветов по вопросам 
оздоровления населенных мест путем:

1) устройства периодических сове
щаний представителей администра- 
тив но-благоустройственных комиссий 
сельсоветов для разработки вопросов, 
связанных с деятельностью комиссий, 
развитием их работы и приданием 
плановости мероприятиям по оздоро
влению сел;

2) периодических вызовов предсе
дателей административно-благоустрой- 
ственных комиссий для докладов 
о проделанной в области улучшения 
санитарного состояния и благоустрой-" 
ства населенных мест работе;

3) выезда членов районного сани
тарно-технического совета и других 
специалистов (техника, врача, вет
врача, агронома и т. п.) для оказания 
консультативной помощи при прове
дении комиссиями оздоровительных 
мероприятий и для непосредственного 
их инструктирования;

4) дачи заключений по отдельным 
вопросам, вносимым административно- 
благоустройственными комиссиями в 
районный санитарно - технический 
совет.

Харьков, 27 октября 1926 г.

Председатель Центрального 
Санитарно-Технического Совета 

УССР Ефимов.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции.
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Постанова Української  Екоио 
нЫиоТ Нарада.

127. Про техніка) контролю над 
ротоюю акційного Товармстаа ..Еле 
■трава І про погоджений пдааіа 
•ого робіт іа іагдльиям плавом 

алмтробудіамвцтаа Україна
Україна а в Ьомоиічма Нарада по 
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Постановление Украинского Эконо

мического Совеїданмя.

127. О техническом контроле іа 
работой Акционерного Общества 

.Электрика’ и о согласовании планов 
его работ с общим планом электро 

строительства УкраиныУкраинское Экономическое Сон.шв- ние п о с т а н о в и л о  утвердить ииже- саедхющую инструкцию о техническом
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над роботою Акційного Товариства 
„Електрика" і про погодження планів 
його робіт із загальним планом 
електробудівництва України: -І Н С Т Р У К Ц І Я
при технічну контролю над роботою 
Акційного Товариства „Електрика" і про 
погодженні! планів його робіт із загаль
ним планом електробудівництва Україно.

1. Акційне Товариство „Електрика" 
погоджує свої плани електробуді
вництва і робіт у справі електрифі
кації сільського господарства України 
з відповідними планами Народнього 
Комісаріяту Земельних Справ і з п'яти
річним планом електрифікації України.

2. Наперед намічений план електрс- 
будівництва та електрифікації сіль
ського господарства тої чи иншої 
округи УСРР Акційне Товариство 
„Електрика" подає на висновок відпо
відній округовій плановій комісії 
з участю бюра електроплану відділу 
місцевої промисловосте де такий є.

3. Одержавши зазначений в арт. 2 
висновок окр/говоі планової комісії, 
Акційне Товариство „Електрика "над
силає загальний план електрооуді- 
вництва та електрифікації сільського 
господарства Вишій Раді Народнього 
Господарства і Народньому Комісарія- 
тові Земельних Справ, додавши до 
нього орієнтовні будівельні, експлоа- 
таційні й фінансові кошториси, а так 
само економічну характеристику ви
браних для електрифікації районів.

4. На поданий від Акційного Това
риства „Електрика" план дають свої 
висновки: Народній Комісаріят Земель
них Справ—про доцільність наVІ- 
чених у плані заходів, а Виша Рада 
Народнього Господарства—про тех
нічно-економічну доцільність самого 
плану, а також про погодження його 
із загальним планом електрифікації 
УСРР.

5. У тих випадках, коли Акційне 
Товариство „Електрика" використовує 
електричну енергію електростанцій 
(промислових, залізничих, комуналь
них і районових), шо не входять

контроле за работой Акционерного 
Общества „Электрика" и о согласо
вании планов его работ с обшим пла
ном электростроительства Украины:I I  I I  С  Т  I »  у  К  1 |  I I  я
о техническом контроле за работой 
Акционерного Общества „Электрика" по 
согласовании нланоп его работ с общим 
плавом электроетроительетна Украины.

1. Акционерное Общество „Элект
рика" согласовывает свои планы 
электростроительства и работ в деле 
электрификации сельского хозяйства 
Украины с соответствующими планами 
Народного Комиссариата Земледелия и с 
пятилетним планом электрификации 
Украины.

2. Предварительно намеченный план 
электростроительства ^электрифика
ции сельского хозяйства того или иного 
округа УССР Акционерное Общество 
„Электрика" представляет на заклю
чение соответствующей окружной 
плановой комиссии при участии бюро 
электроплана отдела местной промыш
ленности, где таковое имеется.

3. По получении указанного в ст. 2 
заключения окружной плановой ко
миссии, Акционерное Общество 
„Электрика" направляет общий плач 
электростроительства и электрифи
кации сельского хозяйства Высшему 
Совету Народного Хозяйства и Народ
ному Комиссариату Земледелия с при
ложением к нему ориентировочных 
строительных, эксплоатационных и 
финансовых смет, а также экономи
ческой характеристики избранных для 
электрификации районов.

4. По представленному Акционерным 
Обществом „Электрика” плану дают 
свои заключения: Народный Комисса
риат Земледелия—о целесообразности 
намеченных планом мероприятий, 
а Высший Совет Народно гоХозяйства— 
о техническо-экономической целесооб
разности самого плана, а также 
о согласовании его с обшим планом 
электрификации УССР.

5. В тех случаях, когда Акционер
ное Общество „Электрика" поль
зуется электоической энергией не 
входящих в его состав электростанций 
(промышленных, железнодорожных,
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в його склад, то взаємовідносини його 
з цими електростанціями визначує 
Виша Рада Народнього Господарства, 
порозумівшись із заінтересованими 
народніми комісаріятами.

0. Дозвіл Акційному Товариству 
.Електрика" будувати нові станції, 
а також розширяти існуючі станції 
провадиться порядком постанови РНК 
Союзу РСР з ЗО червня 1925 р. 
.Про порядок спорудження та реє
страції електричних станцій і нагляд 
над ними- (36. Зак. СРСР 1925 р., 
К? 45, арт. 335).

7. Технічну контролю над електро- 
будівництвом, прийомну станцій і сіток 
електропередач, технічний догляд над 
експлоатацією станцій і реєстрацію 
станцій мусить провадити Акційне 
Товариство „Електрика" <гідно з 
окремою інструкцією Вишої Ради 
Народнього Господарства Союзу РСР 
(п. 8 зазначеної постанови РНК 
СРСР з ЗО червня 1925 р.).

8. Акційне Товариство „Електрика" 
подає свої загальні рокові звіти 
Вищій Раді Народнього Господарства 
і Народньому Комісаріятові Земельних 
Справ.Харків, б листопада 1926 р.

Заст. Голови Української 
Економічної Наради Сербиченко.

Керіїиичий Справ Української
Економічної Наради Ф. Бега.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК*16 листопада 1926 р., X* 264.
Постанова Народнього Комісаріяту 

Соціального Забезпечення й Народ
нього Комісаріяту Юстиції.

128. Інструкція про порядок вста
новлення факту перебування гро
мадян на військовій службі та на
буття ними у звязку з нею інвалід- 

ности.
На підставі арт. З Постанови 

ВУЦВК і РНК з 24 березня 1920 р. 
„Про порядок встановлення трудового

коммунальных и районных), взаимо
отношения его с этими электростан
циями определяются Высшим Советом 
Народного Хозяйства по согласованию 
с заинтересованными народными ко
миссариатами.

6. Разрешение Акционерному Обще
ству „Электрика" строительства новых 
станций, а также расширение им 
существующих станций проводится 
в порядке постановлений СНК Союза 
ССР от 30 июня 1925 г. „О по
рядке сооружения и регистрами 
электрических станций и надзоре за 
лаковыми" (С. 3. СССР 1925 г., № 4 5 ,  
сг. 335).

7. Технический контроль за электро
строительством, приемка станций 
и сетей электропередач, технический 
надзор за эксплоатацией станций и ре
гистрация станций должны прово
диться Акционерным Обществом 
„Электрика- согласно особой инструк
ции Высшего Совета Народного Хозяй
ства СССР (п. 8 указанного постано
вления СНК СССР от 30 июня 1925 г.).

8. Акционерное Общество „Эле
ктрика- представляет свои обшиє годо
вые отчеты Высшему Совету Народ
ного Хозяйства и Народному Комис
сариату Земледелия.Харьков, С ноябри 1926 г.

Зам. Председателя Украинского Эко
номического Совещания Сербиченко.

Управляющий Делами Украинскою
Экономического Совещания Ф. Бею.Распубликовало в „Вістях ВУЦВК“ 16 ноября 1926 г.. Л» 264.

Постановление Народного Комис
сариата Социального Обеспечения 

и Народного Комиссариата 
Юстиции.

128. Инструкция о порядке устано
вления факта нахождения граждан 
на военной службе и получения ими 

в связи с нею инвалидности.

На основании ст. 3 постановления 
ВУЦИК'а и СНК от 24 марта 1926 г. 
„О порядке установления трудового
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стажу інвалідам праці й установлення 
факту перебування громадян на вій
ськовій службі та набуття ними 
у звязку з нею інвалідности" ’(3б. 
Уз. УСРР 1926 р., № 16, арт. 125), 
Народній Комісаріят Соціального За
безпечення та Народній Комісаріят 
Юстиції УСРР постановили затвер
дити нижчезазначені правила встано
влення факту перебування громадян 
на військовій службі та набуття ними 
в звязку з нею інвапідности:

1. Особа, шо просить про залічення 
її на соцзабезпечення, подає заяву до 
окрінспектури соціального забезпе
чення округи, в якій вона проживає, 
з додатком документів, шо встано-. 
влюють факт перебування її на вій
ськовій службі та набуття в звязку 
з нею інвалідности: свідоцтва відпо
відних військових установ про службу, 
перебування в лікарні й установі, звіль
нення зі служби за інвалідністю та 
инш.

2. За відсутности вказаних в арт. 1 
документів через втрату їх, знищення 
та инш., або за недостатности їх, для 
встановлення факту перебування інва
ліда на військовій службі й втрати 
ним працездатносте в звязку з про
ходженням служби, можна приймати 
свідоцтва про це райвиконкомів, 
сільрад, низових громадських органі
зацій, вироки громад та инш.; сві
доцтва ці повинні мати в собі покли
кання на дані, на підставі яких 
видано сьідоцтва, напр., в запису 
книг, факт про мобілізацію, в якому 
місці, селі, яким військовим урядниц- 
твом та инш.

3. Питання про встановлення факту 
перебування на військовій службі 
й набуітя в звязку з нею інвалідности 
розеязують комісії за призначенням 
соціяльного забезпечений при окрін- 
спектурах соцзабезу.

Комісії, розвязуючи вказані питання, 
кермуються всіма доказами, як тими, 
шо їх подають особи, які просять 
про призначення соцзабезпечення, як 
і тими, шо є або надійшли в розпо
рядження соцзабезу, в тому числі
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стажа инвалидов труда и установления 
факта нахождения граждан на воен
ной службе и получения ими, в связи 
с нею, инвалидности" (Собр. Узак. 
УССР 1926 г., № 16, ст. 125), Народ
ный Комиссариат СоциальногоОбеспе- 
чёния и Народный КомиссариатЮстиции 
УССР постановили утвердить ниже
следующие правила установления 
факта пребывания граждан на воен
ной службе и получения ими в связи 
с нею инвалидности:

1. Лицо, ходатайствуюшее о зачи
слении его на социальное обеспечение, 
подает заявление в окринспектуру 
социального обеспечения того округа, 
в котором оно проживает, с прило
жением документов, устанавливающих 
факт пребывания его на военной службе 
и получения в связи с нею инвалид
ности: удостоверениясоответствуюших 
военных учреждений о службе, нахо
ждении в лечебном заведении, уволь
нении со службы по инвалидности 
и проч.

2. При отсутствии указанных в 
ст. 1 документов вследствии утраты 
их, уничтожения и проч. или при 
недостаточности их, для установления 
факта пребывания инвалида на воен
ной службе и утраты им в связи с 
прохождением ее трудоспособности 
допускается принимать удостоверения 
об этом райисполкомов, сельсоветов, 
низовых общественных организаций, 
приговоры обществ и проч.; удосто
верения эти должны содержать н себе 
ссылки на данные, на основании коих 
выдано удостоверение, например. & 
записи книг, факт о мобилизации, 
в каком месте, селе, каким военным 
ведомством и проч.

3. Вопросы об установлении факта 
пребывания на военной службе и по
лучения в связи с нею инвалидности 
разрешаются комиссиями по назначе
нию социального обеспечения при окр 
инспектурах сообеса.

При разрешении указанных во
просов комиссии руководствуются 
всеми доказательствами, как теми, 
что представлены лицами, ходатайству
ющими о назначении социального 
обеспечения, так и теми, которые
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й свідчення свідків, що заслуговують 
довір'я.

4. Заявника й. кожного свідка до
питує безпосередньо комісія, свідчення 
свідків фіксується в протоколі, якого 
підписують свідки. Комісія має право 
відкинути свідчен іч свідка, коли воно 
викликає сумнів у правдивості його.

5. Свідків приставляє для допиту 
заявник і витрати, понесені заявни
ком і свідками в звязку з явкою їх 
до комісії, органи соцзабезпечення не 
повертають.

6. Відмова комісії, в визнанні факту 
перебування на військовій службі або 
набуття в звязку з нею інвалідности 
може бути оскаржена протягом місяця 
до вищої конфліктно-експертної 
комісії при Наркомсоцзабезі тільки 
разом зі скаргою про відмову в при
значенні соцзабезпечення.

7. В разі, коли округова комісія 
відмовить при значити соцзабезпечення 
через те, що вона не визнала факту 
перебування на військовій службі або 
набуття в звязку з нею інвалідности, 
заявник має право протягом року від 
дня, коли він одержав копію поста
нови комісії, вдатися до відповідного, 
по місцю находження соцзабезу, що 
відмовив, народнього суду, за встано
вленням зазначених обставин.

8. Нарсуддя розглядає ці справи 
порядком, передбаченим арт. арт. 224

225 ЦП < одноособово, обов'язково 
викликаючи, як сторону, окрінспектуру 
соцзабезу й повідомляючи про день 
засідання прокуратуру.

9. Народні суди складають поста
нови лише про факт перебування на 
військовій службі й набуття в звявку 
з нею інвалідности, але в жодному 
разі не про визнання права інваліда 
на пенсію.

10. В разі, коли нарсуд визнає 
факт перебування заявника на вій
ськовій службі й набуття в звязку 
з нею інвалідности, як тільки поста
нова нарсуду набере законної сили, 
округова комісія знову переглядає

имеются или поступили в распоряже
ние сообеса, в том числе и показания 
свидетелей, заслуживающих доверия.

4. Комиссия опрашивает заявителя 
и каждого свидетеля непосредственно. 
Показания свидетелей фиксируются в 
протоколе, подписываемо* свидете
лями. Комиссия вправе отклонить по
казание свидетеля, если оно вызывает 
сомнения в своей достоверности.

5. Свидетелей для опроса доставляет 
заявитель и расходы, понесенные зая
вителем и свидетелями, в связи с 
явкою их в комиссию, органами соци
ального обеспечения не возвращаются.

{6. Отказ комиссии в пэизйэнии 
факта пребывания на военной службе 
или иол/чения в связи с нею инва
лидности может быть обжалован в 
в месячный сроке высшую конфликтно- 
экспертную комиссию при Нарком- 
сообесе только вместе с жалобою на 
отказ в назначении социального обес
печения.

7. В случае отказа окружной ко
миссии в назначении социального 
обеспечения, ввиду непризнания факта 
пребывания на военной службе или 
получения в связи с нею инвалидности, 
заявитель имеет право, в годичный 
срок со дня получения копии поста
новления комиссии, обратиться в под
лежащий народный суд, по месту на
хождения сообеса, вынесшего отказ, 
за установлением указанных обстоя
тельств.

8. Нарсудья рассматривает эти дела 
в порядке, предусмотренном ст. ст. 224 
и 225 ГПК, единолично, обязательно 
с вызовом, 8 качестве стороны, окр- 
инсаектуры социального обеспечения 
и с уведомлением прокуратуры о дне 
заседания.

9. Народные суды выносят постано
вления лишь в отношении факта пре
бывания на военной службе и полу
чения в связи с нею инвалидности, 
но ни в коем случае не о признании 
права за инвалидом на пенсию.

10. В случае признания нарсудом 
факта пребывания заявителя на воен
ной службе и получения в связи с 
нею инвалидности, окружная комис
сия, по вступлении постановления нар
суда в законную силу, снова рассма-
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справу про призначення соцзабезпе
чення, з тим, шо в питанні про вста
новлення вказаних фактів комісія 
повинна кермуватись постановою нар
суду.

11. Якщо сул відмовить визнати 
вишезазначені факти, окрінспектура 
соцзабезу про це повідомлю Нарком- 
соцзабезові, який оголошує в „Віснику 
Соціяльного Забезпечення*4 до іідома 
всіх окрінспектур соціяльного забез
печення.

12. Справи про встановлення факту 
перебування громадян на військовій 
службі та набуття в звязку з нею 
інваліцности, шо подані до нарсуду 
до оголошення зазначеної постанови 
БУЦВК'у та РИК з 24 березня 1926 р. 
і ше не розвязані нарсудами, пере
дається на розгляд і розвязання від
повідної окрінспектури соціального 
забезпечення.

Харків, ::0 вересня 1926 р.
Народній Комісар Соціяльного

Забезпечення ІІокорний.

За Народнього Комісара Юстиції 
та Генерального Прокурора 

Республ’ки Мияаьміу.

тривает дело о назначении социального 
обеспечения, при чем, в вопросе об 
установлении указанных фактов ко
миссия обязана руководствоваться по
становлением нарсуда.

11. В случае отказа нарсуда в при
знании вышеуказанных фактов, окр- 
инспектура социального обеспечения 
уведомляет об этом Наркомсообес, 
для опубликования в„Вестнике Соци
ального Обеспечения" к сведению 
всех окринспектур социального обес
печения.

12. Дела об установлении факта 
пребывания граждан на военной 
службе и получения в связи с нею 
инвалидности, поступившие в нарсуды 
до опубликования указанного поста
новления ВУЦИК'а и Совнаркома от 
24 марта 1926 г. и нарсудами ?ше не 
резрешенные, передаются на рассмо
трение и разрешение соответствующей 
окринспектуры социального обеспе
чения.Харьков. 30 сентября 1926 г.

Народный Комиссар Социального 
Обеспечения Покорный.

За Народного Комиссара Юстиции 
и Генерального Прокурора 

Республики Михаіиик.

Постанови Наргднього Комісаріяту 
Зовнішньої та Внутрішньої Тор

гівлі УСРР
129. Про крайні надвишни на тек

стильні тканини.

Касуючи постанову свою з 3 червня 
1926 року „Про крайні надвишки на 
текстильні вироби" („Вісти ВУЦВК“ 
з 4 червня 1926 р., № 125), Народній 
Комісаріят Зовнішньої та Внутрішньої 
Торгівлі, на підставі п. „т“ арт. 2 
„Положення про Народній Комісаріят 
Внутрішньої Торгівлі** з 3 вересня 
1924 р (36. Уз. УСРР 1924 р.,№ 31-32, 
арт. 228) п о с т а н о в л я є :  1

1. В гуртовому торзі при продажу 
текстильних тканин філіями Текстиль
ного Синдикату (ВТС) на Україні

Постановления Народного Номис- 
сариата Внешней и Внутренней 

Торговли УССР.
129. О предельных накидках на тек

стилі ные ткани.
В отмену постановления своего от 

3 июня 1926 г . - „ О  предельных на
кидках натекстильные изделия** („Вісти 
ВУЦВК" от 4 июня 1926 г„ И? 125), 
Народный Комиссариат Внешней 
и Внутренней Торговли, на основании 
п. „т“ ст. 2 „Положения о Народнем 
Комиссариате Внутренней Торговли** 
от 3 сентября 1924 г. (С. Уз. УССР 
1924 г., № 31-32, ст. 228) п о с т а н о 
в л я е т :

1. В оптовой торговле при продаже 
текстильных тканей филиалами Тек
стильного Синдиката (ВТС) на Украине
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встановити такі крайні надвишки на 
ціни трестів:

а) продаючи зі склепів Харківської 
філії ВТС-7,15%,

б) продаючи зі склепів Київської 
філії ВТС-7,15%,

в) продаючи зі склепів Дніпропетров
ської філії ВТС—7,60%,

г) продаючи зі/ склепів Одеської 
філії ВТС—8,35%.

У в а г и .  Встановлені в цьому арти
кулі надвишки збільшується на 1%,

продаючи текстильні тканини при
ватним особам.
2. В гуртовому торзі при продажу 

текстильних тканин всеукраїнськими 
центрами споживчої кооперації (Ву- 
копспілка та Уцеробсекція) встановити 
пересічну надвишку в 3,5%, з тими, 
шоб надвишка по окремих видах про
дажу не перевищувала таких розмірів:

а) продаючи тканини транзитом 
через ВТС—3,75%,

б) продаючи тканини транзитом 
через трести—1,5%,

в) продаючи тканини з Харківськ. 
та Київської філій ВТС —7,35,

г) прода ючи тканини з Дніпропетров
ської філії ВТС—7,80%,

д) продаючи тканини з Одеської філії 
ВТС-8,55,

е) продаючи тканини зі склепів ВУКС 
та ВТС—6,75%.

3. У дрібно-гуртовому торзі при 
продажу текстильних тканин райспо- 
живспілками встановити крайню над
вишку в 1 4 % .

4. У дрібно-гуртсвому торзі при про
дажу текстильних тканин державними 
торговельними підприємствами або 
акційними товариствами за переваж
ною участю державного капіталу 
(„ВАКОТ-. „Содействие11 та инш.) 
встановити крайню надвишку, відпу
скаючи крам в Харкові, Киїеі, Одесі 
та Дніпропетровському в 1 2 % ,  в ин
ших містах, при продажу державними 
підприємствами та кооперативними 
організаціями 14,5%, продаючи при
ватним особам—16%.

5. Встановити в роздрібному торзі
ПрИ Продажу ТеКСТИЛЬНИХ Виробів СІЛо-

ськими споживчими товариствами 
крайню надвишку в 26%.

установить следующие предельные на
кидки на цены треста:

а) при продаже со складов Харь
ковской филии ВТС-7,15%,

б) при продаже со складов Киевской 
филии ВТС-7,15%,

в) при продаже со складор Днепро
петровской филии ВТС—7,60%,

г) при продаже со складов Одесской 
филии ВТС—8,35%.

П р и м е ч а н и е .  Установленные
в этой статье накидки увеличива
ются на 1% при продаже текстиль
ных тканей частным лицам.
2. В оптовой тоговле при продаже 

текстильных тканей всеукраинскими 
центрами потребительской кооперации 
(Вукопспилка и Уцерабсекция) устано
вить среднюю накидку в 3,5% с тем, 
чтобы накидка по отдельным видам 
пропаж не провышала следующих раз
меров:

а) при продаже ткани транзитом 
через ВТС—3,75%.

б) при продаже ткани транзитом 
через тресты—1,5%,

в) при .продаже ткани с Харьк. 
и Киевской филий ВТС—7,35%,

г) при продаже ткани с Днепро
петровской филии 6ТС—7,80%.

д) при продаже ткани с Одесской 
филии ВТС,—8,55%,

е) при продаже ткани со складов 
ВУКС и ВТС-6.75%.

3. В мелко-оптовой торговле при 
продаже текстильных тканей райпо
требсоюзами установить предельную 
накидку в 1 4 % .

4 .  В мелко оптовой торговле при 
продаже текстильных тканей государ
ственными торговыми предприятиями 
или акционерными обществами с пре
обладающим участием государственно
го капитала („ВАКОТ“, „Содействие14, 
и др.) установить предельную накидку 
При отпуске товара в Харькове, Киеве, 
Одессе и Днепропетровске в 12%, 
в других городах, при продаже госу
дарственными предприятиями и коопе
ративными организациями— 14,5%, при 
продаже частным лицам—16%.

5. Установить в розничной торговле 
при продаже текстильных изделий 
сельскими потребительскими товари
ществами предельную накидку в 26%.
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6. Встановити в державному та 
кооперативному роздрібному торзі 
в містах при продажу текстильних 
тканин крайню надвишку в 22%.

У в а г а .  Список містам та селищам 
міського типу, де надвиїжа, що її 
зазначено в цьому артикулі, збіль
шується до розмірів, встановлених 
в арт. 5 ,(26%), встановлюється 
уповноваженим від Наркомторгу 
УСРР.
7. Зазначені в арт. арт. 1—6 над- 

вишки включають до себе всі елементи 
калькуляції (собівартість, гербову та 
реєстраційну оплату, залізничий тариф, 
навантаження, вартість краму в путі, 
порівнюючу оплату та инш ) й жод
ному збільшенню не підлягають.

8. Доглядати виконання цієї поста
нови покладається на уповноважених 
Народнього Комісаріяту Зовнішньої 
та Внутрішньої Торгівлі УСРР.

9. За ламання цієї постанови засто
совується заходів соціяльноі оборони 
за арт. 141 Кримінального Кодексу 
УСРР.

10. Ця постанова набирає сили від 
дня її оголошення в газеті „Вісти 
ВУЦВК“.

Харків. 23 жовтня 1926 р.

Народній Комісар Зовнішньої 
та Внутрішньої Торгівлі

УСРР ,1/. Чернов.Оголошено у „Вістях ВУЦВК”
1) -ні стонала 1926 р., .V? 258.

6. Установить в государственной 
и кооперативной розничной торговле 
в городах при продаже текстильных 
тканей предельную накидку в 22%.

П р и м е ч а н и е .  Список городов 
и поселений городского типа, где 
накидка, указанная в этой статье, 
увеличивается до размеров, устано
вленных в ст. 5 (26%), устанавли
вается уполномоченными Нарком- 
торга УССР.
7. Указанные в ст. ст. 1—6 накидки 

содержат в себе все элементы каль
куляции (себестоимость, гербовый и ре
гистрационный сбор, железнодорожный

.тариф, погрузка, стоимость товара 
в пути, уравнительный сбор и др.) и 
никакому увеличению не подлежат.

8. Наблюдение за исполнением на
стоящего постановления возлагается 
на Уполномоченных Народного Комис
сариата Внешней и Внутренней Тор
говли УССР.

9. За нарушение этого постанов 
вления применяются меры социальной 
защиты но ст. 141 Уголовного Кодекса 
УССР.

10. Настоящее постановление всту
пает В силу со дня об'явлення в газете 
„Вісти ВУЦВК".

Харьков. 23 октября 1926 г.

Народный Комиссар Внешней 
и Внутренней Торговли 

УССР М. Чернов.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК"9 ноября 1026 г.. ̂  258.
130. Про зміну та доповнення поста
нови Наркомторгу УСРР з 3 вересня 
1926 р. „Про крайні надвишки на 

калоші".
Народній Комісаріят Зовнішньої та

Внутрішньої Торгівлі п о с т а н о в и в :
1. Скасувати артикул третій поста

нови своєї з 3 вересня 1926 р. „Про 
крайні наднишки на калоші" („Вісти 
ВУЦВК" з 19 вересня 1926 р., Кг 215). 2

2. Визнати за обов'язкові також 
і для приватних торговців ті крайні 
надвишки, при продажу ними калош, 
що встановлені для державних і ко-
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130. 06 изменении и дополнении 
постановления Наркомторга УССР  
от 3 сентября 1926 г. „О предельных 

накидках на галоши".

Народный Комиссариат Внешней
и Внутренней Торговли п о с т а н о в и л :

1. Отменить статью третью поста
новления своего от 3сентября 1926 г. 
„О предельных накидках на галоши" 
(„Вісти ВУЦВК" от 19 сентября 1926 г. 
№ 21 5).

2. Признать обязательными также 
и для частных торговцев те предельные 
накидки, при продаже ими галош, 
которые установлены для государ-
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оперативних торговельних організацій 
артикулом пругим постанови Нарком- 
торгу УСРР з 3 вересня 1926 р., 
а саме:

а) при продажу калош в містах, 
де є відділки Гумотресту, продаж 
провадиться за роздрібними цінами 
Гумотресту;

б) при продажу калош у містах, 
шо розташовані на колії залізниць, 
крайню надвишку до відпускних прейс
курантних цін Гумотресту встано
влюється в 12%, а в містах, що роз
ташовані не на колії залізниць, коайню 
надлишку встановлюється в 14%;

в) при продажу калош в сільських 
місцевостях крайню надвишку до від
пускних прейскурантних цін Гумо
тресту встановлюється в 16°/0.

3. Визнати за обов'язкові для при
ватних торговців ціни на калоші зі 
включенням встановлених вперецушому 
артикулі надвишок, шо їх об'явлено 
Наркомторгом УСРР на додаток до 
його постанови з 3 вересня 1926 р. 
та оголошено в газеті „Вісти ВУЦВК" 
з 7 жовтня 1926 р., № 230.

4. Осіб, винних в ламанні цієї по
станови, притягається до відповідаль- 
ности за арт. 141 Крим. Кодексу 
УСРР.

5. Ця постанова набирає сили в 
м. Харкові з дня оголошення її в газеті 
„Вісти ВУ ЦВК“, а в инших місцях зі 
дня одержання на місці номера газети 
„Вісти", шо в ньому оголошено цю 
постанову.

Харків, ЗІ жовтня 1026 р.
Заст. Народнього Комісара 
Зовнішньої та Внутрішньої 

Торгівлі і Член Колегії 
Наркомторгу УСРР Венгер.Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 10 листопаду 1926 р.. .\? 259.

131. Про зміну та доповнення поста
нови Наркомторгу УСРґ з 3 червня  
1926 року „Про крайні надвишки на 

шкіряні товари".
На зміну арт. 1 постанови Нарком

торгу УСРР з 2 травня 1926 року

ственных и кооперативных торговых 
организаций статьей второй постано
вления Наркомторга УССР ог 3 сен
тября 192о г., а именно:

а) при продаже галош в городах, 
где имеются отделения Резинотреста, 
продажа производится по розничным 
ценам Резинотреста;

б) при продаже галош в городах, 
расположенных на линии железных 
дорог, предельная накидка к от
пускным прейскурантным ценам Ре
зинотреста устанавливается в 12%. 
а в городах, не расположенных на 
линии железных дорог, предельная 
накидка устанавливается в 14%;

в) при продаже галош в сельских 
местностях предельная накидка к от
пускным прейскурантным ценам Рези
нотреста устанавливается з 16%.

3. Признать обязательным для част
ных торговцев цены на галоши, со 
включением установленных в преды
дущей статье накидок, об'явленные 
Наркомторгом УССР в дополнение 
к постановлению своему от 3 сентя
бря 1926 г. и распубликованные в га
зете „Вісти ВУЦВК" от 7 октября 
1926 года, № 230.

4. Лица, виновные в нарушении на
стоящего постановления, привлека
ются к ответственности по ст. 141 
Уг. Код. УССР.

5. Настоящее постановление всту
пает в силу в г. Харькове со дня опу
бликования его в газете „Вісти ВУЦВК“. 
а в остальных местах со дня полу
чения на месте номера газеты „Вісти**, 
в коем опубликовано настоящее по 
становление.Харьков. 31 октября 1926 г.

Зам. Народного Комиссара 
Внешней и Внутренней Торговли 
и Член Коллегии Наркомторга

УССР Венгер.Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 10 но- _________  ября 1926 г.. .N6 259.
131. Об изменении и дополнении по
становления Наркомторга УССР от 
3 июня 1926 года ,.0 предельных  

накидках на кожевенный товар*1.
Во изменение ст. 1 постановления 

Наркомторга УССР от 2 мая 1926 года.
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„Про крайні надлишки на шкіряний 
крам" („Кісти ВУЦВК" з 3 червня 
1926 р , ^ 125) та на підставі по
станови Наркомторгу СРСН з 3 ве
ресня 1926 р. „Про зниження роз
дрібних надвишок на шкіркрам та 
взуття" („Торговые Известия" з 7 ве
ресня 1926 р., Л« 97), Н родній Ко
місаріят Зовнішньої, та Внутрішньої 
Торгівлі УСРР постановив:

1. Встановити вижчезазначені над- 
вишки до крайніх відпускних цін, що 
їх встановлено для виробничих під
приємств, згідно п. 4 постанови 
НКТоргу СРСР з 1 лютого 1926 р. 
(„Торговые Известия" з 9 лютого 
1026 р„ № 15), при гуртовому про
дажу шкіркраму, незалежно від суми 
договору:

а) для Всесоюзного Шкіряного Син
дикату при продажу шкіркраму шля
хом передачі товарових документів 
(н порядкові транзитних операцій) 
центральним державним підприємствам 
та кооперативним організаціям, а та
кож державним та кооперативним 
розкройно- посадочним підприємствам 
і фабрикам взуття—3%, при продажу 
зі склепів синдикату та його філій— 
4 >/,%,; при пропажу шкіркраму шля
хом передачі документів на шкіркрам 
(в порядкові транзитних операцій) 
иншим організаціям та особам—4°/о 
і при продажу зі склепів ВШС та його 
філій—5'/,%;

б) для центральних державних під
приємств та кооперативних організа
цій при продажу шкіркраму шляхом 
передачі товарових документів (в по
рядкові транзитних операцій) будь-би 
кому—4"/о і ПРИ продажу зі склепів 
Ь'/,°/о-

2. Встановити нижчезазначені крайні 
надвишки до прейскурантових цін на
взуття державного та кооперативного 
виробництва:

а) при продажу взуття Всесоюзним 
Шкіряним Синдикатом шляхом пере
дачі товарових документів (в порядкові 
транзитних операцій) центральним 
державним та кооперативним органі
заціям, незалежно він суми дого
вору— 3"/,, та при продажу зі 
склепів синдикату та його філій—

„О предельных накидках на кожевен
ный товар" („Вісти ВУЦВК" от 3 июня 
1926 г., № 125) и на основании по
становления Наркомторга СССР от 
З сентября 1926 г. „О снижении роз
ничных накидок на кожтовары и обувь" 
(„Торговые Известия" от 7 сентября 
1926 г., № 97), Народный Комиссариат 
Внешней и Внутренней Торговли 
УССР постановил:

1. Установить нижеследующие на
кидки на предельные отпускные цены, 
установленные для производственных 
предприятий, согласно п. 4 постано
вления НКТорга СССР от і февраля 
1926 г. („Торговые Известия" от 
9 феврапя 192о г., Л1? 15), при опто
вой продаже кожтоваров, независимо 
от суммы сделки:

а) для Всесоюзного Кожевенного 
Синдиката при продаже кожтоваров 
путем передачи товарных документов 
(в порядке транзитных операций) 
центральным государственным пред
приятиям и кооперативным организа
циям, а также государственным и кі- 
оперативным ргскроечно - поездным 
предприятиям и фабрикам обуви— 3%г 
при продаже со складов синдиката 
и его филий — 4‘/а%; при продаже 
кожтоваров путем передачи доку
ментов на кожтовары (в порядке 
транзитных операций) другим орга
низациям и яйцам — 4 % и при про
даже со складов ВКС и его филий —
57=%;

б) для центральных государственных 
предприятий и кооперативных органи
заций при продаже кожтоваров путем 
передачи товарных документов (в по
рядке транзитных операций) кому-бы 
то ни было — 4% и при продаже со 
складов — 5 7а %.

2. Установить нижеследующие ире- 
дельные накидки к прейскурантным 
ценам на обувь государственного и 
кооперативного производства:

а) при продаже обу»и Всесоюзным 
Кожевенным Синдикатом путем пере
дачи товарных документов (в порядке 
транзитных операций) центральным 
государственным и кооперативным 
организациям, независимо от суммы 
сделки — 3% и при продаже со скла
дов синдиката и его филий —
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>/Л; при продажу взуття шляхом 
передачі товарових документів (в по
рядкові транзитних операцій) иншим 
організаціям та особам — 4°/0; при 
продажу зі склепів синдикату—о1/,0/©;

6) при продажу* взуття централь
ними державними підприємствами та 
кооперативними організаціями будь 
би кому незалежно від суми договору, 
шляхом передачі товарових документів 
(в порядку транзитних операцій)—4% 
й продажу зі склепів—ЬУ2 %.

3. При продажу взуття в роздріб 
встановлюється крайню надвишку до 
основних відпускних цін промислово- 
сти (прейскурантів трестів) в містах— 
24% і на селі 27%, з тим, шо ціна, 
яка складається шляхом нарахування 
надвишок до основних цін пгомиоо- 
вости, є крайня роздрібна ціна взуття, 
више якої державні та кооперативні 
організації не в праві продавати 

.ч роздріб взуття.

У в а г а .  Зазначена в арт. З над- 
вишка поширюється й на торгівлю 
взуттям кустарного виробництва 
в державних підприємствах та коопе
ративних організаціях.
4. Запропонувати державним під

приємствам та кооперативним органі
заціям, що торгують шкіркрамом та 
взуттям, відпускати крам тільки тим 
приватним крамарям, шо торгують 
в роздріб, тн заборонити відпуск краму 
приватним крамарям, шо торгують 
ь порядкові великого або дрібного 
гурту.

Відпуск краму приватним роздріб- 
никам мусить провадитися тільки на 
умовах гарантії з їхнього боку—до
держуватися крайніх надвишок, шо 
їх встановлюється для приватників: 
на шкіркрам 30°/0 та на взуття 35% 
ло відпускних цін державної та коопе
ративної промисловости.

5. Державні та мішані акційні то
вариства, якщо вони є продавцями 
шкіркраму або взуття, повинні додер
жуватися надвишок, що їх встановлено 
для державних підприємств.

Ці-ж підприємства, за випадків, коли 
вони є покупцями шкіркраму або

при продаже обуви путем передачи 
товарных документов (в порядке тран
зитных операций) другим организациям 
и лицам — 4 % ,  при продаже со скла
дов синдиката—61/<_.%;

б) при продаже обуви центральными 
государственными предприятиями и коо
перативными организациями кому бы то 
ни было, независимо от суммы сделки, 
путем передачи товарных документов 
(в порядке транзитных операций)— 
4% и продаже со складов — 6>/г%.

3. При продаже обуви в розницу 
устанавливается предельная накидка 
к основным отпускным ценам про
мышленности (прейскурантов трестов) 
в городах—24% и на селе 2 7 % ,  при
чем цена, полученная путем начисления 
накидок к основным ценам промыш
ленности, является предельной роз
ничной ценой обуви, выше которой 
государственные и кооперативные ор
ганизации не в праве продавать в роз
ницу обувь.

П р и м е ч а н и е .  Указанная в ст. 3 
накидка распространяется и на тор
говлю обувью кустарного производ
ства в государственных предприятиях 
и кооперативных организациях.
4. Предложить государственным 

предприятиям и кооперативным орга
низациям, торгующим кожтоварами 
и обувью, отпускать товар только 
частным т^орговиам, торгующим в роз
ницу и запретить отпуск товара ча
стным торговцам, торгующим в по
рядке крупного или мелкого опта.

Отпуск товара частным рознич- 
никам должен производиться только 
при условии гарантии со стороны 
последних- придерживаться предель
ных накидок, установленных для част
ников: на кожтовары 30% и на обувь 
35% к отпускным ценам государ
ственной и кооперативной промьшуіен- 
ности.

5. Государственные и-'смешанные ак
ционерные общества в тех случаях, если 
они являются продавцами кожтоваров 
или обуви, должны придерживаться 
накидок, установленных для государ
ственных предприятий.

Эти же предприятия в тех случаях, 
когда они являются покупателями
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взуття, прирівнюється іо державні 
підприємств.

6. Особи, винні в ламанні цієї по
станови, підлягають відповідальності 
за арт. 141 Крим. Код. УСРР.

7. Ця постанова набирає чинности 
в м. Харкові зі дня оголошення ЇЇ в 
гаїеті -Вісти ВУЦВК“, а в инших 
місцях зі дня одержання на місці ну
мера газети „Вісти ВУЦВКЬ, де цю 
постанову оголошено.

Харків. 1* листопада 1»26 р.

Народній Комісар Зовнішньої
та Внутрішньої Торгівлі

УСРР Чернов.

Оголошено у .Вістях ВУЦВК" 17 листо
пада 11*20 р.. Лт 265.

кожтоваров или обуви, приравни
ваются к государственным предпри
ятиям.

6. Лица, виновные в нарушении  
настоящего постановления, подлежат 
ответственности по ст. 141 Уг. Код. 
УССР.

7. Настоящее постановление вво
дится в действие в г. Харькове со дня 
об‘явления его в газете „Вісти ВУЦВКМ, 
а в других местах со дня получения 
на месте номера газеты „Вісти ВУЦбК", 
где настоящее постановление опубли
ковано..Харьков, 9 ноября 1926 г.

Народный Комиссар Внешней
и Внутренней Торговли

УССР Чернов.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК'17 воября 1926 г., .4 265.

Видамня Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголовліт ч. 1->бУ. Харків. Урядова Друкарня їм. т. Фру «в. Зля. ч. 350. Прим. 7000.
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1*6^7.71/003))
Пролетарі всіх країн, єднайтеся/УКРАЇНСЬКА СООТЯЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА,

УЗАКОНЕНЬ ТАЩР03П0РЙІЖЕНЙ
РОИТНИЧО-СЕАЯНО)НОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

ЗА
ОФІП1ЙНВ ВИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

20 груди
1996 о. 1)'_ ЗІ І Війн ДРУГИЙ 20 декабря 

1926 г. ІНі Отдел ВТОРОЙ

З М І С Т
Постанови УЕН

(12 жовтим, 18 листопада 1926 р.).

113. ІІр*» крайні ПІНИ на 102*27 . бк дж■ то
ки Й рік на тварин, забитих для визна
ченим і имнпииоинк заразливих хвз- 
роб, а також тих. їло виздпхлн через 
щепленим. і на шкіри таких тварин.

134 Иро допомогу експедиціям Народнього 
Комісаріяту Шляхів оід'їас перово* 
допни обслідувань дл я окладишія 
плину (іу.умпчя Н поліпшення кому
нікаційних шляхів.

Постанови Ґоловкооперкому при Г НК,
Наркомюсту, Наркомвнуспра'-у, Пар

кі мфіну Ти Н»0комТоргу.
{29 жовтня, 16-29 листопада 1926 р ).

136. Про перевод п« риіпінх кооперативних об'єднань і и вад і дін на нормал- ні сгп- Т>ТН, іцо IX звтворднв Головкоопі-рюм 
1 2  серпня Ю2 -» р. і 9 квітне ір.

136. Про порядок покриття «биткі- у к-мі- 
п грати «дох трудових і п редукцій них 
артіл-х і ирод>кіііі'ііо*скдепо8мх си
ровинних товарноїв.іх.137 І1|»Л оградок иеркьедеивя мор< ькнх

; протестів.13К. Про пор*док стягання міліцією гро
шових сум

139. Про амту обікннга НКИС .Про поря
док реєстр»!.її ну ж* ял» цч, що прпбу* 
ват. а т*>мн н. в'їзд г.* в-їад та 
вві .ми. г. яких реченець перебування в СГСІ* звана юно не більший, як один місяць.

14и Про некрипуетнмісті. організації про* Д\«ЦІПНО-«ОиПІ‘|мТИІ>НИХ др'ІЛгй ДЛЯ СКС'П.ТО ЦІЇ ДС-МЛЬКОХ ріднорідьнх підприємств.
Ні. Про ошудвіеть сотав у алопивах.

в;-* а сМ.іін до» рван вакси.
,4І 11І>° * твиотиснья Х^ініх калин шов 

«а рибні токаря широкого споживання

СОДЕРЖАНИЕ
Постачовления ЭКОСО УССР 

М2 октября, 18 ноября 1926 ».).
133. О поодеті них ценах на 1926 27 бю

джетний год пи животных, убитых 
с целыо определения н прикрашеним 
заразных заболеваний, а также павших 
ВС-Д-ДСТ вне. прививок, и на кожи таких 
ЖИВОТНЫХ. ,

131 О солисте и асе полип «ям Народного 
Комнс ьр ата Путей Сообщения при 
производстве обследований для еоста- 
■лениа ил ні строительства я улуч- . 
тения путей со* біцення.

Мостано ления Главкооп^ркоуа при
СгіК, Наїжомюста. Наркомвнудела.

НаркоVфина и Нар«о*торга.
(29 октября, 16-29 ноября 1926 г.).
135. О переводе первичных кооперативных 

объединений инвалид -и на нормальные 
уставы. утвержденные Главкоопер- 
«омом 12 августа 11*25 г. и у апреля
1920 г.

13С. О порядке покрытия убытк-г. в коопе- 
(ОТИИНЬіХ ТРУДОВЫХ И II р'< И''ВОЛ ст вее
мых артелях и про'зво.тстіенно-скла- 
Лочных «ільевьіх товариществах.

137. О порядке С* Ві рШеНИЯ Мі р ;КВХ Про- 
ТвсТОВ

138. О порядке взысканий милицией де
нежных • у мм.

1оУ. Об иаменевин циркуляра НКВД „О по- и 
рядке реї нстрацпи ► но тривцев, при- г 
бывающих С визами На В'*8Д И вьтгд 

и с пн сами, в которых срок реСывания 
вСССН указан вс больше одного месяца.

ПО. О недопустимости оігаииаацви про- 
► •'вод т^ино-косператиьных артелей 
для »ксП<*т»цни нес кольких разно
родных Прс-ДПрИЬТПВ.

Ш. О под. удвос-тн д.-л по орсступдеввям 
< обертонным допризывниками.

Н1 Об установлении пр дель-ых на
кидок на рыбвые товары широкого 
потребления.
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Постанови Української Економічної 
Наради.

133. Про крайні ціни на 1926-27 бю- 
джетовий рік на тварин, забитих для 
визначення й припинення заразливих 
хвороб, а також тих, що виздихли 
через щеплення, і на шкіри таких 

тварин.

На підставі арт. 105 Ветеринарного 
Кодексу УСРР (36. Уз. УСРР 1925 р., 
№ 9-10, арт. 77) для керівництва ве
теринарно-виконавчим комісіям під 
час визначення розміру винагороди 
володільцям тварин, забитих для ви
значення і припинення заразливих 
хвороб, а також тих, шо виздихли 
через шеплення,— Українська Еконо
мічна Нарада постановила затвердити 
нижче^авеаені крайні ціни на
1926-2? бюджетовий рік на тварин, 
забитих для визначення і припинення 
заразливих хвороб, а також тих, шо 
виздихли через шеплення, і на шкіри 
таких тварин:

-Крамні ціни на 1У26-27 бюджетовпіі 
рік на тварин, заботил дли назначения 
і припинення заразливих хвороб, а та
кож тих, що визднхлп через щеплення, 

і па шкіри таких тварин.

1. Комі,
1) Залежно від міри вгодованости 

за пересічного робітного віку від 4 
до 12 років:

а) дрібний селянський кінь на зріст 
до 142 ценитметрів—від 20 до 75 карб.;

б) середній поліпшений селянський 
кінь на зріст від 142 центиметрів 
до 151 центиметрів — від 20 до 
100 карб.;

в) великий робочий кінь поліпше
ною типу на зріст виший як 151 
центиметрів, і схвалені кобили—від 
40 до 125 карб.;

г) схвалені жеребці —від 75 до
150 карб.; ,,

д) расой коні (жеребці й кобили)— 
від 85 до 175 карб.;

2) молоді коні віком від 2 до 4 ро
ків—3/» вартосіи відповідних к£гет
рі й дорослих коней;

Постановления Украинского Эко
номического Совещания.

133. О предельных ценах на 1926-27 
бюджетный год на животных, убитых 
с целью определения и прекращения 
заразных болезней, а также павших 
вследствие прививок, и на кожи 

таких животных.

Н1а основании ст. 105 Ветеринар
ного Кодекса УССР (С. У. УССР 
1925 г., № 9-10, ст. 77) для руковод
ства ветеринарно-исполнительным ко
миссиям при определении размера 
вознаграждения владельцев живот
ных, убитых с целью определения 
и прекращения заразных болезней, 
а также павших вследствие приви
вок.— Украинское Экономическое 
Совещание постановило утвердить 
нижеследуюшие предельные цены на 
1926-27 бюджетный год на животных, 
убитых с целью определения и прекра
щения заразных болезней, а также 
павших вследствие прививок, и на кожи 
таких животных:

Предельные цены на 1920-27 бюджет
ный гид на животных, убитых с целью 
определения и прекращения заразных 
болезней, а также павших вследствие 
прнквкок, н на кожи таких животных

/. Лошади,
1) В зависимости от степени упи

танности при среднем рабочем воз
расте от 4 до 12 лет:

а) мелкая крестьянская лошадь ро
стом до 142 сантиметров — от 20 до 
75 руб.;

0) средняя улучшенная крестьян
ская лошадь ростом от 142 сантимет
ров до 151 сантиметров — от 20 
до 100 руб.

в) крупная рабочая лошадь улуч
шенного типа, ростом выше 151 сан
тиметров и одобренные кобылы—от 40
до 125 руб.;

г) одобренные жеребцы — от 25- 
до 150 руб.;

д) племенные ЛОШ'лСК (жеребцы 
и кобылы)-От 8= до 175 руб.;

2^ молодые лошади в возрасте 
ОТ 2 ДО 4 лет — */4 стоимости соответ
ствующих категорий взрослых лошадей;
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3) коні віком старші як 12 років— 
і/і вартости відповідних категорій 
коней.

У в а г а .  Коні, шо ціпком стра
тили прі цездатність через хворобу,

схудлість й інш. причини, розці
нюється розміром, вартости шкіри.

2. Велика рогата худоба.
1) Залежно від міри вгодованости 

за пересічного робітного й користу
вального віку:

6) дрібні бугаї й воли вагою від 320 
до 480 кілограмів—від 10 до 60 карб ;

б) середні бугаї й воли вагою від 
480 до 640 кілограмів—■ від 12 до 
80 карб.;

в) великі бугаї й воли вагою понад 
640 кілограмів—від 15 до 100 карб.;

г) расові бугаї—від 15 до 145 карб.;

д) дрібні корови вагою від 240 
до 320 кілограмів—від 2 до 40 юрб.;

е) середні корови вагою від 3^0 
до 400 кілограмів—від 8 до 50 карб;

ж) великі корови ваюю понад 400 
кілограмів—від 10 до 60 юрб.;

з) поліпшені і схвалені корови —від 
10 до 80 карб.;

и) расові корови—від 10до П5 карб.-

2) бички й телиці— */2 вартости від
повідної кате'орії дорослої робочої 
і користувальної худоби;

3) расові бички й телиці —2 3 * * б) */» вар
тости відповідних категорій расової 
худоби.

3. Дрібна свійська худоба.
а) телята — від 2 карб. 50 коп. 

до 10 карб.;
б) вівці — в і д  1 карб. 50 коп. 

до 5 карб.;
в; свині віком до 1 року—не більше 

як 15 карб.
г) свині вагою пересічно 80 кіло

грамів—не більш як 30 карб.

А. Шкіри.
а) дорослих коней—не більш як 

7 карб.;
б) молодих коней—не більш як 

4 карб.;
в) бугаїв і волів—від 10 до 15 карб ;

3) лошади и воздаете старше 
12 Лет—8/4 стоимости соответству
ющих категорий лошадей.

П р и м е ч а н и е .  Лошади, утратив
шие полностью трудоспособность, 
вследствие болезни, исхудания 
и других причин, расцениваются 
в размере стоимости кожи.

2. Крупный рогатый скот.
1) В зависимости от степени упи

танности при среднем рабочем и поль
зовательском возрасте:

а) мелкие быки и волы весом от 320 
до 4 80 килограммов—от 10 до 60 руб.

б) средние быки и волы весом от 480 
до 640 килограммов—от 12 до 80 руб.;

в) крупные быки и волы весом более 
640 килограммов—от 15 до 100 руб.;

г) племенные быки — от 15 до 
145 руб.;

д) мелкие коровы весом от 240 
до 320 килограммов—от 7 до 40 руб.;

е) средние коровы весом от 320 
до 400 килограммов —от 8 до 50 руб.;

ж) крупные коровы весом более 400 
килограммов—от 10 до 60 руб.;

з) улучшенные и одобренные коро
вы— от 10 до 80 руб.;

и) племенные коровы—от 10 до
115 руб.;

2) бычки и телки—1/2 стоимости 
соответствующей категории взросло» о 
рабочего и пользовательного скота;

3) племенные бычки и телки—*/* 
стоимости соответствующих кате
горий племенного скота.

3. Мелкий домашний скот.
а) телята—от 2 р. 50 к. до 10 руб.;

6Ї овцы—от 1 р. 50 коп. до 5 руб.;

в) свиньи возрастом до 1 года— 
не свыше 15 руб.;

г) свиньи весом в среднем 80 кило 
граммов —не свыше 30 руб.

4. Кожи.
а) взрослых лошадей — не свыше 

7 РУб.;
б) молодых лошадей —не свыше 

4 руб.
в) быков и волоь—от 10 до 15 РУ 5 ;
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г) корів—від 7 до 10 карб.; 
а) бичків і телиць—від 4 до 6 карб.;
е) теляг- -2 карб. 50 коп.;
ж) нестсижені вівці—2 карб.
з) стрижені вівці—і карб. 50 коп.

Харків, 12 жовтня 1926 р.

Голова Української Економічної 
Наради В. Чубар.

9
Керівничий Справ Української 

Економічної Наради Ф. Наш.

бґолочгі^о у „Вістях ВУЦВК"
14 грудня 11*26 р..Л?г88.

134. Про допомогу експедиціям На
роднього Номісар.яту Шляхів підчас 
переведення обслідувань для скла
дання плану будування й поліпшен

ня комунікаційних шляхів.
На підставі арт. 1 постанови Ради 

Праці й Обороті СРСР з 3 серпня 
1926 року „Про порядок порушення 
місцевими Органами піклувань про 
спорудження нових залізничих колій“ 
(36. Зак. СРСР 192о р.. № 58, арг. 
434), Українська Економічна Нарада 
п о с т а н о в и  л а:

Зобов'язати всі місцеві органи Вла
ди, державні і громадські установи 
всеможлико допомагати експедиціям 
Народнього Комісаріяту Шляхів, що 
переводять обслідування для складання 
перспе^ивних планів оудування й 
поліпшення комунікаційних шляхів, 
і, зокрема, негайно завдовольнЯги всі 
законні вимоги зазначених експедицій 
про дання їм всіх відомостей, потрібних 
для здійснення покладених на них 
завдань.

Харків. 18 листопада !!»26 р.

Голова Української Економічної 
Наради В. Чубар.

Керівничий Справ Української Еко
номічної Наради Ф. 1>'Ш.

оголошено у „Вістях ВУЦВК” -1 грудня 
1926 р., № 283.

г) коров—от 7 До 10 руб.;
д) бычков (і телок—от 4 до 6 руб.;
е) телят—2 р. 50 коп.;
ж) нестриженых овец—2 руб.;
£) стриженых овец—1 руб. 50 коп.

Харьков, 12 октября 1926 г.

Председатель Украинского 
Экономического Совещания 

В. Чубарь.

Управляющий Делами Украинского 
Экономического Совещания

Ф. Бет.

' Распубликовано в .Вістях ВУЦВК”
14 декабря 1926 г.. Л* 2ь8.

134.0 содействии экспедициям Народ
ного Комиссариата Путей Сообще
ния при производстве обследований 
для составления плана строительства 

и улучшения путей сообщения.
На основании ст. 1 постановления 

Совета Труда и Обороны СССР от 3 
августа 1^26 г. „О порядке возбу
ждения местными органами ходатайств 
о сооружении новых железнодорожных 
линий*1 (С. 3. СССР 1926 г., № 58, 
ст. 434), Украинское Экономическое 
Совещание п о с т а н о в и л о :

Обязать все местные ор-аны влзсти, 
государственные и общественные 
учреждения оказывать всемерное со
действие экспедициям Народного Ко
миссариата Путей Сообщения, произ
водящим обследования для составления 
перспективных планов строительства 
и улучшения путей сообщения, И, Ы 
частности, немедленно удовлетворять 
все законные треб< вания указанных 
экспедиций о представлении им всех 
сведений, необходимых для осуще
ствления возложенных на них задач.

Харьков. 18 ноября 1028 г.

Председатель Украинского 
Экономического Совещания />. Чубарь.

Управляющий Делами Украинского 
Экономического Совещания Ф. Веха.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК*
4 декабря 1926 г., & 280.
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Постанов* Головного Кооператив

ного Коиітету при Раді Народніх 

Комісарів УСРР.

135 Про аеревод первісних коопера
тивних об'єднань інвалідів  на нор
мальні статути, що Тх іатверлив 
Пмовиоолсриом 12 серпня 1925 р.

І 9 квітня 1926 року.
Головний Кооперативний Комітет 

при Ряді Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и в :

1. З огляду на Затвердження Голов- 
косперкомсм 12 серпня 1925 року і 
V ккНмя 1926 року нормальних ста
т у т і !  кооперативно-виробничої І но- 
опера’ивко-трудової артілей іигандів 
і коонерат ивио- виробничо - збутового 
то««ристьа Інвалідів—у «всування 
статутів, шо мали чинність раніш,— 
визнаю, шо пеовісні кооперативні 
об’єднання інвалідів можуть діяти лише 
на підставі зазначених нормальних ста 
тутін, шо зареєстровані у встано
вленому порядку.

2. Запропонувати Кооперативному 
Комітетові при РНК АМСРР і окру- 
юним кооперативним комітетам до 
1 червня 1927 року перереєструвати 
всі існуючі первісні кооперативні об 
еднения інвалідів, шо були зареєстро
вані до огрлошення ціт.і постанов:*, 
за винятком тих об Єднань, шо їхні 
статути відповідають нормальним ста
тутам залишених у арт. 1 цієї поста
нови.

Харви, Я» «пятая ІУ2Є р.

Голова Головного 
Кооперативного Комітету 

при НИК УСРР О. Лтчл-Ільп.

Постановления Главного Коопера

тивного Комитета при Совете На

родных Комиссаров УССР.

135 0 переводе первичных коопера
тивных обедниений инвалидов на 
нори-дьиые уставы, утвержденные 
Главкооперкомом 12 августа 1925 г. 

и 9 апреля 1926 года.

Главный Кооперативный Комитет 
при Совете Народных Комиссаров 
УС'-Р п о с т а н о в и л :

1. В виду утверждения Главкоопер
комом 12 августа 1925 года и 9 апреля 
1926 года иормал* ных уставов ко- 
оператияно-пройзвоаственной и коопе
ративно-трудовой артелей инвалидов
и КООПеріТИ'НО-ПрОІ Э60ДСТВГимо-1 бы
тового товарищества инвалидов— 
в отмену ранее действовавших уста
вов,—признать, что первичмче коопе
ративные об'единения инвалидов мсгуть 
д.й.твовать лишь на основании заре
гистрированных в установленном по
рядке указанных нормальных уставов.

2. Предложить Кооперативному Ко
митету при Совете Народных Комис
саров АМССР и окружным коопера
тивным комитетам к 1 июня 1927 г. 
проиивести перерегистрацию всех 
существующих первичных коопера
тивных соединении инвалидов, 3ар| 
гистрировамных до издания настоящего 
постановления. за исключением тех 
объединений, уставы к о - х  соответст
вуют нормальным уставам, указанным 
в ст. 1 настоящего постановления.

Харьков. 29 пктаб^я 1У*в г.

Председатель Главного 
Кооперативного Комитета 

при СНК УССР А. Атуп-Нмат.

136. Про порядок покриття «битків 
у коопеоатміках трудових і продув

ціімих артідах і  продуяційио-склапо- 
аих сировинних товариствах

Головний Кооперативний Комітет 
при Раді Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и в :

1. Збитки, шо виявляються в ко 
оперативних трудових І пролукційних

136. О порядке покрытия убытков 
в кооперативных трудовых и произ
водственных артелях и производ
ственно складочных сырьевых това

риществах.

ли»г .*./■!! I С I

при Совете Нартдиых Комиссаров
УСС? п о с т а н о в и л :  •

?• Убытки, оказавшиеся а коопера
тивных трудовых и производственных
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артілях і нродукційно-склепоних си
ровинних товариствах, покривається 
и порядку, щ » його зазначено у ста
тутах ЦИХ кооперативних організацій.

2 У випадку відсутносги в статутах 
зазначених кооперативних організацій 
встановлення порядку покриття збит
ків. їх покривається так:

а) коштом запасного капіталу за 
постановою загальних зборів (зборів 
уповноважених) коопера-ивної орга
нізації при затвердженні річного звіту, 
що за ним виявились ці збитки;

б) у випадку недостатности запас
ного капіталу на покриття збитків, 
загальні збори (збори уповноважених) 
встановлюють, яку суму кожний із 
членів кооперативної організації по
винний внести на покриття збитків 
у межах своєї податкової відповідаль
ності! зі статутом.

Харків, 15) жовтня 1620 р.
Голова Головного Коопера

тивного К о м і е т у  
при РНК УОРР О. Люуп-Ільзен.

артелях и производственно-складочных 
сырьевых товариществах, покрываются 
в порядке, указанном в уставах этих 
кооперативных организаций.

2. В случае отсутствия в уставах 
указанных кооперативных организаций 
определения порядка покрытия убытков, 
последние покрываются в следующем 
порядке:

а) за счет запасного капитала— 
по постановлению общего собрания 
(собрания уполномоченных) коопера
тивной организации при утверждении 
годового отчета, по котсрому ока
зались эти убытки;

б) в случае н.-достаточное'■и запас
ного капитала для покрытия убытков, 
общее собрание (собрание уполно
моченных) устанавливает, какую сумму 
каждый из членов кооперативной ор
ганизации должен внести на покрытие 
убытков в пределах своей дополни
тельной .ответственности по уставу.

Харьков, 29 октября 1926 г.
Председатель Главного Коопера

тивного Комитета 
при СНК УССР А. Атуп-Илшн.

Постанова Наркомюста.
137. Про порядок переведення мор

ських протестів.
Зважаючи на постанову РНК Союзу 

СРСР з 27 липня 1926 р. „Про за
гальну та приватну аварії, про від
шкодування збитнів РІД  СУТИЧКИ суден  
та про морські тотести“ — розділ !І, 
арт. арт. 22-28 (3 >. Зак. СРСР 1926 р., 
Хе 57, а р > .  4ІО;, Народній Комісаріят 
Юстиції УСРР, на підставі уваги до 
арт. 1 Нотарія ьного Положення 
16 грудня 1926 Г. (36. Узак. УСРР 
1925 р., X» 102, арт. 557), у х в а л и в :

1. Покласти на державні нптарі- 
яльні контори всіх портових та при
морських міст також переведення 
морських протестів.

2. Підчас переведення морських 
протестів нотконторам керуватися 
правилами про морські протести, шо 
їх викладено в арт. арт 22-28 згада
ної вище союзної постанови.

Постановление Наркомюста.
137. О порядке совершения морских 

протестов.
В связи с постановлением СНК 

Союза ССР ог 27 июля 1926 г. „Об 
общей и частной аварии, о возмеще
нии убытков ОТ СТОЛКНО!ЄНИЯ судов 
и о морских протеста*"—раздел ІІ, 
ст. ст. 22-28 (СО. Зак. СССР за 1926 г„ 
№ 57, ст. 416), Народный Комисса
риат Юстиции УССР, ні основании 
примечания к (*г. 1 Нотариального 
Положения 16 декабря 1926г.(Со6р. Уз, 
УССР 1925 г., • № 102, ст. 557). 
п о с т а н о в и л ;

1. Возложить на государственные 
нотариальные конторы всех портовых 
и приморских городов также совер
шение морских протестов.

2. При совершении морских проте
стов нотконторэм руководствоваться 
правилами о морских протестах, из
ложенными в с т .  ст. 22 28 упомянутого 
выше союзного постановления.
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3. Акта про морський протест 
складає иотаріяльна контора в двох 
примірниках, з яких одного, як оснів
ного, лишається у справах контори 
в особливому наряді з усіма доку
ментами, иіо були підставою до скла
дення акту, а другого видається ка
пітанові корабля або особі, шо його 
заступає.

В акті протесту треба зазначати 
всі головні моменти обставин справи. 
Обидва примірники акту підписує ка
пітан корабля та інші поспита-і осо
би і їх стверджує нотар підписом та 
печаткою нотконтори.

4. За вчинення морського претесту 
належить стягувати нотарічльну опла
ту—2 крб за арт. 15 чинної нота- 
ріяльноі такси, т. т., як за посвід
чення подій чи фактів. Місцеву опла
ту стягується и розмірі, шо його 
встановлено місцевими окрвиконко- 
мами.

5. У тих приморських місцевостях,
де нема нотаріальних контор, морські 
протести переводять нарсуди та рай
виконкоми на підставі уваги 1 до арт. 
142 .Положення про Судоустрій УСРР“ 
(36. Уз. ''СРР 1020 р., № 32-33, арт. 
257), точно додержуючи викладених 
вище правил. ’ •

Х.ціци. НІ листопада 1926 р.
За Народнього Комісара Юстиції 

та Генерального Прокурора Респу- 
Оліки Митпйлик.

ласт. Зав. Відділу Судоустрою 
та Погляду НКЮ Днп>рив.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ та Народнього 

Комісаріяту Фінансів.
338. Про порядок стягання міліцією 

грошових сум.
Касуючи обіжника НКФ та НК8С 

аіі 12 квітня цього року під №8о14-302, 
Народній Комісаріят Внутрішніх Справ 
та Народній Комісаріят Фінансів

3. Акт о морском протесте соста
вляется нотариальною конторою в двух 
экземплярах, из коих один, как основ
ной, оставляется в делах конторы 
в отдельном наряде с приложением 
всех документов, которые послужили 
основанием к составлению акта, а дру
гой выдается капитану корабля или 
лицу, его заменяющему.

В акте протеста должны быть ука
заны все главные моменты обстоя
тельств дела. Оба экземпляра акта 
подписываются капитаном корабля 
и другими опрошенными лицами 
и скрепляются подписью нотариуса 
и печатью ногконторы.

4. За совершение морских проте
стов взимается нотариальный сбор— 
2 руб. по ст. 15 действующей нота
риальной таксы, т. е., как за удосто
верение событий или факт» в. Местный 
сбор взимается в размере, устано
вленном местными окрисполкомами.

5. В тех приморских местностях, 
где нет нотариальных контор, совер
шение морских протестов произвс - 
дится нарсудами и райисполкомами, 
согласно примечания 1 к ст. 142 „По
ложения о Судоустройстве УССР" 
(СоОр. Уз. УССР 1926 г., № 32-33, 
ст. 257), с точным соблюдением изло
женных выше правил.Харьков, 16 ноября 1Ш г.

За Народного Комиссара Юстиции 
и Генеральною Прокурора

Республики Михийлнк.

Зам. Зав. Отделом Судоустройства 
и Надзора НКЮ Дпеяроь.

Постановление Народного Комис
сариата Внутренних Дел и Народ 

ного Комиссариата Финансов.
138. О порядке взыскания милицией  

денежных сумм.
В отмену циркуляра НКФ и НКВД 

от 12 апреля сего года за № 8644-302 
Народный Комиссариат Внутренних 
Дел и Народный Комиссариат Финан-
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пропонують прийняти до неухиль
ного керівництва та виконання таке:

1. Згідно з арт. 7 „Положення про 
порядок провадження стягань оезспір- 
ним порядком сум неиоаатков' го ха
рактеру" (3. У. УСРР 1025 р., 
№ 54, арт. 321), міліція повинна про
вадити стягання нестрним порядком 
тільки в містах та селишах міського 
типу, але не в сільських місцевостях, 
де ці обов'язки виконують сільради.

2. Органам міліції, переводячи стя
гання неслірним порядком, заборо
няється безпосередньо приймати будь- 
які грошові суми, за винятком 
випадків, коли міліція накладає штрафи 
сама, в порядкові постанови ВУЦВК 
та РНК УСРР від 21 січня 1924 року 
„Про надання органам міліції права 
накладати адміністративні кари" (3. У. 
УСРР 1924 р., N9 4-5, арт. 24), 
та випадків, вказаних -в арт. З цього 
обіжника.

3. Міліція може одержувати грошові 
суми лише тоді, коли вона провадить 
стягання платежів, що його покла
дено чинним законодавством на 
міліцію, шляхом прилюдних торгів, 
в цім разі міліція мусить вносити 
грошові суми, що їх вона одержала 
від продажу майна неплатіїв, не 
пізніш як на другий день-після одер 
жання їх.

4. В містах та селишах міського 
типу міліція, одержавши листування 
про переведення грошового стягання 
з того або іншого громадянина, повинна 
протягом трьох день оповістити осо
бливою ПОВІСТКОЮ ту ОСОбV, шо з неї 
належить стягти, зі вказівкою суми 
грошового стягання, за шо стягається, 
куди належить внести стягнену з неї 
суму та протягом якого реченця 
її потрібно внести.

5. Особи, з яких припадають ріжні 
грошові стягання, самостійно вносять 
їх у скаржницю окрфіньідділу або 
райвиконкому у місці мешкання.

6. Особа, шо внесла в скарбницю 
окрфінвідділу чи райвиконкому на-

сов предлагают принять к неуклон
ному руководству И исполнению сле
дующее :

1. Согласно ст. 7 „Положения о 
порядке производства взысканий в 
бесспорном порядке сумм неналогового 
характера" (С. У. УССР 1925 г., 
№ 54, ст. 32і), милиция обязана 
производить взыскания бесспорным 
порядком только в городах и посе
лениях гор..декого типа, но не в сель
ских местностях, гае эти обязанности 
выполняются сельсоветами.

2. Органам милиции запрещается 
непосредственно принимать какие бы 
то ни было денежные суммы при про
изводстве взысканий бесспорным по
рядком, за исключением случаев, когда 
милиция наклады ает штрафы сама, 
в порядке постановления 8УЦИК*а и 
СНК УССР от 21 января 1924 іода 
„О предоставлении органами милиции 
права наложения административных 
взысканий" (С. У. УССР 1924 г., № 4-5. 
ст. 24), и случаев, указанных в ст. 5 
настоящего циркуляра.

3. Милиция может получать де
нежные суммы лишь в тех случаях, 
когда она проводит взыскания плате
жей, кои возложены на милицию дей
ствующим законодательством, путем 
публичных торгов. В этом случае 
милиция должна вносить денежные 
суммы, которые она получила от про 
дажи имущества неплательщиков, не 
позже как на второй ^ень после по 
лучения их.

4. В городах и поселениях городского 
типа милиция, получивши переписку 
о производстве денежнего взыскания 
с того или иного Гражданина,обязана 
в трехднезный срок известить особою 
повесткою то лицо, с которого при
читается взыскание, с указанием сум
мы денежного взыскания, за что взы
скивается и куда надлежит внести 
следуемую с негр сумму и в какой 
срок она должна быть внесена. ‘

5. Лица, с которых причитаются 
разные денежные взыскания, самосто
ятельно вносят их в кассу окрфин- 
отдела или райисполкома по месту 
своего проживания.

6. Лицо, кое внесло в кассу окр- 
финотдела или райисполкома лодле-
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лежну з неї суму грошового стяганні,
протягом трьох день подає до відпо
відного району міліції або до окрмі- 
ліції квитанцію на уплапену суму.

7. Коли громадянин подасть кви
танцію на внесену суму, міліція від
бирає її від нього й долучає до листу
вання, то є в цій справі, і, як закін
чене, надсилає до того органу, від 
якого воно поступило.

Арт. 138-139

У в а г а .  Замість відібраної у 
громадянина квитанції, міліція видає 
йому росписку, зазначивши, шо кви
танцію долучено до листування 
про достягнення.
8. У випадку, коли через три дні 

після доручення повістки неплатій 
не подасть міліції квитанцію на вне 

'сену суму, що підлягала стяганню, 
міліція повинна приступити до опису 
і продажу майна неплатія. порядком 
постанови РНК УСРР з 6 липня 
1925 р. (3. У. УСРР 1925 р., № 54. 
арт. 321).

Харків, і£ листопада 1926 р.

Народній Комісар рнутрішніх 
Справ Галицький.

За Народнього Комісара 
Фінансів Оальчиковськип.

Начальник Міліції та Криміналь
ного Розшуку УСРР Якимович.

Обіжним Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ.

139. Про зміну обіжника НКВС „Про 
порядок реєстрації чужоземців, що 
прибувають з візами на в'їзд та 
виїзд та з візами, в яких реченець 
перебування в СРСР зазначено не 

більший як один місяць".

На зміну обіжника НКВС з 10 липня 
1926 р. „Про порядок реєстрації 
чужоземців, шо прибувають з візами 
на в'їзд і виїзд та з візами, в яких 
реченепь перебування в СРСР зазна
чено ке більший як один місяць

жащую с него сумму денежного взы
скания, представляет в тр«хдневный 
срок в соответствующий район ми
лиции или в окрмилицию, квитанцию 
на уплаченную сумму.

7. В тех случаях, когда гражда
нином будет представлена квитанция 
на внесенную сумму, милиция отби
рает ее от него и приобщает к пе
реписке, которая имеется по этому 
делу, и последнюю, как оконченную, 
направляет в тот орган, от которого 
она поступила.

П р и м е ч а н и е .  Вместо отобран
ной у гражданина квитанции ему 
выдается милицией расписка с обо
значением, что квитанция приоб
щена к переписке по взысканию.
8. В тех случаях, когда через три 

дня после вручения повестки непла
тельщиком не будет представлена ми
лиции квитанция на внесенную сумму, 
которая подлежала взысканию, мили
ция обязана приступить к описи и 
продаже имущества неплательщика, 
в пэрядке постановления СНК УССР 
от 6 икля 1925 года (С. У. — УССР 
1925- г., № 5 4 ,  ст. 321).Харьков. 18 ноября 1926 г.

Народный Комиссар Внутренних  
Дел Балицкий.

За Народного Комиссара 
Финансов ііальчпковский.

Начальник Милиции и Уголовного 
, Розыска УССР Я*пмовнч.

№ 36

Циркуляр Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

139. Об изменении циркуляра НКВД 
„О порядке регистрации иностранцев, 
прибывающих с визами на в*езд  
и выезд и с визами, в которых срок 
пребывания в СССР указан не больше 

одного месяца".
Во изменении циркуляра Н,<ВД от 

10 июля 1926 г. „О порядке реги
страции иностранцев, прибывающих 
с визами на в‘езд и выезд и с ви
зами, в которых срок пребывания 
в СССР указан не больше одного це-64 3
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(3. У. УСРР 1926 р., відділ II, №25, 
арт. 88). Народній Комісаііят Внут
рішніх Справ УСРР пропонує прий
няти до керування

1. Пункт 4 обіжника НКВС з 
10 липня 1926 р. касується.

2. Чужоземці, шо прибувають до 
СРСР з візами на тимчасове перебу
вання. виданими повпредствами або 
консульствами СРСР за кордоном, 
одержують посвідки на перебування 
на реченець, зазначений у візі.

3. Реєстрації в округових адміні
стративних відділах підлягають тільки 
національні пашпорти чужоземців, 
що прибувають до СРСР з візами 
на в'їзд і виїзд, виданими повноваж
ними представництвами або консуль
ствами СРСР за кордоном.Харків. № листопаду іг>26 р.

Народній Комісар Внутрішніх 
Справ УСРР Балицький.

іяиа" (С. У. УССР 1920 г., отдел 
II, М? 25, ст. 88), Народный Комисса
риат Внутренних дел УССР предлагает 
принять к руководству следующее:

1. Пункт 4 циркуляра-НКВД от 10 
июля 1926 г. отменяется.

2. Иностранцы, прибывающие в 
СССР с визами на временное пребы
вание, выданными полпредствами или 
консульствами СССР за границей, 
получают виды на жительство на 
срок, указанный в визе.

3. Регистрации в окружных адми
нистративных отделах подлежат толь
ко национальные паспорта иностран
цев, прибывающих в СССР с визами 
на в е з д  и выезд, выданными полно
мочными представительствами или 
консульствами СССР за границей.Харьков, 10 ноября 1026 г.

Народный Комиссар Внутренних 
Дел УССР Балицкий.

Постанова Головного Кооператив
ного Комітету при Раді Народніх 

Комісарів УСРР.

140. Про неприпустимість органі
зації продукційно-кооперативних ар
тілей для енсплоатації декількох 

різнорідних підприємств.

Головний Кооперативний Комітет 
при Раді Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и в :

1. Визнати, шо організація продук
ційно-кооперативних артілей задля 
експлоатації де-кількох різнорідних 
підприємств неприпустима, через те, 
що об’єднання членів, шо працюють 
в окремих підприємствах таких арті
лей. мало-б лише формальний характер.

2. В окремих випадках, коли де
кілька підприємств може оути обслу
говано одною механічною силою 
і членів- артілі за їхнім фахом можна 
використати для роботи у всіх цих 
підприємствах, організація продук- 
ційно кооперативних артілей задля 
експлоатації таких підприємств при
пустима, з тим, що справи про

Постановление Главного Коопера 
тивного Комитета при Совете На

родных Комиссаров УССР.

140, 0 недопустимости организации 
производственно - кооперативных ар

телей для эксплоатации нескольких 
разнородных предприятий.

Главный Кооперативный Комитет 
при Совете Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :

1. Признать, что организация про
изводственно кооперативных артелей 
для эксплоатации нескольких разно
родных предприятий недопустима, в 
виду того, что об'единение членов, 
работающих в отдельных предприя
тиях таких артелей, имело бы лишь 
формальный характер,

2. В отдельных случаях, когда не
сколько предприятий может быть 
обслужено одной механической силой 
и члены артели по своей специальности 
могут быть использованы для 
работы во всех этих предприятиях, 
организация производственно-коопе
ративных артелей для эксплоатации 
таких предприятий допустима, при
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реєстрацію статутів таких артілей 
роїв язують окркооперкоми за виснов- 
ка*и відповідних рай іромспіаок. за
лежно від ропу підприємства, харак
теру виробництва й складу членів 
артілей за їх фахом.

Харків. 1У листопада іуЗв р.

Голова Головного Коліератив- 
ного Комітету
при РИК У^РР О. Лшуп-Ільзен.

чем дела о регистрации уставов таких 
артелей разрешаются окркоонерко- 
мами по заключениям соответствую
щих райпромсоюзов, в зависимости от 
рода предприятий, характера произ
водства и состава членов артелей по 
их специальности.

Харьков. 1У ноября 1020 г.

Председатель Главного Кооператив
ного Комитета

при СНК УССР А. Ашцп-Илысн.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

141. Про підсудність справ у злочи 
нах, що їх скоїли допризовники

Деякі нарсуди, як про це надхо
дять відомості до НКЮ, відмовляються 
приймати до свого переведення справи 
в злочинах, шо Тх скоТно допризив- 
никами, Грунтуючись матому, шо вони 
Підчас проходження військової підго
товки є військослужОояцями. а тому 
рівно з ними несуть відповідальність 
' підлягають судові військових судових 
органів.

Такий погляд на* підсудність цих 
справ не відповідає точному змістові 
арт. 9, Ю і 7 закону про обов’яз
кову військову сл'/жОу (36. Зак. СРС3 
1925 р., Н* 62, арт. вьЗ). де зазна 
чено. що дспризивники підчас відбу
вання навчальних зборів вважаються 
за тих, шо перебувають в лавах 
Рсбітничо-СелянСької Червоної Армії, 
але не »: військовими службовцями, 
якими вважаються тільки ті, що Пере
бувають ш, дійсній військовій службі, 
або в касовому складі, або в перемін
ному складі теритоуімльних частин, 
або за періодичних навчальних 
Зборів в навчанні позавійськовим 
порядком, а тому як наслідок цього, 
вони не можуть нести відповідаль
ності! за Положенням про військові 
злочини, яку відповілаі ї н і с т ь  мають 
інше військові службовці.

З огляду «а вишенаьедене Народній 
Комісаріят Юстиції на підставі п. „д" 
арт. 9 Положення про НКЮ (Зі. Уз. 
УСРР 1924 р.. № 50, арт. 305)

Постановление Народного Комис
сариата Юстиции.

1 4 1 .  О подсудности дел по преступлв 
ниям. совершозным допризывниками.

Некоторые нарсуды, как об этом 
сообщается НКЮ, отказываются при
нимать к своему производству дела 
о Преступлениях, совер ионных допри
зывниками, ссылаясь на то, что до 
призывники во время прохождении 
военной подготовки являются военно
служащими, а потому несут ответ
ственность наравне с ними и подле
жат суду военных судебных органов.

Такой взгляд на подсудность этих 
дел не отвечает точне му содержанию 
ст. ст. 9.10 и 7 закона об обязатель
ной военной службе (Собр. Зак. СССР 
1925 г., № о2, ст. ЮЗ), где указан»», 
чго допризывники, отбывая учебные 
сборы, / считаются пребывающими 
в рядах Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, но не считаются военнослужа
щими. каковыми считаются только те, 
которые находятся на действительной 
военной службе, или в кадровом со
ставе, или в переменном составе 
территориальных частей, или при 
периодических учебных сборах при 
обучении вневоенным порядком, а 
потому, как следствие этого, они не 
могут нести ответственность по По
ложению о военных преступлениях, 
каковую несут только военнослужа
щие.

В виду вышеизложенного Народный 
Комиссариат Юстиции на оснонаяии 
п. ,.д" ст. 9 Положения о НКЮ (Собр. 
Уз. УССР 1924 г.. № 50, ст. 305)
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п о с т а н о в и в :  роз'яснити всім супо
вим та слідчим органам, шо справи, 
які виникли в злочинах, шо їх скоїли 
допризе вчики, як не підлеглі розгля
дові військових судорганн, треба 
розглядати судовим органам загальним 
порядком.

Хнрк’.в, 2» листопада 1926 р.
Лист. Народнього Комісара 

Юстиции Сг. Пом. ГенегаЛ'.ного 
ІІрок>рора Республіки Михайли*. 

Засг. Зав. Відоілу Законодавчих 
Проектів

та Кодифікації М. Торчинський.

п о с т а н о в и л :  разъяснить всем судеб
ным и следственным органам, что дела 
возникшие относительно преступле
ний, совершенных допризывниками, 
как не подлежащие расімотрению 
военных "судебных органов, должны 
быть рассматриваемы судебными ор
ганами в общем порядке.

Харьков. 21 ноября 1926 г.
Зам. Народного Комиссара Юстиции 

Старт. Пом. Генерального Прокурора 
Республики Михаил»*.

Зам. Зав. Отделом Законодатель 
ных Предположений 

и Кодификации М. Торчинок'ш

Постанова Народнього Комісарі
яту Зовнішньої та Внутрішньої Тор

гівлі УСРР.
142. Про встановленая крайніх над
вишок на рибні товари широкого спо

живання.
Касуючи свого наказа з 23 серпня 

1926 року „Про встановлення 
крайніх нааиінок на осел яці при 
гуртовій, півгуртовій та роздрібній 
продажі останніх 8 районах спожи
вання- („Місти ВУЦ8К“ з 28 вере
сня 1926 р., Хе 22 1 ) та на ■ ідоаві 
постанови Наркомторгу СР^Р з 
10 вересня 1926 г. Народній Коміса
ріят Зовнішньої та Внутрішньої Тор
гівлі УСРР п о с т а н о в и в :

1. Встановити такі крайні надлишки 
на собівартість при гуртовому та пів- 
гуртсвому продажу рибних товарів 
широкого споживання зі склепів дер
жавних підприємств га кооперативних 
організацій доржавним піапр»ємствам 
та кооперативним організаціям:

а) при гуртовому продажу (від 
500* пуд. та вище) на оселедці 7%, 
на іншу рибу 9%.

б) при іііагуртовому продажу (з 
тари до 500 пул.) на оселедці 9'/2%, 
на іншу рибу 1і‘/о%.

У в а г а  1. До собівартости нале
жать такі видатки: г) ціна ра
хунку, б) вартість фрахту, в)утічка 
підчас перевозу т а г )  вартість при
ставки гужом. Всі зазначені видатки

Постановление Народного Комис
сариата Внешней и Внутренней-Тор

говли УССР.
142. Об установлении предольнйх 

накидок на рыбные товары широкого 
потребления.

В отмену своего приказа от 23 ав
густа 1926 г. „Об установлении пре 
дельных накидок на сельди в оптовой 
ПОЛуОПГОЕОЙ и розничной торговле 
последними в районах потребления* 
(„Вісти ВУЦВК“<#28 сентября 1926г.. 
іч? 222) и на осно-ании пол аноэления 
Наркомторга СССР от 10 сентября 
1926 г. Народный Комиссариат Внеш
ней и Внутренней Торговли УССР 
п о с т а н о в и л :

1. Установить следующие предел* 
ные накидки на себестоимость в оп
товой и полуоптовой продаже рыбных 
товаров широкого потребления из 
складов государственных предприятий 
и кооперативных организаций госу
дарственным предприятия*^, коопе
ративным организациям:

а) в оптовой продаже (от 500 пуд. 
и выше) пля сельдей 7%, для прочей 
рыбы 9%;

б) в полуоптовой продаже (от тары
до 500 пуд.) для сельдей для
прочей рыбы 1172%.

П р и м е ч а н и е  1. К себестои
мости относятся следующие расходы: 
а) цена счета, б) стоимость фрахта,
в) утечка во время перевозки 
и г) стоимость доставки гужем. Все
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мусять бути потверджені підювід- 
ними документами.

У в а г а  2. При купівлі рибних 
товарів широкого спожинаиня рай
онними споживчими смілами (рай- 
спілками), вони, незалежно і-ід 
кількосги Краму, що його набува
ють, користуються надьишкою, я*у 
встановлено в Цьому артикулі для 
гуртового продажу.

У в а г а  3. При півгуртовому про
дажу рибних товарів широкого 
споживання райспілками своїм чле
нам та зі своїх склепів, піьгуртові 
надвишки, шо їх встановлено 
в цьому артикулі, збільшується на 
3*/*%. Райспілки мають право 
нараховувати до крайніх надвишок 
вартість гужового підвозу таутічку 
розміром нз вище 1
2. Встановити при повагонному 

продажу рибних товарів шир.ксго 
споживання франко-станція призна
чення крайню надвишку в 4 «/2% 
до ціни тресту та вартості! фрахту 
на покриття оргзнізаційних видатків 
та за гарантію якости краму.

У в а г а  1. При відсутности умови 
про гарантію за якість краму, 
надвишку, шо ії перецбзче-іо 
в цьому артикулі, зменшується 
до 3%.

У в а г а  2. При повагонному про- 
. дажу рибних товарів широкого 

споживання франко-промисел, як 
трести, як і Рибсиндикаг, повинні 
продавати крам за крайніми цінами 
Наркомторгу СРСР без жодної 
надлишки.
3. Встановити такі крайні надвишки 

оо собівартости при роздрібному про
дажу рибних товарів широкого спо
живання:

а) у сільських споживчих товариств 
(ЄСГ)16.5%,

б) в державних підприємствах та 
міських робкоопах 20%.

У в а г а  1. Собівартість краму для
ЄСТ складають: а) ціна рахунку,
б) вартість гужевого підвозу,
в) утічка при гужевому підвозі.
Що до оселедців, додатково до за
значених вище видатків нарахову
ється вартість ріжниці ваги бруто

указанные оасходы должны быть 
Подтверждены соответствующими 
документами.

П р и м е ч а н и е  2. При покупке 
рыбных товаров широкого потре
бления районными потребитель
скими союзами (райсоюзами) ■' по
следние, независимо от количества 
товара ими приобретаемого, ноль- 
3\ ются накидкой, уста-овленной 
в этой статье для « птовой продажи.

П р и м е ч а н и е  3. Пои полуоп- 
товой продаже рыбных товарок 
широкого потребления райсоюзами 
своим членам и из своих ск адов, 
полуоптовые на сидки, установлен
ные в настоящей статье, увеличи
ваются на 3*/г%- Райсоюзы имеют 
право начислять к крайним на
кидкам стоимость гужевого подвоза 
и утечку в размере не выше Ч,%.
2. Установить при понагонной про

даже рыбных товаров широкого по
требления франко станция наз-ач ния 
предельную накидку в 41 /..96 к цене 
треста и стоимости фрахта на по
крытие • организационных расходов 
и за гарантию качества товара.

П р и м е ч а н и е  1. При отсутс і вии 
условия о гагантии за качество 
товара, накидка, предусмотренная 
в настоящей статье, уменьшается 
до 3%.

П р и м е ч а н и е  2. При поэагон- 
ной продаже рыбных товаров ши
рокого потребления франко-про
мысел, как тресты, так и Рыбсин- 
дикаг, должны продавать товар 
по предельным ценам Наркомторга 
СССР < ез всякой накидки.
3. Установить следующие предельные 

накидки к себестоимости при роз
ничной продаже рыбных товаров ши
рокого потребления:

а) в се «ьских потребительских 
обществах (ЕПО) .16,*%;

б) в государственных предприятиях 
и городских рабкоопах 20%.

П р и м е ч а н и е  1. Себестоимость 
товара для ЕПО составляется из 
следующего: а) цена счета, 0) стои
мость гужевого подвоза, в) утечки 
при гужевОм подьозе. В отношении 
сельдей — дополнительно к озна
ченным выше расходам начисляется
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та него розміром, на астраханські
20% та на гіетровські—1 6 %.

У в а г а  2. Собівартість краму 
для державних підприємств, що про
вадять торгівлю по містах та мі
ських робкоолів складається з таких 
елементів: а) ціна рахунку та 
6) вартість фрахту. Що до оселед
ців додатково до цих видатків на
раховується вартість ріжниці ваги 
оруто та ното розміром: на астра
ханські 20%, на петровські,— 
16%.
4. Доручити уповноваженим Народ

нього Комісаріяту Зовнішньої та 
Внутрішньої Торгівлі УССР, на роз
виток арт. З цієї постанови, встано
вити крайні продажні роздрібні ціни 
для державної та кооперативної тор
гівлі на окремі гатунки рмбтоварів.

Ь Мішані підприємств* (за участю 
державного капіталу), якіио вони 
є покупці, прирівнюється до держав
них підприємств. Мішані підприємства, 
продаючи рибні товари широкого спо
живання, повинні додержуватися надви
шок, шо їх встановлено для держав
них підприємств.

о. До рибних товарів широкого 
споживання, на які поширюється цю 
постанову, належать: оселедці й пу
занки, вобла та частикова рибз (судак, 
ляш, сазан, жерих, шука й дрібна 
рибка) в'ялена, малосільна, колодка 
тарна та просол.

7. За ламання цієї постанови винні 
підлягають кримінальній відповідаль
ності за арт. 141 Крим. Кодексу 
УСРР.

8. Ця постанова набирає сили 
з моменту її оголошення в газеті 
„Вісти ВУЦВК". ,

Харків. 29 листопада 1920 р.
Заст. Народнього Комісара 

Зовнішньої та Внутрішньої 
Торговлі УСРР Коломойцев.

стоимость разницы веса брутто 
и нетто в размере: для астрахан
ских— 20% и для петровских—16%.

П р и м е ч а н и е  2. Себес тонкость 
товара для государственных пред
приятий, производящих торговлю в 
городах,и городских рабкоонов со
ставляется из следующих элементов: 
а) цена счета и б) стоимость фрахта. 
В отношении сельдей дополнительно 
к этим расходам начисляется стои
мость разницы веса брутто и нетто 
в размере: для астраханских 20% 
и для петровских—16%.
4. Поручить уполномоченным На

родного Комиссариата Внешней и Вну
тренней іорговли УССР, в развитие 
ст. 3 настоящего постановлені я, уста
новить предельные отпускные роз
ничные цены для государстве^юй 
и кооперативной торговли на от
дельные сорта рыбных товаров.

5. Смешанные предприятия (с уча
стием государственного капитала), 
если они являются покупателям, при
равниваются к государственным пред
приятиям. Смешанные предприятия 
при продаже рыбных товаров ши
рокого потребления должны придер
живаться накидок, установленных 
для государственных предприятий.

6. К рыбным товарам широкого 
потребления, на которые распростра
няется настоящее постановление, от
носятся: сельдь с пузанком, вобла 
и частиковая рыба (судак, лещь,“ 
сазан, жерих, шука и мелочь) вяленая, 
малосольная, колодка тарная и про
солы.

7. За нарушение настоящего по
становления виновные подлежат уго
ловной ответственности по ст. 141 
Уг. Код. УССР.

8. Настоящее постановление всту
пает в силу с момента ею опублико
вания в газете „Вісти ВУЦВК“.Харьков, 29 ноября 192(1 г.

Зам. Народного Комиссара 
Внешней и Внутренней 

Торговли УССР Коломойчев.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции
Укрглловліт Ч. 1509. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзо. Зам. Ч. 472. Прим. 7000



ІІІ45 (47.7) (008)) Пролетарі всіх країн, влнайтеся.УКРАЇНСЬКА СОІІШЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
УЗАКОНЕНЬ ТАІЙРОЗПОРЯАЖЕНЬ
РОВІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИза к^#-:иічк
ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

6 СІЧНЯ 1927 р. ції Війн ДРУГИЙ б января 1927 г.
м

Отдел ВТОРОЙ

З М І С Т
Постанови Наркомвнусправу, Нарком-

праці, Наркомторгу, Наркомюсту та 
ВРНГ УСРР

( 2 1  жовтня, ЗО листопаоа, 1—22 грудня 
1926 р.).

148. Про реєстрацію пб’ьднаиь, що н<‘ 
маюіь на меті и тиску.

144 Щи. ре. -страто нещасних випадки
145. Про втацоьлеїшя порядку та розміру 

ставок іа тремолювання селянського 
асріїа.

14Н. Про реєстрацію п«реВ"Деннх на гос
подар* икнй розрахунок газетних ви
давництв. що и при "Кругових вико
навчих комітетах.

147. Про протест векселя.
14- Т лум.ч'іпіпя арт. її постанови ВУЦНК 

і РІ1К УОІЧ» - 16 грудня 1925 р. „Про 
продовження ре’ІСНЦЯ 1 Про підви
щення норм оцінки для денаціовалі- 
нації будинків’’ та арт. 13 інструкції НКВС 1 ИКЮ що ДО цієї постанови.

140. Про пиклігіеимя неробітяих днів Із
К ченця виплати за векс.-лем.

и> стягання роїгти з власників або 
орендарів будників.

15|. Про тлумачення арт. 2 Пенселкового 
Статуту.

152. Про зміну в тексті векселя.
158. Про Порядок стягнсяня та вьтностн 

що до оплат па чинності судових 
иереклалачів.

ЇМ. Про яодоави для продажу пива ве-' доброї ЯКОСТІ.
155. Про внесення Мсхо-Словацького Пред

ставництва в Москві до списку чужо
земках дипломатичних та консульсь
ких представництв у Союаі РСР, що 
їм надасться прав» видавати маціо- 
вадьві папшортк.

156. Про аміну арт 8 додатку 11 .Поло
ження про посвідки на перебування 
чужоземців*.

157. Про зміну та доповнення Інструкції 
до аагтосування положення про Дне- /
цяпліварні Суді.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановления Наркомвнудела, Нар-
комтруяа, Наркомторга, Наркомюста 

и ВСНХ УССР
( 2 1  октября, ЗО ноября. /—22 декабря 

1926 і.).143 О регистрации об’одниеннА,' во имеющих целью извлечение прибыли.144 О регистрации несчастных случаев.145. Об установлении порядка и размера ставок за перемол крестьянского верна.146. О регистрации переведенных на хозяйственный расчет газетных издательств, находящихся при окружных исполнительных комитетах.147. О проте* те векселя.148. Толкование ст. И пост. ВУЦНК’а в СИК УССР от 16 декабря 1925 г. .0 продлевай срока и о повышении норм оценки для денационализации домостроений” и ст. 13 инструкции НКВД и ПКЮ к этому постановлению.149. Об исключении нерабочих дней из срока платежа по векселям.150. О взимании р--иты с собственников или арендаторов строений.151. О толковании ст. 2 Положения о векселях.152. Об изменениях в тексте векселя.153. О порядке взимания и отчетности по оплатам за действия судебных переводчиков.14. О недопущении в продажу недоброкачественного пива.155 О внесении Мехо-Словаксюго Представительства в Москве в список иностранных дипломатических и консульских представительств в Союзе ССР, коим предоставлено право выдачи национальных паспортов.156. Об и їм* пенни ст. ь приложения 11 „Положения о видах на жительство для иностранцев”..157. Об ивмевевни и дополнении Инструкции по применению положении о Дисциплинарных Судах. :
>^г -. • -*«
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Постанова Народнього Комісаріяту 

Внутрішніх Справ УСРР.
143. Про реєстрацію об’єднань, що 

не мають на меті визиску.
Деякі окрадмінвідділи відмовляють 

в реєстрації товариств допомоги і вза
ємодопомоги, базуючись на тому, що 
в окрадмінвідділах немає типового 
статуту.

Виходячи з вищезазначеного, На
родній Комісаріят Внутрішніх Справ 
УСРР пропонує прийняти до керів
ництва такі повідомлення.

1. Згідно з постановою ВУЦВК’у 
та РНК УСРР з 7 жовтня 1925 р.,,Про 
порядок реєстрації товариств і спілок, 
що не мають на меті добувати прибут
ків, і про порядок догляду за ними" 
(36. Уз. УСРР 1925 р., № 75-76, арг. 
438), всі громадяне мають право утво
рювати ріжні об'єднання, що не ма
ють на,меті визиску.

2. Розробляти типові статути є не 
обов'язком, а правом Центромекосо, 
а тому Окрмекосо не мають 
права відмовляти в реєстрації об'єд
нань через брак типового статуту.

3. В разі відсутности типових ста
тутів окрадмінвідділ повинен вима
гати, щоб статути, які складають 
фундатори, відповідали вимогам, що 
зазначені в арт. 10 закону з 7 жовтня 
1925 р. для всіх узагалі об'єднань, 
що не мають на меті визиску, а не 
відмовляти в реєстрації.

4. Зокрема, що до реєстрації това
риств допомоги та взаємодопомоги,— 
ВУЦВК'ом та РНК видано постанову 
29 вересня 1926 р. „Про товариства 
взаємодопомоги та товариства допо
моги в містах і релищах міського 
типу УСРР" (36. Уз. УСРР 1926 р., 
К? 56, арт. 377), яка цілком розвя-
зує це питання в позитивному на
прямку.

5. Типового статута про товари
ства допомоги та взаємодопомоги 
зараз розробляється й незабаром буде 
розіслано.Харків, 21 жовтня 1926 р.

Народній Комісар Внутрії ініх 
Справ УСРР Балицький.

Постановление Народного Комис
сариата Внутренних Дел УССР.

143. О регистрации об'единений. не 
имеющих целью извлечение прибыли.

Некоторые окрадминотделы отка
зывают в регистрации об-в помощи 
и взаимопомощи, основываясь на том, 
что в окрадминотделах нет типового 
устава.

Исходя из вышеизложенного, На
родный Комиссариат Внутренних Дел 
УССР предлагает принять к руковод
ству следующие сообщения:

1. Согласно постановления ВУЦИК'а 
и СНК УССР от 7 октября 1925 г. „О по
рядке регистрации обществ и союзов, 
не преследующих цели извлечения 
прибыли, и о порядке надзора за 
ними" (Собр. Уз. УССР 1925 г., 
№ 75-76, ст. 438), все граждане 
имеют право организовывать различ
ные об'едкнения, не имеющие целью 
извлечение прибыли.

2. Разработка типовых уставов не 
обязанность, а право Центромекосо, 
а потому Окрмекосо не имеют права, 
отказывать в регистрации об'единений 
вследствии отсутствия типового устава.

3.. В случае отсутствия типовых 
уставов окрадмкнотдел обязан требо
вать, чтобы уставы, составляемые уч
редителями, соответствовали бы тре
бованиям, указанным в ст. 10 закона 
от 7 октября 1925 г. для всех вообще 
об'единений, не имеющих цели извле
чения прибыли, а не отказывать в ре
гистрации.

4. В частности относительно реги
страции обществ помощи и взаимо
помощи ВУЦИК'ом и СНК издано 
постановление 29 сентября 1926 г. 
„Об обществах взаимопомощи и об
ществах помощи в городах и поселе
ниях городского типа УССР" (С. У. 
УССР 1926 г., № 56, ст. 377), кото
рое окончательно разрешает этот 
вопрос в положительном смысле.

5. Типовой устав об обществах 
помощи и взаимопомощи в настоящий 
момент разрабатывается и в скором 
времени будет разослан.Харьков, 21 октября 1926 г.

Народный Комиссар Внутренних 
Дел УССР Балицкий.

650



Ч. 37 Арт. 144 К? 37 Ст. 144

Постанова Народнього Комісаріяту 
Праці УСРР.

144. Про реєстрацію нещасних ви
падків.

Скасовуючи постанову НКП УСРР 
з 9 березня 1925 р. та обіжника 
НКП УСРР з 26 листопада 1925 р. 
(оголош. в збірн. законоположень 
у справі праці, виданих на Україні 
за 1925 р., № 1 та 4), Народній Ко
місаріят Праці УСРР п о с т а н о в и в :

1. Всі державні підприємства, уста
нови та господарства, не виключаючи 
й військових, громадські й приватні 
з кількістю найманих робітників 
і службовців найменше 10, а коли є 
двигун, за всякої кількости робітни
ків та службовців, повинні реєстру
вати у спеціяльних книгах для ре
єстрації нсшасних випааків за вста
новленою формою (ф. № 1 та 2) всі 
нещасні випадки з робітниками та 
службовцями, шо трапились підчас 
виконання або у звязку з виконан
ням ними службових обов'язків, не
залежно від того, чи мали вони на
слідком втрату працездатносте чи ні.

Підприємства повинні реєструвати 
у книгах для реєстрації нешасних ви
падків також і ті нещасні випадки, 
шо трапились у межах одного під
приємства з робітниками та служ
бовцями інших підприємств або вза
галі зі сторонніми особами, з тим, 
шо в книгах робиться помітку, на 
якому підприємстві працює ушкод
жений.

У в а г а .  На великих підприєм
ствах, з кількістю робітників понад

2.000 чоловіка, або хоч би і з мен
шою кількістю, але на таких, що 
дають велику кількість нещасних 
випадків, а також на підприєм
ствах, що об'єднують під одною 
фірмою різні виробництва й на ко
пальнях, що мають низку окремих 
копалень, допоміжних майстерень 
то-шо, інспекція праці дозволяє 
заводити, за згодою кожного разу 
з адміністрацією підприємства, 
окремі книги для запису нешасних 
випадків по деяких окремих най
важливіших цехах та по окремих 
виробничих одиницях.

Постановление Народного Комис
сариата Труда УССР.

144. О регистрации несчастных 
случаев.

В отмену постановления НКТ УССР 
от 9 марта 1925 г. и циркуляра НКТ 
УССР от 26 ноября 1925 года (опубл. 
в сборн. законополож. по труду, из
данных на Украине за 1925 г., № 1 
и 4), Народный Комиссар Труда 
УССР п о с т а н о в и л :

1. Все государственные предприятия, 
учреждения и хозяйства, не исключая 
военных, общественные и частные 
с числом наемных рабочих и служа
щих не менее 10, а при наличии 
двигателя, при всяком числе рабочих 
и служащих, обязаны регистрировать 
в специальных книгах для регистра
ции несчастных случаев по устано
вленной форме (ф. № 1 и 2) все не
счастные случаи с рабочими и служа
щими, происшедшие при исполнении 
или в связи с исполнением ими слу
жебных обязанностей, независимо от 
того, сопровождались ли они утратой 
трудоспособности, или нет.

Предприятия обязаны регистриро
вать в книгах для регистрации не
счастных случаев также и те несча
стные случаи, которые произошли 
в пределах данного предприятия 
с рабочими и служащими других 
предприятий или вообще с посторон
ними лицами, при чем в книгах отме
чается, в каком предприятии работает 
пострадавший.

П р и м е ч а н и е .  В крупных пред
приятиях, с числом рабочих свыше

2.000 чел. или хотя бы и с меньшим 
числом, но в таких, которые дают 
большое количество несчастных 
случаев, а также в предприятиях, 
об'единяющих под одной фирмой 
разные производства и на рудниках, 
имеющих ряд отдельных шахт, 
подсобных мастерских и проч. до
пускается вводить инспекцией труда, 
по соглашению всякий раз с адми
нистрацией предприятия, отдельные 
книги для записи несчастных слу
чаев по некоторым отдельным 
важнейшим цехам и по 'отдельным 
производственным единицам.
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За основу виділення цехів та 
виробничих одиниць слід брати: 
віддаль виділюваних одиниць від 
адміністративного центру даного 
підприємства, розміри цехів за кіль
кістю працюючих у них робітників, 
устаткування та, головним чином, 
виявлення небезпеки цехів, залежно 
від кількости нешасних випадків, 
шо їх вони дають.

2. Для реєстрації нешасних випад
ків заводиться на підприємствах дві 
книги реєстрації К? 1 та № 2. 
В книзі № 1, якій дається заголовок 
„Книга А? 1  для реєстрації нещасних 
випадків з утратою працездатности 
найменше на один день", реєструється 
нещасні випадки, шо мають наслід
ком втрату працездатности найменше 
на один день. Інші нещасні випадки 
реєструється в окремій книзі, якій 
дається назву „Книга № 2 для ре
єстрації нещасних випадків без утра
ти працездатности або з утратою 
менш, як на один день".

3. В книзі № і та № 2 прова
диться в кожній самостійну нумера
цію, окрему на кожний календарний 
рік.

4. Книги для реєстрації нещасних 
випадків повинна переховувати в кон
торі підприємства або цеху особа, 
відповідальна за правильність її про
вадження й охоронність.

Обидві книги № 1 та № 2 повинні 
бути прошнуровані, аркуші в них про
нумеровані й наприкінці книги за
свідчені печаткою.

5. Всі підприємства, установи й гос
подарства, як згадані в арт. 1 
постанови, як і всі інші, шо вживають 
найманої праці, незалежно від кіль
кости працюючих у них робітників 
та службовців, повинні про всі не
щасні випадки з робітниками та служ
бовцями, шо трапились у звязку 
з виробництвом або з виконанням 
ними службових обов‘язків і мали 
наслідком втрату працездатности 
(увільнення від робіт) найменше на 
один день, або смерть, а також про 
всі нещасні випадки, шо трапились 
у межах підприємства зі сторонніми

В основу выделения цехов и про 
изводственных единиц необходимо 
ставить: степень отдаленности 
выделяемых единиц от администра
тивного центра данного поедприя- 
тия, размеры цехов по числу заня
тых в них рабочих, оборудование 
и, главным образом, выявление 
опасности цехов, в зависимости от 
числа даваемых ими несчастных 
случаев.
2. Для регистрации несчастных 

случаев вводятся на предприятиях 
две книги регистрации № 1 и № 2 
В книге № 1, которая озаглавливается 
„Книга Л? 1 для решет рациингсчаст 
пых случаев с утратой трудоспособ 
пости не менее, как на один день“ 
региструются несчастные случаи, со 
провождающиеся потерей труДоспо 
собности не менее, как на один день 
Прочие несчастные случаи регистри 
руются в отдельной книге, озаглавли 
ваемой „Книга № 2 для регистрации 
несчастных случаев без утраты тру
доспособности или с утратой менее 
чем на один день14.

3. В книге К? 1 и 2 ведется 
в каждой самостоятельная нумерация, 
отдельная на каждый календарный год.

4. Книги для регистрации несчаст
ных случаев должны храниться в кон
торе предприятия или цеха у лица, 
ответственного за правильность ее 
ведения и сохранность.

Обе книги № 1 и № 2 должны 
быть прошнурованы, листы в них 
перенумерованы и в конце книги 
скреплены печатью.

5. Все предприятия, учреждения 
и хозяйства, как упомянутые в ст. 1 
постановления, так и все прочие, 
применяющие наемный труд незави
симо от числа занятых в них рабочих 
и служащих, обязаны о всех несчаст
ных случаях с рабочими и служащими, 
происшедших в связи с производ
ством или с исполнением ими слу
жебных обязанностей и повлекших 
за собою утрату трудоспособности 
(освобождение от работ) на время не 
менее одного дня, илй смерть, а также 
о всех несчастных случаях, происшед
ших в пределах предприятия с посто-
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особами, надсилати до камери інспек
тора праці й одночасно до каси со- 
ціяльного страхування (в районових 
містах—до відповідного страхового 
пункту) по одному примірникові спо
віщення про кожний нещасний випа
док, що трапився не пізніш, як через 
З дні з дня пригоди.

о. Округовим страховим касам 
(а в районах страхпунктам) надасться 
право безпосередньо запитувати від 
підприємств та установ повідомлення 
про нещасні випадки, що їх зареєстро
вано в касі за страховими документами 
(папірцем про непрацездатність та до
кументом про смерть).

7. Підприємства "установи та госпо
дарства, заповнюючи захворілому ро
бітникові папірця про непрацездат
ність у частині помітки про час за
лишення роботи, підкреслюють обов'
язково причин/залишення роботи (за
хворювання, каліцтво), а в разі по
калічення, у звязку з роботою в най
мах. зазначають також дату пригоди, 
номер, що під ним її зареєстровано 
в книзі реєстрації нещасних випадків 
на підприємстві, та дату відіслання 
сповіщення інспекторові й касі.

8. Підприємства повинні надсилати 
сповіщення за формами, що їх уста
новив НКП УСРР (з додержанням 
розмірів бланків, розміщення й фор
мулювання питань), для чого кожне 
підприємство, установа або господар
ство повинно мати запас бланків 
та сповіщень установлених форм.

За надсилку сповіщень не за вста
новленою формою адміністрація від
повідає, як за ламання цієї постанови.

9. Про нещасні випадки зі смерт
ним кінцем, тяжкі, або хоч бий легкі, 
але масового характеру, адміністрація 
підприємства повинна, незалежно від 
запису в книзі і складання відповід
них актів, негайно сповіщати інспек
тора праці або окрінспектуру праці, 
в найтерміновішому порядкові через 
гінця, телеграфом або телефоном. 10

10. Винних за невиконання цієї по
станови інспекція праці притягає

ронними лицами, посылать в камеру 
инспектора труда и одновременно 
в кассу социального страхования 
(в районных г о р о д а х — в  соответ
ствующий страховой пункт) по одному- 
экземпляру извещения о каждом про
исшедшем несчастном случае, не позже 
3 дней со дня его происшествия.

6. Окружным страховым кассам 
(а в районах страхпунктам) предста
вляется право непосредственного за
требования от предприятий и учре
ждений извещений о несчастных слу
чаях, зарегистрированных в кассе по 
страховым документам (листку о не
трудоспособности и документам о 
смерти).

7. Предприятия, учреждения и хо
зяйства, заполняя заболевшему рабо
чему листок о нетрудоспособности 
в части отметки о времени оставления 
работы, подчеркивают обязательно 
причину оставления работы (заболе
вание, увечье), а в случае увечья, 
в связи с работой по найму, указывают 
также дату происшествия, номер, под 
которым оно зарегистриоовано ь книге 
регистрации несчастных случаев на 
предприятии, и дату отсылки извеще
ния инспектору и кассе.

8. Предприятия обязаны посылать 
извещения по формам, установленным 
НКТ УССР (с соблюдением размеров 
бланков, расположения, формулировки 
вопросов), для чего каждое предприя
тие, учреждение или хозяйство обя
зано иметь запас бланков и извещений 
установленных форм.

За посылку извещений не по уста
новленной форме администрация от
вечает как за нарушение настоящего 
постановления.

9. О несчастных случаях со смер
тельным исходом, тяжелых или хотя бы 
легких, но массового характера, адми
нистрация предприятия обязана, неза
висимо от записи в книге и составле
ния соответствующих актов, неме- 
денно извещать инспектора труда 
или окринспектуру труда в • самом 
срочном порядке нарочным, по теле
графу или телефону.

10. Виновные в неисполнении на
стоящего постановления привлекаются
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до судової відповідальности за арт. 132 
Кримінального Кодексу УСРР.

11. Цю постанову не поширюється 
на підприємства залізничного й водя
ного транспорту, шо для них уста
новлюється за згодою НКЛ з орга
нами НКШ особливий порядок ре
єстрації нещасних випадків.

Харків, ЗО листопада 1626 р.
Народній Комісар Праці

УСРР Сухо млі».

инспекцией труда к судебной ответ
ственности по ст. 132 Уголовного 
Кодекса УсСР.

11. Настоящее постановление не 
распространяется на предприятия 
железно-дорожного и водного транс
порта, для коих устанавливается по 
соглашению НКТ с органами НКПС 
особый порядок регистрации несчаст
ных случаев.Харьков, 30 ноября 1026 г.

Народный Комиссар Труда
УССР Сухомлин.

Постанова Наркомторгу УСРР.

145. Про встановлення порядку та 
розміру ставок за перемелювання 

селянського зерна.

На підставі постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 10 листопаду 1926 року „Про 
встановлення обов'язкових цін на пе
ремелювання селянського зерна" (36. 
Уз. УСРР 1926 р., К? 70, арт. 4 4 7 )  Нар- 
комторг постановив встановити макси
мальні нижчезазначені ціни й порядок 
перемелювання селянського зерна.

1, Встановити максимальні ціни на 
перемелювання селянського зерна за:

а) пшеницю:
За відсівне борошно 15 коп. або 

2 кгр. пшениці.
За сбойне борошно 12 коп. або

1,6 кгр. пшениці.
За разове, коли мелеться на валь

цях 10 коп. або 1,4 кгр. пшениці.
За розтрус 8 коп. або 1,2 кгр. 

пшениці.
б) жито:
За відсівне борошно 14 коп. або

2.8 кгр. жита.
За разове на вальцях 12 коп. або 

2,4 кгр. жита.
За розтрус 8 коп. або 1,6 кгр. жита.
в) кукурудзу:
За відсівне борошно 14 коп. або

2.8 кгр. кукурудзи.
За розтрус 8 коп. або 1,6 кгр. ку

курудзи.
2. ГІомолець платить за перемелю

вання грішми, але може на своє ба
жання сплачувати зерном і; одержує

Постановление Нарномторга УССР.

1 4 5 . 0 6  установленим порядка и раз
мера ставок за перемол крестьянского 

зерна.

На основании постановления 
ВУ ЦИК‘а и СНК УССР от 10 ноября 
192о г. „Об установлении обязательных 
цен на перемол крестьянского зерна* 
(С. У. УССР 1926 г., № 70, ст. 4 47) 
Наркомторг постановил установить 
максимальные нижеуказанные цены и 
порядок перемола крестьянского зерна.

1. Установить максимальные цены на 
перемол крестьянского зерна за:

а) пшеницу:
На отсевную муку 15 коп. или 2 кгр. 

пшеницы.
На обойную муку 12 коп. или 1,6 кгр. 

пшеницы.
На разовую при помоле на вальцах 

10 коп. или 1,4 кгр. пшеницы.
На раструс 8 коп. или 1,2 кгр. 

пшеницы.
б) рожь:
На отсевную муку 14 коп. или

2.8 кгр. ржи.
На разовую ні вальцах 12 коп. 

или 2,4 кгр. ржи.
На раструс 8 коп. или 1,6 кгр. ржи.
в) кукурузу:
На отсевную муку 14 коп. или

2.8 кгр. кукурузы.
На раструс 8 кои. или 1,6 кгр. 

кукурузы.
2. Перемольшик платит за перемол 

деньгами, но может по своему же
ланию оплачивать зерном и полу-
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після переробки свого зерна всі га
тунки борошна, які встановлено стан
дартом Наркомторгу.

3. Володільці або адміністрація мли
нів обов'язані мати на видному місці 
на млині таблицю цін, стандарт 
та умови перемелювання, шо їх вста
новив Наркомторг, шоб кожний по- 
молець неодмінно познайомився з ними.

4. Округові виконавчі комітети, 
у порозумінні з уповноваженими Нар
комторгу, мають право, у звязку 
з місцевими уморами, типом млинів 
та їх устаткуванням, встановлювати 
менші ціни за перемелювання, шо їх 
має затвердити Наркомторг УСРР.

5. Всі особи, що ламатимуть цю по
станову, відповідають згідно з арт. 
141 Крим. Кодексу УСРР.Харків, ЗО листопада 1920 р.

Заст. Народнього Комісара 
Торгівлі УСРР Коломойців.Оголошено у „Вістях ВУЦВК“, 17 грудня • 1926 р.. № 291.

146. Про реєстрацію переведених на 
господарський розрахунок газетних 
видавництв, що є при округових

виконавчих комітетах.
На підставі п. „а“ арт. 2 постанови 

РНК УСРР від 2 жовтня 1924 року. 
„Про торговельний раєстр“ (Зб. Уз. 
УСРР 1924 року, № ЗО, арт. 253), 
Народній Комісвріят Зовнішньої та 
Внутрішньої Торгівлі УСРР цим 
у х в а л и в :

1. Розпочати з 15 грудня 1926 року 
реєстрацію переведених на господар
ський розрахунок газетних видав
ництв, що є при округових вико
навчих комітетах.

2. Реєстрації підлягають всі газетні 
видавництва, шо переведені на госпо
дарський розрахунок, що існують при 
округових виконавчих комітетах, іс
нують на підставі нормального статуту, 
затвердженого Раднаркомом УСРР 
20 липня 1926 року (Зб. Уз. УСРР 
1926 р.кЛ£ 50, арт. 331).

3. Заява про реєстрацію, що по
дається відповідним окрвиконкомом,

чает после переработки своего зерна 
все сорта муки, установленные стан
дартом Наркомгорга.

3. Владельцы или администрация 
мельниц обязаны иметь на мельницах 
на видном месте таблицу цен, стан
дарт и условия перемола, установлен
ные Наркомторгом, так, чтобы каждый 
перемольшик непременно был озна
комлен С НИМИ.

4. Окружные исполнительные коми
теты, по согласованию с уполномочен
ными НКТорга, имеют право, в связи 
с местными условиями, типом мельниц 
и их оборудованием, устанавливать 
меньшие цены за перемол, какие подле
жат утверждению Наркомторгом УСсР.

5. Все лица, нарушившие настоящее 
постановление, привлекаются к ответ
ственности согласно ст. 141 Угол. 
Кодекса УССР.Харьков, 20 ноября 1926 г.

Зам. Народні го Комиссара 
Торговли УССР Коломойцсв.Распубликовано в „Вістях ВУЦВК", 1" декабря 1926 г.. № 291.

146. О регистрации переведенных 
на хозяйственный расчет газетных 
издательств, находящихся при Ок
ружных исполнительных комитетах.

На основании п. *а“ ст. 2 поста
новления СНК УССР от 2 октября 
1924 года „О торговом реестре4* 
(С. У. УССР 1924 г., & 39, ст. 253); 
Народный Комиссариат Внешней и 
Внутренней Торговли УСсР настоящим 
п о с т а н о в и л :

1. Начать с 15 декабря 1926 г. 
регистрацию переведенных на х зяй- 
ственный расчет газетных издательств, 
находящихся при окружных исполни
тельных комитетах.

2. Регистрации подлежат все газет
ные издательства, переведенные на хо
зяйственный расчет, находящиеся при 
окружных исполнительных комитетах 
и существующие на основании нор
мального устава, утвержденного С о в 
наркомом УССР 20 июля 1926 года 
(С. Уз. УССР 1926 г., № 5 0 ,  ст. 331).

3. Заявление о регистрации, пода
ваемое соответствующим окрисполко-
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повинна містити в собі такі відо
мості:

а) найменування (фірма) видавництва;

б) вказаний в статуті предмет 
діяльности (мета) видавництва;

в) дату постанови окрвиконкому 
про переведення видавництва на го
сподарський розрахунок:

г) розмір стагутового капіталу,
д) місце осідку окремих закладів, 

філіялів, контор то-шо;
е) місце осідку (адреса) правління 

видавництва та завідзтеля. Прізвище, 
ім'я та по-батькові завідагеля та 
заступника йом^;

ж» порядок підписання зобов'язань 
та договорів.

4. До заяви з переліченими в а р т . З  
відомостями мусять бути додані такі 
документи:

а) статут, підписаний окрвиконко- 
мом. та копія його постанови про 
перехід видавництва на господарський 
розрахунок в 2 примірниках.

б) копія постанови окрвиконкому 
про призначення завідателя й йому 
заступника та ревізійної комісії, як 
шо така є.

в) збірний опис та оцінка прийня
того майна (інвентарний список) з за
значенням лише вартости такого 
майна:

1) будівель,
2) силових установок,
3) устаткування (машини, станки),
4) спорудження,
5) транспортових засобів,
6) живого реманенту;
г) вступний баланс на термін за

снування видавництва, а для тих, шо 
існують до реєстрації,—вступний ба
ланс за початок операційного року, 
в якому провадиться реєстрацію, та 
постанова відповідної установи про 
затвердження цього балансу або акт 
ревізійної комісії про перевірку його.

5. Заяви про реєстрацію можна 
подавати щоденно в службові години 
до Наркомторгівлі УСРР або надси
лати поштою.

6. До заяви повинно бути додано 
поквитування фінвідділу про сплату 
на прибуток державної скарбниці

мо.ад, должно содержать в себе сле
дующие сведения:

а) наименование (фирма) издатель
ства;

б) указанный в уставе предмет 
деятельности (цель) издательства;

в) дату постановления окрисиолкома 
о переводе издательства на хозяй
ственный расчет;

г) размер уставного капитала;
д) местонахождение отдельных за

ведений, филиалов, контор и т. п.;
е) местонахождение (адрес) правле

ния издательства и заведующего. 
Фамилию, имя и отчество заведующего 
и его заместителя;

ж) порядок подписывания обяза
тельств и договоров;

4. К заявлению с перечисленными 
в ст. 3 сведениями ДОЛЖНЫ I быть 
приложены следующие документы:

а) устав, подписанный окрисподко- 
мої*. и копия постановления последнего 
о перероде издательства на хозяй
ственный расчет, в 2 экземплярах;

б) копия постановления окриспол- 
кома о назначении заведующего и его 
заместителя и ревизионной комиссии, 
если таковая существует;

в) сводная опись и оценка приня
того имущества (инвентарный список) 
с обозначением лишь стоимости сле
дующего имущества:

1) построек,
2) силовых установок,
з) оборудования (машины, станки),
4) сооружения,
5) транспортных средств,
6) живого инвентаря;
г) вступительный баланс на момент 

организации издательства, а для су
ществующих до регистрации,—вступи
тельный баланс на начало операцион
ного года, в котором производится 
регистрация, и постановление соот
ветствующего учреждения <^б утвер
ждении этого баланса или акт реви
зионной комиссии о проверке его.

5. Заявления о регистрации могут 
быть подаваемы ежедневно в служеб
ные часы Наркомторгу УССР или пе
ресылаемы почтой.

6. К заявлению должна быть при
ложена квитанция финотдела об уплате 
в доход казны 25 руб. регистрацион-
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25 крб. реєстраційної оплати та 2 крб. 
за витяг з торговельного реєстру.

7. За неподання перелічених в арт З 
цієї постанови відомостей, або непо
дання їх у встановлений термін, або 
за повідомлення неправильних відо
мостей винні несуть вія ювідальність 
згідно з грт.арт. 226, 226- Крим. Код. 
УСРР.Харків. 1 грудня 1У2С р.

Заст. Народнього Комісара 
Зовнішньої та Внутрішньої 

. Торгівлі УСРР Коломейцев.Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 17 грудня 1926 [*., № 291.
Постанови Народнього Комісаріяту 

Юстиції.
147. Про протест векселя.

Народній Комісаріят Юстиції по 
Відділу Законодавчих Проектів та 
Кодификації Законів, на підставі п.«д> 
арт. 9 Положення про НКЮ (3*1. Уз. 
УСРР 1924 р., № 50, арт. 305) по
становив роз'яснити:

Коли векселя подано до нотаріяль- 
ного органу для опрот«стування на 
підставі арт. 12 Вексельового Статуту 
(36. Уз. УССР 1924 р., № 40, арт. 261). 
Нотар мусить перевірити, чи відпо
відає даний вексель всім вимогам 
Статуту про векселі, і в разі виявлення 
хиб нотар відмовляє прийняти ве
ксель до протесту (арт. 76 Інструкції 
по Нотаріату—36. Уз. УСРР 1926 р., 
Відділ II, Л§ 9—10, арт. 31.

До реквізитів векселя належать 
лише ті обов'язкові вказівки, шо їх 
текст векселя повинний обов'язково 
містити в; собі згідно з арт. 2 Вексель
ового Статуту (36. Уз. УСРР 1922 р., 
№ 20, арт. 321) та справлене вста
новлене гербове.

Але до цих реквізитів не належать 
ті передавальні надписи, що їх пе
редбачено арт. 7 Вексельового Статуту, 
а тому і ноторгани вимогу про ви
плату подають лише до векселедавця 
(арт. 12 Вексельового Статуту й арт. 80 
Інструкції по Нотаріяту). Отже слід 
визнати, шо неоплата гербовим збором 
передавального надпису на векселі не

ного сбора и 2 руб. за выписку из 
торгово реестра.

7. За неподачу перечисленных в ст. 3 
настоящего постановления сведений, 
или неполачу последних в устано
вленный срок, или за сообщение непра
вильных сведений виновные несут 
ответственность согласно ст. ст. 226, 
22О2 Уг. Код. УССР.Харьков, 1 декабря 1920 г.

Зам. Народного Комиссара
Внешней и Внутренней

Торговли УССР Коломейцев. Распубликовав!* в „Вістях ВУЦВК" 17 декабря 1926 г., № 291.
Постановления Народного Комис

сариата Юстиции.
147. О протесте векселя.

Народный Комиссариат Юстиции 
по Отделу Законодательных Предпо
ложений и Кодификации Законов, на 
основании п. „д“ ст. 9 Положения 
о НКЮ (С. У. УССР 1924 г., № 50, 
ст. 305) постановил раз’яснить:

При представлении векселя в нота
риальный орган для протеста на осно
вании ст. 12 Положения о векселях 
(Собр. Уз. УССР 1924 г., № 40. 
ст. 261) нотариус обязан проверить, 
отвечает ли данный вексель всем тре
бованиям Положения о векселях и в 
случае обнаружения недостатков но
тариус отказывает в приеме векселя 
к протесту (ст. 76 Инструкции по 
Нотариату —Собр. Уз. УССР 1926 г., 
Огд. II, № 9—10, ст. 31).

К реквизитам векселя относятся 
лишь те обязательные указания, ко
торые должны непременно содержать 
в себе текст векселя согласно ст. 2 
Положения о векселях (Собр. Уз. 
УССР 1922 г., К? 20, ст. 321) и оплата 
установленным гербовым сбором.

Однако к этим реквизитам не отно
сятся передаточные надписи, предусмо
тренные ст. 7 Положения о векселях, 
а поэтому ноторганы предъявляют 
требования о платеже лишь к вексе
ледателю (ст. 12 Положения о вексе
лях и ст. 80 Инструкции по Нотариату). 
Из этого следует признать, что не
оплата гербовым сбором передаточной
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є ламанням реквізитів векселя й нотар 
не має права відмовляти вексель до 
протесту.

Зазначення терміну виплати за 
векселем є одна з обов'язкових вка
зівок, шо їх повинен містити в собі 
текст векселя (арг. 2 Вексельового 
Статуту), з тим, що термін можна 
встановити також і „за подання" 
(п. „8й арт. 4 Статуту). Коли вексель 
подано до нотаріяльного органу для 
опротестуаання, нотар мусить переві
рити, чи відповідає даний вексель 
всім вимогам Статуту про векселі, 
і в разі виявлення хиб, відмовляє 
прийняти вексель до протесту.

Це правило стосується лише до хиб 
у тексті векселя, шо його належить 
складати відповідно до вимог арт. 2 
Вексельового Статуту. Всі ж надписи 
на горі його чи інш., як шо вони не 
відповідають або суперечать текстові, 
не стосуються до тексту векселя 
його реквізитів і до вимог арт. 12 
Вексельового Статуту про протест 
векселів. За таких випадків нотар 
повинний вважати за термін векселя 
лише зазначений в тексті його згідно 
з арт. 4 Вексельового Статуту.

Харків, 3 грудня 1926 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції.

Ст. Пом. Генерального Прокурора 
Республіки Михайлик.

Член Колегії НКЮ 
Зав. Відділу Законодавчих Проектів 

та Кодифікації Законів
Юр. М азу рейко.

надписи на векселе не является нару
шением реквизитов векселя и нотариус 
не имеет права отказать в протесте 
векселя.

Обозначение срока платежа по ве
кселю является одним из обязательных 
указаний, которые должен содержать 
в себе те<ст векселя (ст. 2 Положения 
о векселях, при чем срок можно уста
новить также и „по предъявлению'* 
(п. „в" ст. 4 Положения).— Когда ве
ксель представлен в нотариальный 
орган дпя совершения протеста, нота
риус обязан проверить, отвечает ли 
данный вексель всем требованиям По
ложения о векселях, и в случае обна
ружения недостатков, отказывает 
в приеме векселя к протесту.

с*то правило относится лишь к не
достаткам в тексте векселя, каковой 
надлежит составлять соответственно 
требования ст. 2 „Положения о _ве- 
селях". Все же надписи вверху его 
или яр., если они не соответствуют 
или противоречат тексту, не отно
сятся к тексту векселя, его реквизитам 
и к требованиям ст. 12 Положения 
о векселях о протесте векселей. 
В таких случаях нотариус обязан 
считать за срок векселя лишь обозна
ченный в еге тексте согласно ст. 4 
Положения о векселях.

Харьков, 3 декабря 1926 г.
Зам. Народного Комиссара 

Юстиции, Сг. Пом. Генерального 
Прокурора Республики Михайлик.

Член Коллегии НКЮ 
Зав. Отделом Законодательных 
Предположений и Кодификации 

Законов Юр. Мазуренко.

148. Тлумачення арт. 11 постанови 
ВУЦЗК і РНК УСРР з 16 грудня 1925р. 
„Про продовження реченця і про 
підвищення норм оцінки для дена
ціоналізації будинків" та арт. 13 
інструкції НКВС і НКЮ що до цієї 

постанови.

Згідно з арт. 11 постанови ВУЦВК'у 
й РНК УСРР з 16 грудня 1925 року 
„Про продовження реченця і про під
вищення норм оцінки для денаціона
лізації будинків" (36. Уз. УСРР 1925 р.,

148. Толкование ст. 11 пост. ВУЦИК а 
и СНК УССР от 16 декабря 1925 г. 
„О продлении срока и о повышении 
норм оценки для денационализации 
домостроений" и ст. 13 инструкции  
НКВД и НКЮ к этому постановлению.

Согласно ст. 11 постановления 
ВУЦИК и СНК УССР от 16 декабря 
1925 года „О продлении срока и о 
повышении норм оценки для денаци
онализации домостроений" (С. У.

658



Ч. 37 Арт. 148 № 37 Ст. 148

№ 101, арт. 554) „денаціоналізувати 
не належить будинку що знаходяться 
у володінні державних установ І під
приємств, професійних, кооператив
них і громадських організацій*.

Арт. 13 інструкції НКВС і НКЮ 
до згаданої постанови (36. Уз. УСРР 
1926 р., Від. II, № 14, арт. 49) треба 
тлумачити „володіння", як фактичне 
володіння та користування, незалежно 
від того, чи закріплено за організацією 
домобудівлю на підставі постійного 
володіння й користування, чи ні.

Отже для визнання, шо ці домо* 
будівлі не належить, згідно з арт. 11 
постанови з 16 грудня 1925 року, 
денаціоналізувати, треба встановити, 
шо вони є в фактичному володінні 
та користуванні державних установ 
і підприємств або іншої організації, 
зазначеної в згаданому артикулі. 
За такі домобуаівлі не можна вважати 
ті, шо ними вони сауі не користуються, 
для власних потреб, а лише експлоа- 
туютых через винаймання приватним 
особам, бо закон забороняє денаціо
налізувати тільки ті домобудівлі, шо 
за ювольняють дійсну потребу в бу
дівлі самих організацій, а не ті, 
шо уявляють собою для них майно 
для одержання зиску. ,

За вищенаведеним Народній Комі
саріят Юстиції по Відзіїу Законо
давчих Проектів та Кодифікації За
конів на підставі п. „д“ арт. 9 „Поло
ження про НКЮ“ (3. У. УиРР 1924 р., 
К; 50, арт. 305) постановив роз‘яснити:

Зі точним змістом арт. 13 інструкції 
та арт. 11 постанови ВУЦЗК'у й РИК 
УСРР з 16 грудня 1925 року „Про 
продовження реченця і про підви
щення норм оцінки для денаціоналі
зації будинків* (36. Уз. УСРР 1925р., 
№ 101, адт. 554) випливає, шо ці 
артикули не поширюється на домо
будівлі, шо не знаходяться у фактич
ному володінні та користуванні зазна
чених в артикулі 11 постанови з 16 
грудня 1926 року установ та лише

УССР 1925 г., № 101, ст. 554)—„де
национализации не подлежат домо
строения, находящиеся во владении 
государственных учреждений и пред
приятий, поофессиональных, коопера
тивных и общественных организаций".

Ст. 13 инструкции НКоД и НКЮ 
к этому постановлению (С. У. УССР 
1926 г., Отд. II, № 14, ст. 49) не
обходимо толковать „владение", как 
фактическое владение и пользование, 
независимо от того, закреплено ли 
за организацией домостроение на 
основе постоянного владения и поль
зования, или нег.

Отсюда для признания, что эти до
мостроения не подлежат денационали
зации, согласно ст. 11 постановления 
от 16 декабря 1925 г., необходимо 
установить, что они находятся в фак
тическом владении и пользовании 
государственных учреждений и пред
приятий или иной организации, ука
занной в упомянутой статье. Такими 
домостроениями нельзя считать те, ко
торыми они сами не пользуются, для 
собственных нужд, а экспло«тируют 
их путем сдачи в наем частным ли
цам. ибо закон запрещает денациона
лизировать только те домостроения, 
каковые удовлетворяют действительной 
потребности в строении самих орга
низаций, а не те, которые являются 
для них имуществом для извлечения 
прибылей.

Ввиду вышеизложенного Народный 
Комиссариат Юстиции по Отделу Зако
нодательных Предположений и Кодифи
кации Законов на основании п. „а“ 
ст. 9 „Положения о НКЮ" (С. У. УССР
1924 г., № 50, ст. 305) постановил 
раз'яснить:

По точному содержанию ст. 13 ин
струкции и ст. И постановления 
ВУЦИЮа и СНК УССР от 1 6  декабря
1925 г. „О продлении срока и о по
вышении норм оценки для денациона
лизации домостроений" (С. У. УССР 
1925 г., № 101, ст. 551) вытекает, 
что эти статьи не распространяются 
на домостроения, каковые не нахо
дятся в фактическом владении и поль
зовании указанных ст. 11 постано
вления от 16 декабря 1926 г. учре-
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експлоатуються ними через винаймання
приватним особам.Харків, 3 грудня 1926 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції 

Ст. Пом. Генерального Прокурора 
Республіки Михаилах.

Член Колегії НКЮ 
Зав. Відділу Законодавчих Проектів 

та Кодифікації Законів
Юр. Мазуренко.

ждений, а лишь эксплоатируются ими 
путем сдачи в наем частным лицам.Харьков. 3 декабря 1926 г.
Зам. Народного Комиссара Юстиции 

Сг —Пом. Генерального Прокурора 
Республики Михайлик.

Член Коллегии НКЮ.
Зав. Отд. Законодательных 
Предположений и Кодификации 

Законов Юр. Мазуренко.

149. Про виключення неробітних днів
із реченця виплати за векселем.

Народній Комісаріят Юстиції по 
Відділу Законодавчих Проектів та 
Кодифікації Законів, на підставі п. яд“ 
арт. 9 „Положення про НКЮ“ (36. Уз. 
УСРР 1924 р., № ЗО, арт. 305) поста
новив роз'яснити:

За випадків, коли термін виплати 
за векселем припадає на неробіткий 
день—за термін виплати слід вважати 
перший робітний день, тоб-то другий, 
за неробітним, день, з якого і слід 
вираховувати реченець для подання 
векселя до протесту.

Також і за всіх випадків, коли 
вексель підлягає опротестуеанню в не- 
робітний день, протест переводиться 
в перший, за неробітним, робітний день.

Це пояснення має загальне значіння 
в тому розумінні, шо всі чинності як 
векселедержавця, що до подання ве
кселя до нотаріяльного органу для 
протесту, як і нотаря, шо до поста
влення вимоги про виплат зобов'язаним 
за векселем особам і опротестування 
векселя належить переводити лише 
в робітні дні, на підставі арт. арт. 
111 і 112 Кодексу Законів про Працю,

Тому слід визнати, що неробітні 
дні, скільки б їх не було один за 
одним, виключається з реченця для 
подання векселя векселедержавцем до 
відповідного органу для протесту, 
а також для поставлених нотарем

149- Об исключении нерабочих дней  
из срока платежа по векселям.

Народный Комиссариат Юстиции по 
Отделу Законодательных Предположе
ний и Кодификации Законов, на основа
нии п. „д“ ст. 9 „Положения о НКЮ" 
(С. У. УССР 1924 г, № 50, ст. 305) 
постановил раз‘яснить:

В случаях, когда срок платежа по 
векселю попадает на нерабочий день— 
сроком платежа следует считать пер
вый рабочий день, то-есть следующий, 
За нерабочим, день, с какого и сле
дует вычислять срок пред'явлення 
векселя к протесту.

Равно ж и во всех случаях, когда 
вексель подлежит протесту в нерабочий 
день, протест,производится в первый, 
за нерабочим, рабочий день.

Такое раз'яснение имеет общее зна
чение в том понимании, что все дей
ствия, как векселедержателя для пред- 
явления векселя нотариальному ор
гану к протесту, так и нотариуса, 
относительно предъявления требований 
платежа к обязанным по векселю ли
цам и протеста векселя надлежит про
изводить лишь в рабочие - дни, на 
основании ст. ст. 111 и 112 Кодекса 
Законов о Труде.

Из сказанного следует, что нера
бочие дни, сколько бы их не было 
один за другим, исключаются иг срока 
для пред'явления векселя векселедер
жателем в соответствующий орган для 
протеста, а также для пред'явленных
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вимог про виплат і в різі невиплати
для опротестуаання векселя.

\»рм!ь. в грудня 1 № Р

Звст. Народнього Комісара Юстиції 
Ст. Лом. Генерального Прокурора 

Республіки Мшхоихик.

Член Колегії НКЮ 
Зав. Відділу Законодавчих Проектів 

та Кодифікації Законів
Н)р. Мпіі/ренко.

150. Про стягання ренти з власників 
або орендарів будинків.

Народній Комісаріят Юстиції по 
Відділу Законодавчих Проектів та Ко
дифікації Законів иа підставі п. „а" 
арт. 9 Положення про НКЮ (36. Уз. 
УСРР 1024 р., М 50. арт. 305) поста
новив роз'яснити:

Змдио а арт. 4 затверджених РНК 
Союзу РСР Правил про етяіання ренти 
(Известия за 1024 г., № 130). її стя
гається а тих фізичних або юридичних 
осіб, яким передані в користування 
земаї, чи яким належать або передані 
в користування збудовані на земель
них Дільницях будинки, з тим. шо за 
силою арт 25 Інструкції, шо її видав 
НКФ СРСР до цих правил (Вісник 
Фінансів 1024 р.. № 58), за зазначе
них в арт 4 наведених више правил 
осіб вважаються виключно власники 
або орендарі всьо:о будинку, але иі 
а якому разі не осіб, шо користуються 
в цих будинках лише окремими по
мешканнями.

Хяряіа. * грчдяя 19М р

Заст. Народнього Комісара Юстиції 
Ст. Пом. І енерального Прокурора 

Республіки Михаіиик.

Чвеи Колені НКЮ Заа. Відділу 
Злкоиодлвчих Проектів 
та Кодифікації Законів Юр. Махрртжо.

нотариусом требований платежа и 
в случае неплатежа для совершения 
протеста векселя.

Харьков. 3 декабря 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции 
Ст. Пом. Генерального Прокурора 

Республики Миханлнк.

Член Коллегии НКЮ 
Зав. Отделом Законодательных 

Предположений и Кодификации 
Законов Юр. Махуртко.

150. О взимания ренты с собствен
ников или арендаторов строений.

Народный Комиссариат Юстиции по 
Отделу Законодательных Предположе
ний и Кодификации Законов на осно
вании п .п- ст. 9 Положения о НКЮ 
(С. У. УССР 1924 г. М 50. ст. 305) 
постановил ра Уяснить:

Согласно ст. 4 утвержденных СНК 
Союза ССР Правил о взимании ренты 
(Известия за 1924 г.. № 136). по
следняя взимается с тех физических 
или юридических лиц, каковым пере
даны в пользование земли, или како
вым принадлежат или переданы в поль
зование построенные на земельных 
участках строения; при чем в силу 
ст. 25 Инструкции, выданной НКФ 
СССР к этим правилам (Вестник Фи
нансов за 1924 г., № 58). под озна • 
чеИНЫМИ в ст. 4 приведенных выше 
гравия лицами считаются исключи- 
чительнособственники или арендаторы 
всего строения, но ни в коем случаи 
не лица, пользующиеся в этих стро
ениях лишь отдельными помещениями.

Харьков. 3 декабря 1420 г.

Зам. Народного Комиссара 
Юстиции Ст. Пои. Гене
рального Прокурора

Республики Михайли*.

Член Коллегии НКЮ 
Зав Отд. Законодательных 
Предположений и Кодификации 

Законов Юр. Мазурспко.
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151. Про тлумачення арт. 2 Вексельо-
вого Статуту.

Народній Комісаріят Юстиції по 
Відділу Законодавчих Проектів та Ко
дифікації Законів на підставі п. „д“, 
арт. 9 Положення про НКЮ (Зб. Уз. 
УСРР 1924 р., № 50, арт. 305) поста
новив роз’яснити:

П. „г" арт. 2. Вексельового Ста
туту іЗб. Уз. УСРР 1922 р., № 20. 
арг. 321) зобов'язує зазначити „най
менування особи, котрій або з наказу 
якої виплата мусить бути переведе 
ною". Цей артикуль містить дві особливі 
частини, об'єднані псоаільним злучни- 
ком: „а6о“. Ці дві частини є рівно
значні і в рівній мірі кожна з них 
задовольняє вимоги закону. Таким 
чином, шоб вексель був чинний, по
трібно: найменувати в тексті векселя 
особу, то ій треба виплатити за ве
кселем, або можна не зазначати таку 
особу, зазначивши лише особу, шо 
з їі наказу виплата 'мусить бути 
переведеною. За обох цих випадків 
треба визнати за виконані вимоги 

п. „г. “ арт. 2 вексельового Статуту

Харків, 3 грудня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара Юстиції 
Ст. Пом. Генерального Прокурора 

Республіки Михайлик.

Чен Колегії НКЮ Зав/ Відділу 
Законодавчих Проектів та Коди

фікації Законів Юр. Мазуречко.

152. Про зміну в тексті векселя.

Народній Комісаріят Юстиції по 
Відділу Законодавчих Проектів та Ко
дифікації Законів на підставі п. „ди 
арт. 9 Положення про НКЮ (3. У. УСРР 
1924 р., № 50, арт. 305) постановив 
роз'яснити:

Увага 1 до аот. 2 Вексельового 
Статуту (35. Уз УСРР 1922 р., № 20, 
арт. 3 2 1 )  має на меті забезпечити не 
тільки векселедавця від можливости

151. О толковании ст. 2 Положения
о векселях.

Народный Комиссариат Юстиции по 
Отделу Законодательных Пседполо- 
ложений и Кодификации Законов, 
на основании п. „а" ст. 9 Положения 
о НКЮ (С. У. УССР. 1924 г., № 50, 
ст. 305) постановил раз'яснить:

П. „г" ст. 2 „Положения о вексе
лях" (Собр. Уз. УССР 1922 г., № 2 0 ,  
ст. 321) обязывает обозначать „на
именование лица, которому или по 
приказу которого платеж должен быть 
произведен". Эта статья содержит две 
особые части, соединенные раздели
тельным союзом „или”. Эти две части 
являются равнозначушими и в равной 
мере каждая из них удовлетворяет 
требованиям закона. Таким образом 
для силы векселя необходимо: 1) наи
меновать в тексте векселя лицо, ко
торому платеж должен быть произве
ден; или можно не обозначать тако
вого лица, а обозначить только лицо, 
по приказу которого платеж должен 
быть произведен. В обоих этих слу
чаях необходимо признать выполнен
ными требования п. „г" ст. 2 Поло
жения о векселях.

Харьков, 3 декабря 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции 
Ст. Пом. Генерального Прокурора 

Республики Михайлик.

Член Коллегии НКЮ 
Зав. Отделом Законодательных 
Предположений'и Кодификации 

Законов Юр. Мазуренко.

152. 06 изменениях в тексте векселя.

Народный Комиссариат Юстиции по 
Отделу Законодательных Предположе
ний и Кодификации Законов на осно
вании п. „д“ ст. 9 Положения о НКЮ 
(С. У. УССР 1924 г., № 50, ст. 305) 
постановил раз'яснить:

Примечание 1 к ст. 2 Положения 
о векселях (Собр. Уз. УССР 1922 г.„ 
№ 20, ст. 321) имеет целью обеспе
чить не только векселедателя от воз-
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змін у тексті векселя третіми особами 
без відома й згоди векселедавця, але 
й весь векселевий обіг від можливости 
внесення змін у текст векселя, шо 
міняють зміст його після того, як 
вексель пушено до обігу.

Тому, за точним змістом уваги 1 до 
арт. 2 Вексельового Статуту поправки 
в тексті векселя, шо МІНЯЮТЬ його 
зміст, мусять бути пояснені перед 
підписом векселедавця; робити пояс
нення після підпису векселедавця за 
новим його підписом не дозволяється.

Харків. З грудня 1926 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції 

Ст. Пом. Генерального Прокурора 
Республіки Михайлин.

Член Колегії НКЮ Зав. Відділу
Законодавчих Проектів та Коди

фікації Законів Юр. Мазуренко.

1 5 3 .  П р о  п о р я д о к  с т я г н е н н я  т а  в е р 
н о с т и  щ о  д о  о п л а т  8 а  ч и н н о с т і  с у д о 

в и х  п е р е к л а д а ч і в .
1. Оплати, що надходять за вико

нання чинностей судових переклада <ів 
згідно з таксою, що встановлена по
становою НКЮ та НКФ з 18 вересня 
1925 р. „Такса оплати чинностей 
судових перекладачів" (Бюлетень НКЮ 
1925 р., № 60), приймаються нотарі- 
яльними конторами в місці осідку 
окреуду, шо при ньому є судовий 
перекладач, під поквитування, шо 
їх встановлено для прийому оплат 
за виконання готаріяльних чинностей.

2. Нотаріальні контори складають 
та подають звіти що до цих сум у поряд
кові шойого вставлено обіжником НКЮ 
№ 163 з 13 листопада 1925 року „Засади 
справи судової звітності! та криміналь
ної статистики УСРР стосовно до окру- 
гової системи управління" (Бюл. НКЮ 
1925 р., № 70).

3. Судові перекладачі виконують 
свої чинності після одержання зазна
чених в арт. 1 цієї постанови покви- 
тувань нотаріяльних контор.

4. Штатні судові перекладачі одер
жують зарплатню від нотаріяльноі

можности изменений в тексте векселя 
третьими лицами без ведома и согла
сия векселедателя, но и весь вексе- 
левый оборот от возможности внесе
ния изменений в текст векселя, изме
няющих содержание его после того, 
как вексель пушен в оборот.

Поэтому по точному содержанию 
примечания 1 ст. 2 Положения о 
векселях поправки в тексте векселя, 
изменяющие его содержание, должны 
быть оговорены перед подписью ве
кселедателя; делать оговорки после 
подписи векселеда*еля за новою его 
подписью не разрешается.Харьков. 3 декабря 1926 г.
Зам. Народного Комиссара

Юстиции Ст. Пом. Генерального 
Прокурора Республики Михайлик. 

Член Коллегии НКЮ Зав. Отделом
Законодательных Предположе

ний и Кодификации Законов 
Юр. Мазуренко.

1 5 3 .  0  п о р я д к е  в з и м а н и я  и  о т че т н о 
с т и  п о  о п л а т а м  з а  д е й с т в и я  с у д е б 

н ы х  п е р е в о д ч и к о в .
1. Оплаты, каковые поступают за 

исполнение действий судебных пере
водчиков, согласно таксе, установлен
ной постановлением НКЮ и НКФ от 
18 сентября 1925 г. „Такта оплаты 
действий судебных перевозчиков" (Бюл
летень НКЮ 1925 г.. Кг 60), прини
маются нотариальными конторами по 
месту нахождения окрсуда, при котором 
состоит судебный переводчик, под кви
танции, установленные для приемаоплат 
за исполнение нотариальных действий.

2 Нотариальные конторы составляют 
и подают отчеты по этим суммам 
в поряіке, установленном циркуляром 
НКЮ № 163 от 13 ноября 1925 г. 
„Основные положения о постановке 
судебной отчетности и уголовной 
статистике УССР применительно к 
окружной системе управления" (Бюл
летень НКЮ 1925 г., № 70).

3. Судебные переводчики исполняют 
свои действия по получении указанных 
в ст. 1 настоящего постановления 
квитанций нотариальных контор.

4. Штатные судебные переводчики 
получают заработную плату от нота-
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контори, згідно зі ставками, що їх 
затвердив РНК УСРР 2 вересня 11>26 р., 
а саме: в 1 поясі — 62 карб., в 2 — 
54 карб, і в 3 — 48 карб, на місяць. 
Позаштатні судові перекладачі одер- 
тують платню від нотаріальної кон
тори за виконані чинності аккордно, 
згідно з обіжником КЮ та ННКПраці 
з 18 вересня 1925 р., № 139 „Про по
рядок оплати праці позаштатних 
судових перекладачів" (Бюлетень НКЮ 
1925 р„ № 50).

У в а г  а. Супові перекладачі (як 
штатні, як і позаштатні) одержують 
платню від нотаріальної контори 
в дні виплати зарплатні всім спів
робітникам нотаріальної контори.

5. Всі свої чинності судові перекла-. 
.дачі записують, у реєстр, шо його 
спеціяльно до цього встановлюється 
за формою №. 1 (додаток 1).

6. Одноразово з нотаріяльного кон
торою судові перекладачі подають 
свої звітні відомості за формою № 2 
(додаток 2) в 2 примірниках до окр- 
суду та статистичного п/в НКЮ, а ко
пію відомости до окрфінвідділу. •

7. Реєстри судових перекладачів 
(форма ,М?« 1) та звітні відомості 
(форма № 2) виготовляє НКЮ, шо 
він іх постачає окрсудам, а ті вида
ють їх судовим перекладачам на їхнє 
прохання. Перед тим, як видати реє
стри судперекладачам, оксуди наперед 
прошнуровують їх, накладають печат
ку та заводять їх на облік.

8. Використані реєстри судові пере
кладачі передають при опису до 
архіву окрсуду.

9. Заповнюючи реєстри та звітні 
відомості, судові перекладачі повинні 
повно відповідати на всі запитання, 
що встановлені згаданими формами.

У в а г а .  Всі поправки повинні 
бути окремо пояснені судперекла- 
дачем, шо їх зробив.

Харків. З грудня П>26 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції 

та Генерального Прокурора 
Республіки Михайлик.

Заст. Народнього Комісара
Фінансів Китель.

риальной конторы по ставкам, утвер
жденным СКК УССР 2 сентября 
1926 г., а именно в І поясе—-62 руб. 
во II—54 руб. и в III—48 р. в месяц. 
Внештатные судебные переводчики по
лучают плату от нотариальной кон
торы за исполненные действия ак
кордно, согласно циркуляра НКЮ 
и Наркомтруда 18 сентября 1925 г., 
№ 139 „О порядке оплаты трупа 
внештатных судебных переводчиков' 
(Бюллетень НКЮ 1925 г., № 50).

П р и м е ч а н и е .  Судебные пере
водчики (как штатные, так и вне
штатные) получают плату от нота
риальной конторы в дни выплаты 
зарплаты всем сотрудникам нотари- 
альной конторы.
5. Все свои действия судебные пе

реводчики записывают в реестр, спе
циально для этого установленный 
формою № 1 (приложение 1).

6. Одновременно с нотариальной 
конторой судебные переводчики пред
ставляют свои отчетные ведомости 
по форме Лу 2 (приложение 2) в 2 
экземплярах в окрсуд и в статисти
ческий отдел НКЮ, а копию ведомости 
в окрфинотдел.

7. Реестры судебных переводчиков 
('форма № 1) и отчетные ведомости 
(форма № 2) изготовлются НКЮ, ко
торый снабжает ими окрсуды. Послед
ние выдают их судебным переводчикам, 
по их просьбе. До выдачи реестров 
судебным переводчикам, окрсуды их 
предварительно прошнуровывают, 
скрепляют печатью и берут на учет.

8. Использованные реестры судебные 
переводчики передают при описи 
в архив окрсуда.

9. Заполняя реестры и отчетные 
ведомости, судебные переводчики дол
жны полностью отвечать на все вопросы, 
установленные указанными формами.

П р и м е ч а н и е .  Все исправления 
должны быть особо оговорены су
дебным переводчиком, который их 
сделал.
Харьков. 3 декабря 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции 
и Генерального Прокурора 

Республики Михайлик. 
Зам. Народного Комиссара

Финансов Каттель.
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Ч. 37 Арт. 153 № 37 Ст. 153

Форма .V 2.

С у д о в о г о  перекладача 

Окосуді за час від 1

Додаток 2 до арт. 153.
З В І Т Н А  В І Д О М І С Т Ь

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _______  п р и ___________________________(ІМ’Я. ио-батьхові та пріі«ищ«)
192 р ДО 1-------------------------------------------192 р.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННОСТЕЙ
Кількість Справлено 

оилат
чпнаостей

1. Обслугуванна судових місці, і слідчих 
органів за випадків, що\х передбачено:

а) а,.т. 22 КПК..............................* * . .
б) арт. НЗ КИК...................• . . .
в) арт. 170 КПК...........................................
г) аі.т. 9 ЦП К..............................................

Р а з о м

2. Виготовлення, перевірка та засвідчення 
перекладів на українську (або руську) 
мову:

а) з міецевпх мов (з мов нацменшо
стей) ..........................................................

б! з м-.в англій'ької. Французької, 
німецької та італійської . . .

в) з мок сусідніх європейських дер
жав (польської, румунської, ла
тиської та івш.)..........................................

г) з інших європейських моп . . .
д) зі східніх мов ти стародавніх

(турецької, перської, арабської, 
єврейської, латинської, грецької 
та ІНПі) ......................................................

Вик. пер.

У в а г

Р а з о м
З В-готовлення. перевірка та засвідчення 

перекладів з української(або руської)
мови:

а) на місцеві мови (мови нацменшо
стей) ...........................................................

б) на мови англійську, французьку,
німецьку, ітадіЛс» ку..................................

н) на мови сусідніх європейських 
держав (польську, румунську, 
латиську та інга.).......................................

г) на інші європейські державні мови
д) на східні мови та стародавні 

(турецьку, перську, арабську, єв
рейську. латинську та інш.) . .

Вик. пер.

Р а з о м
4. .'Засвідчення копій актів, документів і 

та інших паперів:
а) пю писані місцевими мовами . .
б) що писані чужоземними мовами .

Р а з о м  . . . 

5. Трансхриипія підписів
В с ь о г о

С у д о в и й  п е р е к л а д а ч
192 — р. <п
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Форма * 2.

Ч. 37 Арт. 153 № 37 ПриложениеО Т Ч Е Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь
Судебного переводчик! .. при<«м. -/пест» ■  (и>ли)
Окружном Суде за врем* с 1 192... г. до 1

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ Количество Взыскано 
■  сборовдействий
! Руб. Кои.

1.  Обслуживание судебных мест н след- , егвевных органов в  случаях, ореду* !  
смотренных:

а )  ст. 22 УИК.............................................. I
б )  ст. И З  УПК............................................
в  1  ет. 170 УИК........................................
г )  ст. 9  ГПК .  .  •  . . .

1И т о г о .................. .....................

2.  Изготовление, проверка н  насвидетедь- етвование переводов на укр. (или рус.) ■
Наг. пер.

I

IX

•выв:
М о местного языка (с языка нацмен)Ц
б) «: языков янглнйск., фрянцузск., 

немей*. и яга л іянского .
в) г языков оо***динх евроиейсшп

держав (Вольского. румынского, 
латиш кого и лр )...........................

г) с оогальи. сирой. япыков . . . .
л) <• восточных язык"» н древних

(турецк.. версид'-к.. арабского, 
еврейского, латинского, грече* 
«КОЮ И л ну г.).............................

И т о г о
3. ИаготмВЛ'ике. проверка и впеки дет ел ь- 

етвораинв переводов о украинского 
(или русского) яамкв:

а* на местный язык<лаык нацмень
шинства) ............................. ...................

б) на яви к іиг.шЛі, фрввцулск..
мемепкв!. нт*л« ївші ... . Iв) яд явив соседних европейских
гос>да(*ств (водьгккй. румын- к . 
.таты:п-кп1  в т. д.)................................

г) мв прочно европ, государствен,
лійки........................................................д) ва восточные и древние яоыкн 
(турецкай.персядскяй. арабский. * еврейский, латяиесий и проч ) .

Н«г. пер.

И т о г о ...............
4. Паевнлстельствоваиме випвй. 

документов н др)гях бумаг: 
в> писанных местным языком 
6) пвеянных яиострак. языком

актов.

И т о г о .  .
5 Трансковппая подписей

И с е г о

гор.

192...Г.

- I

Судебный переводчик
( ■

2  к от. 153.

192 г.

Примечание

Ст. 153
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Інструкція Наркомздоровя та Ви- 
щої Ради Народнього Господар

ства УСРР.

154. Про недозвіл для продажу пива 
недоброї якости.

На розвиток та застосування поста
нови Ради Народніх Комісарів УСРР 
з 12 лютого 1425 року „Про санітар
ний догляд за виготовленням, сховом 
і продажем харчових продуктів 
та смакових речовин і напоїв** (36. Уз. 
УСРР 1925 р., К? 8, арт. 61) вста
новлюються такі правила:

1. Пиво, шо відпускається з заводів, 
повинно бути стійким і витриманим 
у підвалах не менше 3-4 тижнів.

2. Продавати не дозволяється:
а) кисле пиво,
б) пиво неприємного духу та смаку,

в) мутне пиво незалежно від причин, 
шо помутили це пиво,

г) пиво, шо здається завуальоване 
через наявність бактерій і що має 
ознаки зіпсуття,

д) пиво з домішкою сурогатів, со
лодких речовин і консервуючих за
собів.

У в а г а .  В продаж можна допу
стити пиво з легкою опалесценцією, 
як вона не залежить від бактерій
ного забруднення.

3. Догляд за виконанням цієї ін
струкції покладається на санітарні 
органи Наркомздоров'я в центрі і на 
місцях.

4. Винних у невиконанні цієї інст
рукції притягається до відпоьідаль- 
ности в кримінальному порядкові.

Харків, .10 грудня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара Охорони 
Здоров'я Ніколаев.

Голова Вищої Ради Народнього 
Господарства -Золотарьов.

Инструкция Нарномздрава и Выс
шего Совета Народного Хозяйства 

УССР.

154. О недопущении в продажу не
доброкачественного пива.

В развитие и по применению по
становления Совета Народных Комис
саров УССР от 12 февраля 1925 года 
„О санитарном надзоре за изгото
влением,хранением и продажей пище
вых продуктов, вкусовых веществ и 
напитков" (Сб. Уз. УССР 1925 г., 
№ 8, ст. 61) устанавливаются сле
дующие правила:

1. Выпускаемое с заводов пиво 
должно быть стойким и выдержанным 
в подвалах не менее 3 4 недель.

2. В продажу не допускается: *
а) кислое пиво,
б) пиво с неприятным запахом и 

вкусом,
в) мутное пиво независимо от при

чин, вызвавших помутнение,
г) пиво, кажущееся завуалирован

ным вследствие наличия бактерий и 
имеющее признаки порчи,

д) пиво с примесью суррогатов, 
сладких веществ и консервирующих 
средств.

П р и м е ча н и е. В продажу мо
жет быть допущено пиво с легкой 
опалесценцией, если эта последняя 
не обусловлена бактериальным за
грязнением.
3. Надзор за выполнением означен

ной инструкции возлагается на сани
тарные органы Наркомздрава в центре 
и на местах.

4. Виновные в неисполнении озна
ченной инструкции привлекаются к 
ответственности в уголовном порядке.

Харьков, 10 декабря 1926 г.

Зам. Народного Комиссара 
Здравоохранения Николаев.

Председатель Высшего Совета 
Народного Хозяйства Золотарев.
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Постанови Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ УСРР.

1 5 5 .  П р о  в н е с е н н я  Ч е х о - С л о в а ц ь к о г о  
П р е д с т а в н и ц т в а  в  М о с к в і  д о  с п и с к у  
ч у ж о э е м н и х  д и п л о м а т и ч н и х  т а  к о н 
с у л ь с ь к и х  п р е д с т а в н и ц т в  у  С о ю з і  
Р С Р .  щ о  ї м  н а д а є т ь с я  п р а в о  в и д а 

в а т и  н а ц і о н а л ь н і  п а ш п о р т и .

Народній Комісаріят Внутрішніх 
Справ УСРР постановив доповнити 
додаток 3 „Положення про посвідки 
на перебування чужоземців" (36. Уз. 
УСРР 1926 р., Відд. II, № 24, арт. 86) 
п .  1 7  т а к о г о  з м і с т у :

„17 Чехословацьке Представни
цтво в Москві".Харків 15 грудня 1026 р.

Заст. Народнього Комісара Вну
трішніх Справ УСРР Черлюнчакевич.

Постановления Народного Комис
сариата Внутренних Дел УССР.

1 5 5 .  О  в н е с е н и и  Ч е х о - С л о в а к с к о г о  
П р е д с т а в и т е л ь с т в а  в  М о с к в е  в  с п и 
с о к  и н о с т р а н н ы х  д и п л о м а т и ч е с к и х  
и  к о н с у л ь с к и х  п р е д с т а в и т е л ь с т в  
в  С о ю з е  С С Р ,  к о и м  п р е д о с т а в л е н о  
п р а в о  в ы д а ч и  н а ц и о н а л ь н ы х  п а с п о р 

т о в .

Народный Комиссариат Внутренних 
Дел УССР постановил дополнить при
ложение 3 „Положения о видах на 
жительство иностранцев" (Србр. Уз. 
УССР 1926 г., Огд. П, Л<о 24, ст. 86) 
п. 17 следующего содержания:

„17. Чехо-Словакское Представи
тельство в Москве".Харьков, 15 декабря 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Вну
тренних Дел УССР Черлюнчакевич.

1 5 6 .  П р о  з м і н у  а р т .  8  д о д а т к у  I I  
„ П о л о ж е н н я  п р о  п о с в і д к и  н а  п е р е б у 

в а н н я  ч у ж о з е м ц і в " .

На зміну арт. 8 додатку II „Поло
ження про посвідки на перебування 
чужоземців" з 1 грудня 1925 року 
(36. Уз. УСРР 1926 р., Відділ II, №24, 
арт. 86), Народній Комісаріят Вну
трішніх Справ УСРР постановив арт. 8 
додатку II „Положення про посвідки 
на перебування чужоземців" поробити 
такою редакцією.

„8. Корейцям, шо не є громадянами 
СРСР і не заявляють себе громадянами 
Японії, належить видавати посвідки 
на перебування осіб, заявлених корей
цями, з автоматичним продовженням 
реченця посвідок на перебування на 
встановлені реченці, аж до спеціяль
ного розпорядження ЧКВС УСРР".Харків, 15 грудня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара Внутріш
ніх Справ УСРР Черлюнчакевич.

1 5 6 .  О б  и з м е н е н и и  с т .  8  п р и л о ж е н и я  
I I  „ П о л о ж е н и я  о  в и д а х  н а  ж и т е л ь с т в о  

д л я  и н о с т р а н ц е в ” .

Во изменение ст. 8 приложения И 
„Положения о видах на жительство 
для иностранцев* от 1 декабря 1925 г. 
(Собр. Уз. УССР 1926 г., Отдел II, № 24, 
ст. 86), Народный Комиссариат Вну
тренних Дел УССР постановил ст. 8 
приложения II „Положения о видах 
на жительство для иностранцев" изло
жить в следующей редакции.

„8. Корейцам, не являющимся гра
жданами СССР и не заявляющим себя 
гражданами Японии, надлежит выда-. 
вать виды на жительство для лиц, за
являющих себя корейцами, с автома
тическим продлением таковых на 
установленные сроки, впредь до 
особого распоряжения НКВД УССР".Харьков, 15 декабря 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Внутрен
них Дел УССР Черлюнчакевич.
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По ст ан ова  Н а ро дн ь ог о  К ом іс арі я т у  
Юс ти ці ї  т а  Н ар од нь о г о Ко мі са рі я ту  

Пр ац і  УС Р Р.

1 57 .  Пр о з м ін у т а  до п ов не нн я  І н ст 
ру кц і ї  до  з аст о су ван ня  По ло жен ня  

п р о Ди сци п л ін ар ні  С у д и.

На зміну виданої Народнім Коміса
ріятом Юстиції та Народнім Коміса
ріятом Праці УСРР з 23 червня 1926 р. 
Інструкції до застосування Положення 
про Дисциплінарні Суди (36. Уз. УСРР 
1926 р.. Вія. II, № 20, арт. 72), На
родній Комісаріят Юстиції та Народ
ній Комісаріят ГІргці УСРР п о с т а 
н о в и л и :

Викласти арт. 8 Інструкції до за
стосування Положення про Дисциплі
нарні Суди такою редакцією:

„8. Справи про службові провини 
осіб, з яких одна підсудна Головному 
Дисциплінарному Судові, а інші —окру- 
говому дисциплінарному судові, роз
глядає Головний Дисциплінарний Суд 
що до всіх осіб, з тим шо Головному 
Дисциплінарному Судові надається 
право виділяти й передавати за на
лежністю до відповідних округових 
дисциплінарних судів справи про осіб, 
підсудних цим судам.

Справи, підсудні одночасно двом 
або декільком округовим дисциплі
нарним судам, через наявність де
кількох осіб, що до них слід засто
сувати заходів впливу, або за' інших 
підстав належить розглядати в тому 
суді, в якому виникла справа.

* Харків, 22 грудня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара Юстиції
т а Ге не рал ь н ог о  Пр ок ур ор а Ре сп у б л ік и

Михайлин,

За Народнього Комісара Праці 
УСРР Плахотнінов.

По ст ан овл ен ие  Н ар од но г о Ко ми с  
са ри ат а Юс ти ци и и Н ар од но г о  

Ко ми сс ари ат а Т р уд а УС С Р.

1 57 . •  О б  из ме не ни и и д оп о лн ен ии  
И нст р ук ци и п о п р им ен ен ию  По л оже 

ни я  о  Ди сци п л ин арн ы х С уд ах .

Во изменение изданной Народным 
Комиссариатом Юстиции и Народным 
КомиссариатомТруда УССР от 23 июня 
1926 г. Инструкции по применению 
Положения о Дисциплинарных Судах 

•(С. У. УССР 1926 г., Отд. II, № 20, 
ст. 72)—Народный Комиссариат Юсти
ции и Народный Комиссариат Труда 
УССР п о с т а н о в и л и :

Изложить ст. 8 Инструкции по при
менению Положения о Дисциплинарных 
Судах в такой редакции:

„8. Дела о служебных проступках 
лиц, из которых одно подсудно Глав
ному Дисциплинарному Суду, а дру
гие — окружному дисциплинарному 
суду, рассматривает Главный Дисци
плинарный Суд в отношении всех лиц, 
причем Главному Дисциплинарному 
Суду предоставляется право выделять 
и передавать по принадлежности 
в соответствующие окружные дисци
плинарные суды дела о лицах, под
судных этим последним.

Дела, подсудные одновременно двум 
или нескольким окружным дисципли
нарным судам, вследствие наличия не
скольких лиц, к которым следует 
применить меры взыскания, или по 
иным основаниям подлежат рассмо
трению в том суде, в котором воз
никло дело.

Харьков, 22 декабря 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции 
и Ге не ра ль ног о  Про ку ро ра

Республики Михайлин.
•

За Народного Комиссара Труда
УССР Плахошнинов.
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ГкЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ .

Х А Р К І В ,  В У Л И Ц Я  В І Л Ь Н О Ї  А К А Д Е М І Ї ,  5 .

Л

П Р И Й М А Є Т Ь С Я  П Е Р Е Д П Л А Т У  Н А  П Е Р І О Д И Ч Н І  В И Д А Н Н Яна 1927 рік
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

Р О Б І Т Н ИЧ О - С Е Л Я Н С Ь К О Г О  У Р Я Д У  У К Р А Ї Н И
Умови передплати: відділи І і II на один рік (січень— 
грудень)—15 карб., на півроку (січень—липень, липень—

грудень)—8 карб.А Б Е Т К О В И Й  П О К А Ж Ч И К
ДО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ за 1927 р.

і II) — 1 карб. 50 коп. (при передплаті на 36. Уз.) 
Передплату менш як на півроку не приймається
(ВІД.

АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИИ ПОКАЖЧИК
ДО ЗБІРН. УЗАКОНЕНЬ УСРР

за 1 півріччя 1926 року—60' коп.

Біті) НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ УСРР
О Б І ЖН И К И ,  Н А К А З И ,  ПО С Т А Н О В И  Т А  О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Умови передплати: на 1 рік (січень—грудень)—8 карб., 
на півроку (січень—липень, липень—грудень)—4 карб. 50 к.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО БЮЛЕТЕНЯ за 1927 р.
1 карб, (при передплаті на Бюлетень). 

Передплату менш як на півроку не приймається іі
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[315(47.7X003)) Пролетарі, всіх країн, влмаВтесяІ

УК РАЇ Н С Ь КА С О Ц І АЛ І С Т ИЧ Н А РА ДЯН С ЬКА  Р Е С ПУБ Л І КА

УЗАКОНЕНІ! ТАЙЁРОЗПОРЯАЖЕНй
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

од 1020 ти
ОФІЦІЙНЕ РИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

14 січня 1927 ,|4 ]#-Ц Відділ ДРУГИЙ Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ

Постанови ПКІО та НКВС УСРР, (4—18 грудня 1926 р.)158. Про межі прмпустямосги обліку земельними дільницями.159. Інструкція органам міліції та сільрадам про провадження стягань н-опір- ним порядком сум неподаткового характеру.160. Про п-ряд-тк за^то'-увавпч постанови ЬУІІИК і РНІС УСРР з 10 листопаду • 1926 року „Про зміау та доповнення Нотаріяльиого Положення".

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления НИЮ и НК В Л УССР (4—18 декабря 1926 г.)158. О пооделах допустимости обмена земельными участками.159. Инструкция органам митицпп н сельсоветам о производстве взысканий в бесспорном порядке сумм неналогового характера.
160. О порядке применения постановления ВУЦИК и СНК УССР от 10 ноября 1926 года .06 изменении и дополнении Нотариального Положения".

Постанова Народнього Комісаріяту 
Юстиції УСРР.

1 58 .  Пр о м ежі  п р ип у ст и мо ст и об мі ну  
з е ме л ь ни ми  д іл ь н иц я ми .

Розглянувши питання про межі при
пустимости обміну між трудовими 
землекористувачами земельними діль
ницями ь і досвідно до законодавства 
УСРР й маючи на увазі:

1) що згідно з арт. арт. 21 й 53 
Цив. Код. УСРР й відповідно до арт. 
арт. 1 и 2 Зем. Код. УСІ Р земля 
становить власність дегжаеи й не може 
бути об'єктом приватного обігу, а 
володіння землею припчскається лише 
на правах користування;

2) шо арт. 2* ?ем. Код. УСРР, 
відповідно до арт. 21 Цив. Код. УСРР, 
забороняє купівлю, продаж чи запро
даж, заповіт чи дарування, а також 
заставу землі, шо є в користуванні

Постановление Народного Комис
сариата Юстиции УССР.

1 58 .  О  п ре д ел ах  д оп уст и мо ст и об 
м ен а з ем ел ь н ым и уч ас тк ам и

Рассмотрев вопрос о пределах 
допустимости по законодательству 
УССР обмена земельными участками 
между трудовыми землепользователями 
и принимая во внимание:

1) что согласно ст. ст. 21 и 53 
Гражд. Код. УССР и в ссхтетствии
со ст. ст. 1 и 2 Зем. Код. УССР земля 
является достоянием государства и не 
может быть предметом частного обо
рота, а владение землей допускается 
только на праве пользования;

2) что ст. 26 Зем. Код. УССР, 
в соответствии со с г. 2' Гражд. Код. 
УССР, запрещает покупку, продажу 
или запродажу, завещание или даре
ние, а также залог земли, находя-
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трудових землеробів та їхніх об'єд
нань;

3) що трудові землекористувачі та 
їхні об'єднання, відповідно до арт. 
арт. 4, 9, 11 и 26 Зем. Код. УСРР, 
володіють землею на правах віддання 
їм землі державою в безреченцеве 
трудове користування без права пере- 
власнювати ії;

4) що припущення вільного обміну 
земельних дільниць трудовими земле
користувачами та їхніми об'єднаннями 
перечило б загальному змістові арт. 21 
Цив. Код. УСРР й арт. арт. 1, 2, 4, 
9, 11 и 26 Зем. Код. УСРР, бо віль
ний обмін земельними дільницями 
становив би один із способів пере- 
власнення землі;

5) що згідно з арт 2 Зем. Кодексу 
УСРР виключним власником націона

лізованої землі є робітничо-селянська 
держава й відповідно до цього, а 
також до арт. арт. З, 21, 103, 170- 
172 Зем. Код. УСРР лише уповно
важені для того органи державної 
влади (органи Наркомземсправ) або 
за належних, законом переабачених, 
випадків, земельні громади (арт. 117 
Згм. Код. УСРР) мають право припу
скати обмін земельними дільницями, 
виключно з метою утворення для 
його учасників найбільшої зручности 
в землекористуванні;

6) що законодавство УСРР, зокрема 
Зем. Код. УСРР, не містять в собі 
заборони обміну між трудовими земле
користувачами та їхніми об'єднаннями 
Дільницями власне садибної землі 
з метою впорядкування земельних 
відносин на селі;

7) що обмін забудованими дільни
цями садибної землі з метою утво
рення зручности в землекористуванні 
(усунення черезміжности, далекозе
мелля тощо), будучи по суті, згідно 
з арт. арт. 206 та 207 Цив. Код. 
УСРР, подвійною купізлею-продажом 
учасниками обміну один у одного 
необхідних їм будівель сільсько
господарського призначення на садиб
ній землі, слід провадити в порядкові, 
то його встановлено на вивласнення 
будівель сільсько-господарського лри-

шейся в пользовании трудовых земле
дельцев и их об'единений;

3) что трудовые землепользователи 
и их об'единения, в соответствии 
со ст. ст. 4, 9, 11 и 26 Зем. Код. 
УССР, владеют землей на праве пре
доставления им таковой государством 
в бессрочное трудовое пользование без 
права ее отчуждения;

4) что допущение свободного об
мена земельными участками со сто
роны трудовых землепользователей 
или их об'единений противоречил"» бы 
общему смыслу ст. 21 Гражд. Код. 
УССР и ст. ст. 1, 2, 4, 9, 11 и 26 
Зем. Код. УССР, ибо свободный 
обмен земельными участками явился бы 
одним из способов отчуждения земли;

5) * что согласно ст. 2 Зем. Код. 
УССР единственным собственником 
национализированной земли является 
рабоче-крестьянское государство и в 
сооїветствии с этим, а также в соот
ветствии со ст. ст. 3, 21, 103, 170- 
172 Зем. Код. УССР только уполно
моченные на то органы государствен
ной власти (органы Наркомзема) или 
в подлежащих, законом предусмотрен
ных случаях, земельные общества 
(ст. 117 Зем. Код. УССР) имеет право 
допускать обмен земельными участ
ками исключительно с целью создания 
для его участников наибольших удобств 
в землепользовании;

6) что законодательство УССР, 
в частности Зем. Код. УССР, не со
держат запрещения обмена между 
трудовыми землепользователями или 
их обвинениями участками усадеб
ной земли, как таковой, для целей 
упорядочения земельных отношений 
на селе;

7) что обмен застроенными участ
ками усідебной земли в цепях со
здания удобств в землепользовании 
(устранение чересполосности, дально
земелья и т. п.), являясь по существу, 
согласно ст. ст. 206 и 207 Гражд. 
Код. УССР, двойной куплей-продажей 
участниками обмена друг у друга не
обходимых им строений сельско хо
зяйственного назначения на усадеб
ной земле, должен совершайся в по
рядке, установленном для отчуждения 
строений сельско-хозяйственного на-
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значення на землях трудового кори
стування;

8) шо згідно з арт. 10 Інструкції 
РНК УСРР з 2 квітня 1921 р. „Про 
закріплення землі в трудове користу
вання1* (36. Уз. УСРР 1921 р., Л° б, 
аот. 172) і відповідно до постанови 
VIII Всеукраїнського З'їзду Рад 
з 21 січня 1924 р. „Про землеуря- 
дження“ (36. Уз. УСРР 1924 р., К? 4 - 5 ,  
арт. 31) до 1 січня 1924 року обмін 
земельними дільницями та їхніми 
частинами можна було переводити 
кожен раз з дозволу волосних (ра- 
йонових) земвідділів в порядкові робіт 
до закріплення землі в трудове 
користування або, за відповідних 
випадків, коли процеси закріплення 
землі в тих чи інших земельних 
громадах було закінчено,—в порядкові 
внутріселишного землеустрій на під
ставі арт. арт. 144 й 169-206 Зем. 
Код. УСРР;

9) шо після і січня 1924 року в 
земельних громадах з дільничим по
рядком землекористування обмін зе
мельними дільницями, згідно з арт. 
арт. 144 і 169-206 Зем. Код. УСРР 
й арт. арт. 1 и 2 Постанови VIII Все 
українського з'їзду Рад з 21 січня 
1924 року „Про землеуряаження". 
можна провадити лише в порядкові 
внутріселищного землеустрій відпо
відно до затверджених встановленим 
чином проектів землеурядження (арт. 
арт. 190 й 192 Зем. Код. УСРР);

10) шо в земельних громадах 
з громадським порядком землекори
стування, відповідно до арт. арт. 117 
й 128 Зем. Код. УСРР й до арт. З 
постанови VIII Всеукраїнського 3 їзду 
Рад з 21 січня 1924 у р. „Про земле- 
урязження", обмін дільницями орної 
та садибної землі можна провадити, 
за умоїй згоди на це земельної громади, 
в порядкові рівноподільного розподілу 
землі певної земельної громади за 
час загальних або часткових пере
ділів, з застосуванням розкладкових 
одиниць, на підставі окремого приго
вора земельної громади й з додержан
ням вимог арт. арт. 118-126 Зем. 
Кодексу УСРР, а також, шо до діль
ниць садибної землі, з додер-

значения на землях трудового поль
зования;

8) что согласно ст. 10 Инструкции 
СНК УССР ст 2 апреля 1921 год? 
„О закреплении земли в трудовое 
пользование" (С. У. УССР 1921 г., 
№ 6, ст. 172) и в соответствии с по
становлением VIII Всеукраинского 
С'езда Советов от 21 января 1924 г. 
„©землеустройстве* (С.У.УССР 1 °24 г. 
N9 4-5, ст. 31) до 1 января 1924 г. 
обмен земельными наделами и их 
частями допускался каждый раз с раз
решения волостных (районных) зем- 
отделов в порядке работ по закре
плению земли в трудовое пользование 
или, в подлежащих случаях, когда 
процесс закрепления земли в тех или 
других земельных обществах был за
кончен,—в порядке внутриселенного 
землеустройства на основании ст. ст. 
141 и 169-206 Зем. Код. УССР;

9) что после 1 января 1924 года 
в земельных сбшествах с участковым 
порядком землепользования обмен зе
мельными участками, согласно ст. ст. 
144 и 169-206 Зем. Код. УССР и с т .  
ст. 1 и 2 Постановления VIII Все
украинского С‘езда Советов от 21 ян
варя 1924 года „О землеустройстве**, 
может производиться только в порядке 
внутриселенного землеустройства в со
ответствии с утвержденными надлежа 
шим образом проектами землеустрой
ства (ст. ст. 190 и 192 Зем. Код. 
УССР);

10) что в земельных обществах с об
щинным порядком землепользования, 
в соответствии со ст. ст. 117 и 128 Зем. 
Код. УССР и ст. 3 постановления 
VIII Всеукраинского Сезда Советов от 
21 января 1924 года „О землеустрой
стве", обмен участками полевой и уса
дебной земли может производиться, 
при условии согласия на то земель
ного общества, в порядке уравнитель
ного распределения земли данного зе - 
мельного общества при производстве 
обших или частных переделов, с при
менением раскладочных единиц. на осно
вании особого приговора земельного 
общества и с соблюдением требований 
ст. ст. 118-126 Зем. Код. УССР, 
а также в отношении участков уса-
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жанням до арт. 128 Зем. Кодексу 
УСРК,—

Народній Комісаріят Юстиції, по 
Зіаділу Законодавчих Проектів та 
Кодифікації З ікочя ,  на підсгаьі л. „а“ 
ар*-. 9 Положення про НКЮ (Зб. Уз. 
УСРР 1924 р , № 50, арт. 305), поста
новив роз'яснити, що:

1. Вільний обмін дільницями орної 
чи садибної землі або їхніми части
нами між тр\довими землекористува
чами та їхніми об'єднаннями чинним 
законодавством УСРР не припуска
ється.

2. Обмін земельними дільницями 
або їхніми частинами, в тім числі 
незабудованими дільницями садибної 
землі, припускається нині лише з 
метою утворення зручности в земле
користуванні в порядкові вн>трісе- 
лишного землеурядження або окремих 
землеуряджувал-них вчинків (арт 103 
Зем. Код. УСРР), кожного разу з до
зволу земорганів (в ЗЄМфОМ«ДЗХ з діль
ничним порядком землекористування), 
або з дозво'у земельних громад 
в порядкові загальних або часткових 
переділів громадської землі (в земель
них громадах з громадським порядком 
землекористування), з додержанням 
в останньому разі до виміг арт. 122 
Зем. Код. УСРР про попередню реєстра
цію приговорів громади райвикон
комами.

З До і січня 1924 року обмін 
земельними наділами та їхніми части
нами, в тім числі незабудованими 
дільницями садибної землі, можна 
було переводити з дозволу волосних 
(районних) земельних відділів в поряд
кові закріплення землі в трудове 
користування на підставі арт. 10 
Інструкції РНК УСРР з 2 квітня 
1921 року „Про закріплення землі 
в трудове коригування*4 (Зб. УЗ. 
УСРР 1921 р., К? 6, арт. 172).

4. Обмін забудованими дільницями 
садибної землі між трудовими земле
користувачами та їхніми об'єднаннями 
дозволяється, з метою утворення 
найбільшої зручности в землекористу
ванні для вчасників обміну (усунення 
черезміжности, далекоземелля то-шо), 
лише з додержанням до порядку, що

дебной земли, с соблюдением ст. 128 
Зем. Код. УССР,—

Наоодкый Комиссариат Юстиции, 
по Отделу Законодательных Проектов 
и Кодификации Законов, на основании 
п. „д“ ст. 9 Положения о НКЮ (С. У. 
УССР 1924 г., № 50, ст. 305), поста
новил раз яснить, что:

1. Свободный обмен участками по
левой или усадебной земли или их 
частями между трудовыми землеполь
зователями или их об'единениями дей
ствующим законодательством УССР 
не допускается.

2. О Імен земельными участками или 
их частями, в том числе незастроен
ными участками усадебной земли, до
пускается ныне только с целью со
здания удобств 8 землепользовании 
в порядке внутриселенного земле
устройства или в порядке отдельных 
землеустроительных действий (ст. 103 
Зем. Код. УССР), каждый раз с раз
решения земельных органов (в зе
мельных обществах с участковым по
рядком землепользования), или с раз
решения земельных Обществ в порядке 
производства общих или частных пе
ределов общинной земли (в земельных 
обществах с общинным порядком зем
лепользования), с соблюдением В по
следнем случае требований ст. 122 
Зем. Код. УССР о предварительной 
регистрации приговоров общества рай- 
исполкоуами.

3. До 1 января 1924 года обмен 
земельными наделами и их частями, 
в том числе незастроенными участками 
усадебной земли, мог производиться 
с разрешения волостных (районных) 
земельных отделов в пор-д<е закре
пления земли в трудовое пользование 
на основании ст. 10 Инструкции СНК 
УССР от 2 апреля 1921 г. „О за
креплении земли в трудовое пользо
вание» (С. У. УССР 1921 г., № 6, 
ст. 172).

4. Обмен застроенными участками 
усадебной земли между трудовыми 
зем ^пользователями или их об едине
ниями допускается, с целью создания 
наибольших удобств в землепользо
вании для участников обмена (устра
нения чересполосности, дальноземелья 
и т. п.), только с соблюдением ПО-
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Лого «(становлено постановою ВУІІВК 
та РНК з 23 травня 1925 року „Про 
яияласиеиня будівель сільсько-госло- 
дарського призначення на землях 
трудового користування* (36. Уз.
УСгР 1925 р., № 27. арт. 215).

5. Порядок переведение правочинів 
■ро обмін дільницями орно! чи садиб
ної землі з метою утворення зручмостм 
в землекористуванні, за винятком 
випадків обміну забудованими діль
ницями садибної землі, встановлює 
Наркомземсирав відмові «но до загаль
них законі* УСРР. Зем Кодексу УСРР 
та узаконень і розпоряджень. §ида
ваних в його розвиток (арт. арт. 7 
і 8 Зем. Код. УСРР).

Харків. 4 і (іудея ІИ2в р.

Здсг. Народнього Комісара 
Юстиції та Генерального 

Прокурора Республіки Михайли*.

Заст. За*. Відділу Законодавчих 
Просити та Кодифікації

Законів М. Торчичський.

рядка, установленного постановлением 
ВУІІИК и СНК от 2і мая 1925 г. 
„Об отчуждении строений сельско
хозяйственного назначения на землях 
трудового пользования* (С. У. УССР 
1925 г.. № 27. ст 215).

5. По.ядок совершения сделок об 
обмене полевой или усадебной земли 
с цеяыо создания удобств • земле
пользовании, за исключением случаев 
обмена настроенными участками уса
дебной земли, устанавливается Нар- 
комземом в соответствии с евшими 
законами УССР, Зем. Кодексом УССР, 
узаконениями и распоряжениями, из
данными ь его развитие (ст. ст. 7 и 8 
Зем. Код. УССР).

Харьков. 4 декьбра 19» г.

Зам. Народною Комиссара Юстиции 
и Генерального Прокурора

Республики Митий лик.

Зам. Зав. Отделом Законодательных 
Проектов и Кодификации

Законов Л/. 'Горчинский

Постанова Наркомвнусправ УСРР.

159. Інструкція органам міліції та 
сільрадам про провадження стягань 
месшриии порядком сум неподат

кового характеру.

Народній Коиісаріат Внутрішніх 
Справ на підставі арт. 47 пост.нови 
РНК УСРР з ь лилия 1925 р. .Про 
порядок провадження стягай» без- 
спірним порядком с>м неподаткового 
характеру .(3. У. УСРР 1925 р., № 54. 
арт. 321) постановив затвердити ниж- 
ченатдену Інструкцію органам міліції 
та сільрадам про провадження стягань 
меспірним порядков сум неподаткового
характеру,

Подія І.

Залп»*.

1. Положениям РНК з б липня 
1925 року .Про порядок прога.же^ня 
стягань 6е домірним порядком сум 
меподапсового характеру* (З У УСРР 
1925 р., Д* 54. ерг. 321) обов'язки

Постановление Нариомвну- 
дела УССР.

1 5 9  И і с т р у к ц и я  о р г а н а м  м я я м ц и и  и  
сельсоветам о прциїводотво В1ЫС- 

и а . и й  в  б в с с п о р т о м  п о р я д * е  с у м м  
аеиадоговзго х а р а к т е р а .

Народный Комиссариат Внутренних 
Дел на осмоса «ни ст. 47 постено- 
вде «ия СнК УССР от (ь июля 1925 г. 
„О пор«д<е производства взысканий 
в бесспорном порядке сумм неналого
вого хвгактер." (С. У УССР 1925 г..

54, сг. 321) постановил утвердить 
инже*ледуюшую инстоу«цию оогамам 
милиции и Сельсоветам о производ
стве взысканий В бесспорном порядке 
суя неналогового характера.

Р а з д е л  I.

Общи* иоложгиил.

1. Положением СНК от о июля 
1925 г. „О поряд.* пр >изводства взы
сканий в бесспорное порядке гумм 
неналоговою характере" (С. У- УССР 
1925 г.. 26 54. ст. 321) обязанность
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по стяганню покладається в містах 
і селищах міського типу на органи 
міліції, а в сільських місцевостях— 
на сіл» ради. За тих випадків, коли 
стягання звертається на будинки та 
інші будівлі неплатія, а також на 
право забудови, незалежно від того, 
чи в сільських місцевостях, чи 'в мі
стах і селишах міського типу—воно 
провадиться, постановления про стя
гання надсилають заінтересовані уста
нови та організації для виконання 
судовим виконавцям, в районі яких 
є майно, що підлягає стяганню.

2. Установи та організації, шо їм 
надало право стягати неспірним по
рядком, як шо це потрібно провадити, 
повинні направляти—в містах і сели
щах міського типу—до органів міліції, 
а в сільських місцевостях- до сільрад 
копії своїх поста ов про переведення 
стягань за підписом голови установи 
та з прикладанням печатки цієї уста
нови.

3. У постановах мусить бути покли
кання на зако-*, шо дає право уста
нові або організації переводити стя
гання неспірним порядком. Органи 
міліції або сільради в праві відмовитись 
від переведення стягання тоді, коли 
заінтересовані установи або організа
ції не зроблять у своїх постановах 
такого покликання, або ж, коли 
подана на стягання копія постанови 
не буде мати належних підписів 
і печатки.

• У в а г а .  За таких випадків 
міліція та сільради повинні вернути 
копію постанови про стягання на
зад з усіма додатками й знову 
прийняти її ло виконання тоді, 
коли пригадані хиби документів на 
стягання будуть усунені.

4. Міліція та сільради, переводячи
виконавчі чинності, не вправі прий
мати від заборгова-ця будь-би які 
заяви та заперечення проти п даних 
вимог або входити в розгляд

по такому взысканию возлагается 
в городах и поселениях городского 
типа на органы милиции, а в сель
ских местностях - на сельсоветы. 
В тех же случаях, когда взыскание 
обращается на домостроения и другие 
постройки неплательщика, а также 
на право застройки, независимо 
от того, в сельских местностях или 
в городах и поселениях городского 
типа—оно производится, постановле
ния о взыскании препровождаются 
заинтересованными учреждениями и 
организациями для исполнения су
дебный исполнителям, в районе кото
рых находится имущество, подлежа- 
шее взысканию.

2. Учреждения и организации, ко
торым предоставлено право на взыс
кание в бесспорном порядке при необ
ходимости применения такового, обя
заны направлять—в городах и посе
лениях городского типа —в органы 
милиции, а в сельских местностях — 
в сельсоветы копии своих постано
влений о проведении взысканий за 
подписями председателя учреждения 
и приложения печати этого учре
ждения.

3. В постановлениях должна быть 
ссылка на закон, что дает право 
учреждению или организации прово
дить взыскания в бесспорном порядке. 
Органы милиции или сельсоветы 
в праве отказаться от проведения 
взыскания тогда, когда заинтересо
ванные учреждения или организации 
не сделают в своих постановлениях 
ссылки, или же, когда поданная на 
взыскание копия постановления не 
будет иметь надлежащих подписей 
и печати.

П р и м е ч а н и е .  В подобных слу
чаях милиция и сельсоветы обязаны 
вернуть копию постановления о 
взыскании обратно со всеми прило
жениями и вновь принять ее к 
исполнению тогда, когда указанные 
недостатки документов по взыска
нию будут устранены.
4. Милиция и сельсоветы не в праве 

также при производстве исполнитель
ных действий принимать со стороны 
должника какие-бы то ни было за
явления и возражения против пред‘-
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суперечене з приводу цих вимог поміж 
заборгований, установою або орга
нізацією. Ооов'язок міліції та сільрад 
шо до неспірних стягань полягає в точ
нім і безвідмовленнім виконанні вимог, 
шо заявлені у постанові установи або 
організації, шляхом застосування при
мусових заходів стягання з заборго
ваний, згідно з правилами положення 
про неспірні стягання й цієї інструкції.

Спори та заперечення по суті 
вимог установ або організацій може 
заявляти заінтересована сторона тільки 
судовим порядком і від с у д у  залежить 
припинити стягання, але-ж сама по
дача заяви до с у д у  не припиняє 
стягання.

5. В разі припинення виконання, 
всі зроблені виконавчими органами 
(міліцією або сільрадами) дії зали
шаються в силі, як-шо в постанові 
суду немає вказівок про скасування 
якоїсь із них.

6. До обов'язків виконавчих орга
нів, що провадять стягання, не вхо
дить розшукувати майно неплатія, 
на яке повинно бути звернено стя
гання. Майно це й мі:це, де воно є, 
повинна вказати установа або орга
нізація.

Коли виконавчі органи, провадячи 
стягання, знайдуть заховане заборго- 
ванцем майно, або їм стане відоме 
місце схову, вони повинні накласти на 
це майно арешт.

7. Переводячи виконавчі дії, особи, 
шо провадять стягання, можуть 
оглядати всі помешкання неплатія 
та його сховиша, а також відкривати 
Тх, коли це потрібно для провадження 
стягань, у присутності двох понятих 
та заборговану; як шо його нема 
вдома, запрошується будь-кого з 
членів його родини, або представника 
домоуправління, або будь кого із суіід. 
Ці дії повинні бути відзначені особли
вим протоколом. Опір заборговану 
спричиняється до застосування заходу

явленных требований или входить в 
рассмотрение пререканий по поводу 
ЭТИХ требований между должником, 
учреждением или организацией. Обя
занность милиции и сельсоветов по 
бесспорным взысканиям заключается 
в точном и безоговорочном выполне
нии требований, заявленных в поста
новлении учреждения или организации, 
путем применения принудительных мер 
взыскания с должника, согласно правил 
положения о бесспорных взысканиях 
и настоящей инструкции.

Споры и возражения по существу 
требований учреждений или организа
ций могут быть заявлены заинтере
сованной стороной только в судебном 
порядке и от суда зависит приоста
новить взыскание, но сама подача 
заявления в суд не приостанавливает 
взыскание.

5. В случае приостановления испол
нения, все совершенные исполнитель
ными ор'анауи (милицией и сельсове
тами) действия остаются в силе, если 
в определении суда нет указаний об 
отмене какого-либо из них.

6. В круг обязанностей исполнитель
ных органов, производящих взыскание, 
не входит разыскивание имущества 
неплательщика, на которое должно 
быть обращено взыскание. Имущество 
это и место его нахождения должно 
быть указано учреждением или орга
низацией.

Если исполнительные органы при 
производстве взыскания обнаружат 
сокрыгсе должником имущество, или 
им станет известно место сокрытия, 
они обязаны наложить на эго иму
щество арест.

7. При совершении исполнительных 
действий лица, Производящие взыска
ния, могут производить осмотр всех 
помещений неплательщика и его храни
лищ, а гавно вскрывать их, если это 
необходимо для производства взыска
ний, в присутствии двух понятых 
и должника; в случае отсутствия 
последнего, приглашается кто-либо из 
членов е о семьи, или представитель 
домоуправления, или кто-либо из 
соседей. Эги действия должны быть 
отмечены особым протоколом. Соиро-
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соиіяльної оборони за арт. 86 Кримін. 
Код. УСРР.

8. Згадані в арт. 6 положення від 
«> липня 1925 року та арт. 2 цієї 
інструкції копії постанов про про
вадження стягань з додатками прям- 
куються установами або органі )аиія«и 
місцевому по виконанню постанови 
начальникові району міліції в містах 
і селишах міського типу, а в сіль
ських місцевостях — ГОЛОВІ сільради 
по місцю мешкання заборгованця.

Начальники районних міліцій та 
голови сільрад або самі пройаатТгь 
всі необ>іані виконавчі дії (опис, 
арешг, публічний продаж майеа) або 
доручають виконання тій або іншій 
особі зі складу мі іції, із членів 
сільради або службовців під своїм 
доглядом.

Особи, шо уповноважені на пере
ведення стягання, повинні бути досить 
письменними.

9. Коли в постанові установи 
вказано будинки або пріво забудови, 
як об'єкт стягання нарівні з іншим 
майном заборгованця, то провадження 
стягання повинно бути доручено 
судовому виконавцеві, що й прова
дить в.і виконавчі чинності публіч
ного продажу майна.

10. Виконавчі чинності осіб, шо 
переводять стягання неспірним по
рядком, як і переховування арешто
ваного майна, оплачується згідно 
з таксою, що її затверджено 20 квіт
ня 1929 року НКЮ та НКФ (бюле
тень НКЮ 1926 р., № 14, арт. 56), 
н саме:

1) за приставку оповісток стяга- 
чам, заборго танцям і треіім особам 
підчас повернення стягання на майно 
й грошеві суми, шо є в них і нале
жить заборгованцям, стягається за 
кожну оповістку:

а) нако ти сума стягання не сягає 
понад 50 карбованців—'/,о% зі суми 
стягання, понад 50 до 500 карб.— 
>/8%, понад 500 карб.—‘/к*,

б) наколи ціну майнові не визна
чено—75 кол.

тивление должника влечет за собою 
применение меры социал.нпй зашиты 
по ст. 86 Угол. Кодекса УССР.

8. Указанные в ст. 6 положения 
от 6 июли 1 9 2 5 г .  ивст. 2 настоящей 
инструкции копии постановлений о 
производстве взысканий с приложе
ниями направляются учреждениями 
и организациями местному по испол
нению постановления начальнику райо
на милиции в городах и поселениях 
городского типа, а в сельских местно
стях — председателю сельсовета по 
месту жительства должника.

Начальники районной милиции и 
председатели сельсоветов или сами 
проводят все необходимые исполни
тельные действия (опись, арест, пу
бличную продажу имущества) или 
поручает исполнение тому или другому 
лицу из состава милиции, из членов 
сельсовета или служащих под своим 
наблюдением.

Уполномоченные лица на проведение 
взысканий должны быть достаточно 
грамотными.

9. Если в постановлении учреждения 
указано строение или право застройки, 
как предмет взыскания наравне с 
другим имуществом должника, то про
изводство взыскания должно быть 
поручено судебному исполнителю, кото
рый производит все исполнительные 
действия по публичной продаже иму
щества.

10. Исполнительные действия лиц, 
производящих взыскания в бесспорном 
порядке, равно, как сохранение аре
стованного имущества, оплачивается 
согласно таксы, уі вержденной 20 апре
ля 1926 г. НКЮ '* НКФ (Бюллетень 
НКЮ 1926 г., К- .4, ст. 56), а именно:

1) за доставку повесток взыскателям, 
должникам и третьим лицам во время 
обращения взыскания на имущество 
и денежные суммы, которые имеются 
у них и принадлежат должникам» 
взыскивается за каждую повестку:

а) если сумма взыскания не превы
шает 50 руб.—Ч10% с суммы взы
скания, свеох 50 до 500 руб.—'/8%, 
сверх 500 руб.—>/6%:

0) если цена иска не обозначена— 
75 коп.
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в) наколи стягається періодичні 
виплати, ціну визначається за сукуп
ністю виплати протягом одного року.

2) за опис і оціновку майна забор
гованая стягається, наколи иіна 
майну не сягає понад 50 карб.— 
\% оціновки; понад 50 до 500 кар.— 
1,5%; понад 500 карб.—2%; ,

3) за перевірку описаного майна 
на вимогу заборгований або стягана 
за здачу на схов або передачу майна 
стягачеві, якщо цю чинність робиться 
окремо від опису, стягається поло
вину плати за п. я. 2 і 3 Такси 
(Бюлетень НКЮ 1926 г., Л'і 14, арт. 56) 
залежно від того, чи була переьірка 
з повторною оціновкою, чи без такої 
оціновки;

4) за накладання печаток за вимо
гою стягана на описані речі стя
гається по 6 коп. за печатку;

5) за переведення прилюдного торгу 
описаного майна стягається плату 
в розмірі, зазначеному в п. 2 цієї 
Такси, (Бюлетень НКЮ 1926р.,.N5 14, 
арт. 56) залежно від вторгованої від 
продажу суми;

6) якшо продаж не відбудеться, 
а виконавець прибув на місце торгу, 
стягається один карб;

7) за видачу виконавцем копій 
описів, витягів з журналу виконавчих 
чинностей та і.чш., стягається, крім 
гербової оплати плату в розмірі 
20 коп. за сторінку, рахуючи в сто
рінці не більш, як 25 рядків;

8) всі вищезазначені оплати, а 
також виплати на винагороду поня
тим і експертам і переховування на 
два тижні, за розрахунком вико
навця, стягач вносить виконавцеві 
під квиток перед початком відповідної 
чинности з боку виконавця, і їх 
зараховується до оснівної належної 
для стягання суми.

У в а г а .  Д ржоргани й держпід- 
приємства, шо не платять судової 
оплати, вносять крім повного роз
міру виплат за виногороду понятим 
і експертам' і переховування, на
лежну, згідно з ці ю таксою, плату 
лише в розмірі 2д% потрібних на 
винагороду особам, шо переводять 
стягання.

в) если взь'скиваются периодические 
платежи, цена устанавливается по сово - 
купности выплаты в течение одного г.;

2) за опись и оценку имущества 
должника взыскивается, если цена 
имущества не превышает 50 руб.,— 10/0 
оценки; сверх 50 до 500 руб.—1,5°/0; 
сверх 500 руб.—2%.

і) за проверку описанною имущества 
по требованию .должника или взыска
теля, за сдачу на хранение или пере
дачу имущества взыскателе, если эти 
действия делаются отдельно от описи, 
взыскивается половина платы по п . п .  
2 и 3 Таксы (Бюллетень НКЮ 1920 г., 
№ 14, ст. 56) в зависимое-и оттого, 
была ли проверка с повторною оцен
кою или без таковой;

4) за приложение печатей по тре
бованию взыскателя на описанные 
веши взыскивается по 6 коп. за печать;

5) за проведение публичных торгов 
описанного имущества взыскивается 
плата в размере, укачанном в п. 2 
Таксы (Бюллетень НКЮ 1926 г., ЛЪ 14, 
сг. 50) в зависимости от вырученной 
от продажи суммы;

6) если продажа не состоится, а 
исполнитель прибыл на место торгов, 
взыскивается один рубль;

7) за выдачу исполнителем копни 
описи, выписок из журнала испол
нительных действий и др., взыски
вается, кроме гербового сбора, плата 
в размере 20 коп.за страницу, считая 
в странице не больше 25 строк;

8) все вышеуказанные сборы, а 
также выплаты на вознаграждение 
понятым и экспертам и хранение за 
две недели по расчету исполнителя, 
взыскатель вносит исполнителю под 
квитанцию педед началом соответсг- 
вуюшего действия со стороны испол
нителя, и они причисляются к основной 
подлежащей взысканию сумме.

П р и м е ч а н и е .  Госорганы и гос
предприятия, которые не платят 
судебной пошлины, вносят, кроме 
полного размера выплаты, на воз
награждение понятым и экспертам 
и за сохранение, надлежащую, сог
ласно с настоящею таксою, плату 
лишь в размере 25% необходимых 
на вознаграждение лицам, произ
водящим взыскания.
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0) Суми, що їх одержується як 
оплату згідно з цією таксою, розпо
діляється, за винятком зазначеного 
в увазі до арт. 9 постанови з 
липня 1925 року, так: 75% надхо
дить на прибуток держави за кошто
рисом НКВнусправ, а за випадків, 
що їх передбачено в увагах і та 2 
до арт. 7 постанови РИК з 6 липня 
1925 р о к у — з а  відповідними кошто
рисами й 25% на винагороду особам, 
шо переводили стягання;
. 10) призначений виконавцем пере

ховувач арештованого майна дістає 
плату за схов за час не більший, як 
місяць, із суми оціновки, коли оиі- 
нсвка майка не сягає понад 50 карб. 
— 5 % ,  понад 50 до 250 карб.—3%, 
понад 250—1*4%. Виплату прова
диться після спливу реченця перехо
вування;

11) стягач, а також заборгованець 
і особи, шо належать до його родини 
і проживають спільно з ним. плати 
за схов у жодному разі не дістають;

12) за схов майна понад місяць 
платиться за кожний наступний 
місяць переховування ‘/« частину 
суми, зазначеної в п. 10 Такси 
(Бюлетень НКЮ 1926 р., № 14, ст. 56), 
рахуючи неповні місяці за повні;

13) за сх08 тварин плату збіль
шується на 50% належної за схов 
суми з тим, шо розрахунок цей за 
пересічними ринковими цінами вико
навець визначає на описові;

14) переховувач розписується в 
одержанні на схов майна на самому 
описові з тим, шо копію опису ви
дається йому на руки без справляння 
особливої оплати;

15) якщо на переховування речей 
потрібні будуть будь-які окремі 
виїрати, як. наприклад, наймання 
сторожі, особливе помешкання, годівля 
тварини, перевозка та інше, то їх 
виплачується переховувачеві окремо;

16) експерти та інші знавці, запро
шені для оціновки майна, дістають 
винагороду згідно з розрахунком 
пересічної заробітної плати їхньої 
квалі фікації за півдня, якщо вони 
будуть зайняті справою оціновки не 
більш, як дві години, за цілий день.

9) получаемые, согласно настоящей 
таксы, в виде платы суммы распре
деляются, за исключением упомянутого 
в примечании к ст. 9 постановления 
от 6 июля 1У25 года, следующим 
образом: 75% идет в доход государ
ства по смете Наркомвнудел, а в слу
чаях, предусмотренных в примечаниях 
1 и 2 ст. 7 постановления СНК 
от 6 июля 1925 г.—по соответствую
щим сметам и 25% на вознагражде
ние лиц, производивших взыскание;

10) назначенный исполнителем хра
нитель арестованного имущества 
получает плату за хранение за время 
не более месяца с суммы оценки, 
если оценка имущества не превышает 
сверх 50 руб.—5%; свеох 50 до 250 
руб. — 3%; сверх250—1'/2%. Выплата 
производится по истечении срока 
хранения;

11) взыскатель, а также должник 
и лица, принадлежащие к его семей
ству и проживающие совместно с ним, 
платы за хранение ни в каком случае 
не получают;

12) за хранение имущества более 
месяца уплачивается за каждый насту
пающий месяц хранения '/4 часчь 
суммы, указанной в п. 10 Таксы, 
(Бюллетень НКЮ 1926 р., N° 14, ст. 56), 
считая неполные месяцы за полные;

13) за хранение животных плата 
увеличивается на 50% подлежащей 
за хранение суммы, при чем расчет 
этот по средним рыночным ценам 
исполнитель определяет на описи;

14) хранитель расписывается в по
лучении на хранение имущества на 
самой описи, при чем копию описи ему 
выдается на руки без оплаты особым 
сбором;

15) если на хранение вешей необхо
димы будут какие-либо другие затраты, 
как, например, наем сторожей, особое 
помещение, кормление животного, пе
ревозка и др., то они выплачиваются 
хранителю отдельно;

16) эксперты и другие сведущие 
лица, приглашенные для оценки Иму
щества, получают вознаграждение сог
ласно расчета средней заработной 
платы по их квалификации за полдня, 
если они будут заняты делом оценки 
не больше, как два часа за целый день,
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якщо працюватимуть від 2 до 
6 годин протягом дня; за час понад 
п годин—в полуторному розмірі за 
кожчу годину;

17) оцічовцям покриваються ви
трати на гіереізд з місця їхнього 
постійного осідку чи праці до місця 
переведення оціновки за обидва 
кінці. Ці витрати й належну вина
городу видається негайно; Ф

1к) переховувач зобов'язаний звіт
ністю за одержані ьід переховуваного 
майна прибутки.

П о д і л  II.
Звертання стягнення на хатнє манно 
заборгований та належний йому с.-г. 

реманент та іній.
11. Стягнення неспірним (адміні

стративний ) порядком на хатнє 
майно заборгований с.-г. реманент 
та інше майно може бути звернено 
лише с точним додержанням арт. 
арт. 5 та 6 Положення про порядок 
провадження стягань безспірчим по
рядком сум неподаткового характеру 
та нижченаведених правил цієї ін
струкції.

12. Не може бути предметом 
стягання майно, згадане в арт. 6 
Положення про порядок провадження 
стягань безспірним порядком сум 
неподаткового характеру, зокрема ж до 
майна, згаданого'в п.п. ,ь“,„г“,„д“, „е“ 
і „м“, згаданого вище артикула, стяган
ня неможебути звернено на такемайно:

А. Необхідний носильний зимовий 
та лі гній одяг, бі лизну, взуття та 
інші необхідні реч хатнього вжитку 
для заборгований і кожного члена 
його роди «и:

а) верхній одяг: одно пальто й 
один полушубок (або шубу, кожух 
та всякий інший одяг, який може 
замінити полушубок);

б) щоденне носильне плаття:
1) один костюм зимовий та один 

літній (у жінок одне плаття зимове 
та одне літнє);

2) білизну кількістю не більш як 
три зміни;

3) головний убор: один кашкет 
(бриль) та капелюх на кожну особу 
чоловічого полу, одну літню хустку

если их работа будет продолжаться 
от 2 .до 6 часов в течение дня; за час 
сверх 6 часов—в полуторном размере 
за каждый час;

17) оценщикам возмещаются рас
ходы на проезд с места их постоян
ного жительства или службы до места 
пооизводства оценки за оба конца. 
Эги расходы и надлежащее возна
граждение выдаются немедленно;

18) хранитель обязан отчитываться 
за полученные от хранения имуще
ства доходы.

Р а з д е л  II.
Обращение взыскания на домашнее 

имущество должника и принадлежа
щий ему с.-х. инвентарь и проч.

1 1 .  Взыскание в бесспорном (адми
нистративном) порядке на домашнее 
имущество должника, и сельско-хозяй
ственный инвентарь и прочее имуще
ство может быть обращено с точным 
соблюдением ст. ст. 5 и 6 Положения 
о порядке производства взысканий в 
бесспорном порядке сумм неналогового 
характера и нижеследующих правил 
настоящей инструкции.

12. Не может быть предметом взы
скания имущество, указанное в ст. О 
Положения о порядке прои ;водства 
взыс<аний в бесспорном порядке сумм 
неналогового характера, в частности 
относительно имущества, указанного 
в п. п. „в“, „г“, „ц“, „е“, и „м“, ука
занной выше статьи, взыскание не 
может быть обращено на следующее 
имущество:

А. Необходимое носильное зимнее 
и летнее платье, белье, обувь и дру
гие необходимые предметы домашнего 
обихода для должника и каждого его 
члена семьи:

а) верхняя одежда: одно пальто, 
один полушубок (или ш/бу, тулуп и 
всякую другую, заменяющую полу
шубок, одежду);

0) ежедневно носимое платье:
1) один костюм зимний и один 

летний (у женщин, одно платье зим
нее и одно летнее);

2) белье в количестве не более трех 
смен;

3) головной убор: одну фуражку 
(шляпа) и шапку на каждое лицо муж
ского пола, один летний платок
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(шляпу, або шаль) на кожну особу 
жіночого Полу;

в) із взуття: по одній парі на 
одну особу;

г) посуд та докове начіння в тій 
мірі, в якій вони необхілні заборго- 
ванцеві та його родині (членам 
колективу) на щоденну потребу:

1) чайник або чавун для кип'ячіння 
окропу, одну лампу, один стіл, два 
відра, одну скриню або інше помеш
кання для схову одягу, самий не
обхідний кухонний посуд на всю 
родину (на ввесь колектив);

2) один /дальний (тарілку, виделку, 
ніж та ложку)  і чайний (стакан або  
чашку та блюдечко) прибори,  один  
стілець (ослінчик) ,  одну постіль  
(матрац, подушку), ковдру, одно 
ліжко  на одного дорослого та на 
кожного із дітей вище 5-тилІтнього 
віку.

Б. Продуктовий харч кількістю, 
необхідне» заборгованцеві - хліборо
бом та членам його родини (колек
тиву) до нового врожаю, а для інших 
на три місяці з ра'унку в місяць 
на одну особу; а) борошна 24 кіл. 
(60 фун.Л або зерна 32 кіл. (2 п.)і
б) крупи 5 кіл. (121/., ф.), в) кар
топлі 32 кіл. (2 пуди).

Перелічені продукти береться тоді, 
коли вони є в наявності, без заміни 
одного іншим кількістю або якістю.

В. Паливо кількістю, необхідною 
для варки страви та опалення по
мешкання для хліборобів селян до 
нового врожаю, а для інших—речен
цем на 3 місяці:

а) кам'яного вугілля 240 кіл. (1 5 пуд.)
на місяці;

б) дров 480 кіл. (ЗО п у д )  на місяць;

в) подвійної кількості! хворосту- 
хмизу;

г; соломи 720 кіл. (45 пуд.) (на 
ціле господарство;

Г. Знаряддя виробництва і Стру- 
менти, необхідні для професійної 
праці —ремества та дрібного або 
кустарного промислу заборгованця, 
коли вони служать засобом існування 
і не є пгедметом експлоатаціі найма
ної праці, знаряддя виробництва

(шляпу или шаль) на каждое лицо 
женского пола;

в) из обуви: по одной паре на че
ловека;

г) посуду и домашнюю утварь в той 
мере, в какой они необходимы долж
нику и его семейству (членам коллек
тива) для ежедневного употребления:

1) чайник или чугун для кипячения 
воіго, одну лампу, один стол, два ведра 
один сундук или другое помещение 
для хранения одежды, самую необхо
димую кухонную посуду на всю семью 
(на весь коллектив);

2) один столовый (тарелку, вилку, 
нож, ложку) и  чайный (стакан или 
чашку и  блюдечко) приборы, один 
стул (табурет),  одну постель (матрац, 
подушку),  одеяло, одна крсвать на 
одного взрослого и на каждого из 
детей свыше 5-тилетнего возраста.

Б. Продукты продовольствия в ко
личестве, необходимом для должника- 
хлебопашца и членов его семьи (кол
лектива) до нового урожая, а для 
остальных Да три месяца из расчета 
в месяц на одного человека: а) муки 
24 кил. (60 фунт.) или зерна 32 кил. 
(2 п.), б) крупы 5 кил. (12»/а фунт ).
в) картофеля 32 кил. (2 п.).

Перечисленные продукты берутся 
в случае, если они имеются в нали
чии, без замены одного другим 
количественно или качественно.

В. Топливо в количестве, необхо
димом для варки пиши и обогревания 
помещения для хлебопашцев крестьян 
до нового урожая, а для остальных— 
сроком на три месяца:

а) каменного угля 240 кил. (15 пу
дов) на месяц;

б) дров 480 кил. (30 пудов) на 
месяц;

в) двойного количества хвороста, 
хмызу;

г) соломы 720 кил. (45 пуд.) на все 
хозяйство.

Г. Орудия производства и инстру
менты, необходимые для профессио
нального занятия—ремесла и мелкого 
или кустарного промысла должника, 
если они служат средством существо
вания и не являются предметом экс- 
плоатации наемного труда; орудия
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і струменти, шоденно необхідні для 
осіб, що сами Працюють у реместві 
або в дрібному промислі, а також 
осіб, які сами або ліньки за допо
могою членів своєі родини працюють 
у кустарному промислі: верстат, 
струги, фуганок, сокира, ручна та 
поперешня пили, стамески, молоток 
та долото для теслярів та столярів; 
молоток, шило, швацькі ножі, затяжні 
клеші, колодки не більш, як 5 пар 
та крюччя не більш як одну пару 
для шевців; краяльну машину для 
шевців краяльників; р>чний точильний 
станок для точильшикіь; бритви та 
машинки для стрижки волосся—для 
голярів; слюсарний станок для слю
сарі-; р\чний ткгцький станок—для 
хатніх ткачів; швейні машини для 
кравців і т. ін.

Д. Сільсько-господарський мертвий 
та живий реманент кількістю, не
обхідною для під'румуьання госпо
дарства, як-от; один плуг, одну 
борону, одного коня або пару волів, 
одну корову або встановлену кіль
кість інших висів тяглової та про
дуктової худоби, а також пашу, 
кількістю потрійною до вигоиу-. 
худоби на пасовисько (приблизно до
1 травня) і і такого розрахунку:

а) на вола або корону в місяць 
320 кілограмів (20 пуд.) сіна, або такої 
кількості! кормовії соломи, а в таких 
місцевостях, де в селянському вжитку 
корів зауіняюто козами або вівцями —
2 кози або вівці з необхідною для 
них гашою, в розмірі '/8 кількости 
згаданої вище паші на кожну вівцю 
або коз>;

б) на коня 48 кілограмів (3 пуди) 
віьса або зерна, що його заміняє, 
в місяць 240 кіл. (15 пуд.) сіна, або-ж 
таку кількість кормової соломи, або 
іншої паші, шо її заміняє.

Згадані в цьому розділі речі живого 
та мертвого реманенту можуть ста
новити об'єкт стягання, хоч би вони 
були в однині э господарстві, якщо 
бони придбані на видану позику, або 
в кредит за договором купилі-продажу
3 розстрочкою платні, служать забез- 
оеченням зобов'язань заборгоЕанців

'производства и инструменты, еже
дневно необходимые для лиц, едино
лично занижающихся ремеслом или 
мелким промыслом, а также лиц, еди
нолично или только при помощи чле
нов своей семьи занимающихся ку
старными промыслами: верстак, стру ш, 
фугано<, тспор, ручная и поперечная 
пилы, стамески, молоток и долото 
для плотников и столяров; молоток, 
шило,сапожные ножи, затяжные клгши, 
колодки не более, как 5 пар и крючья 
не свыше одной пары - для сапожни
ков; закройную машину для сапож
ников закройщиков; ручной точиль
ный станок—для точильшиков; бритвы 
и машинки для стрижки волос — для 
парикмахеров; слесарный станок—для 
слесарей; ручной ткацкий станок— 
для домашних ткачей; швейные ма
шины—для портних и т. п.

Л. Сельско-хозяйственный мертвый 
и живой инвентарь в количестве, не
обходимом для поддержания хозяйства, 
как-то; один плуг, одну борону, одну 
лошадь или пару волов, одну корову 
или установленное число других видов 
рабочего и продуктового скота, а так
же корм в количестве, необходимом 
до выгона скота на пастбище (приблизи
тельно до 1 мая) из следующего рас
чета:

а) для воля или коровы в месяц 
320 килограммов (20 п.) сена или 
такое же количество кормовой соломы, 
а в тех мгетностях, где в крестьян
ском обихеде коров заменяют козами 
или овцами—2 козы или овцы с не
обходимым для них кормом — в раз
мере '/8 количества указанного выше 
керма для каждой овцы или козы;

б) для лошади — 48 килограммов 
(3 пуда) овса или его заменяющего 
зерна, в месяц 240 кил. (15 п.), сена 
или же такое количество кормовой 
соломы или другого, заменяющего ее, 
корма.

Указанные в этом разделе пред
меты живого и мертвого инвентаря 
могут быть Предметом взыскания, 
хотя бы они были в единственном числе 
в хозяйстве; в том случае, если они 
приобретены на выданную ссуду или 
в кредит по сделке купли-продажи с 
рассрочкой платежа и служат обеспе-
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у цих договорах, лишаючись в їхньому 
користуванні й стягнення скеровано 
на задоволення претензій кредиторів 
у зазначених вище договорах.

За таких випадків правління уста
нов с.-г. кредиту можуть просто вка
зувати у своїх листах про звернення 
стягання на ці ре-і й виконавчі ор
гани повинні, згідно з увагою до 
п. „е“ арт. 6 Положення, про порядок 
провадження стягань неспірним по
рядком сум неподаткового характеру, 
включити їх до опису арештованого 
майна і призначити до продажу.

Але ж можливо, за згодою з пра
влінням с.-г. кредитної установи, ви
ключати з опису згадані речі живого 
та мертвого реманенту, наколи ін
шого майна заборгозанця вистарчить 
шоб сплатити борги.

Е. Насіння кількістю, необхідною 
для майбутнього посіву землі, яку 
оброблює неплатій, звільняється від 
опису та продажу тільки на найближ
чий майбутій посів біжучого року 
залежно від характеру посіву (цеб-то: 
ярового або озимого).

13. Крім майна, що згадано в пакті 
„бь. арт. 6 постанови з 6 липня 
1925 року стягання не може бути 
звернено також на суми та речі, що 
одержані заборгованцем від сільських 
комітетів взаємодопомоги як допомогу 
інвалідам, або їхнім родинам і роди
нам червоноармійців.

14. Згідно з арт. 289і Цив. Проц. 
Код. УСРР (3. У. УСрР 1925 р, 
№ 4 5-46, арт. 299) стягання не може 
бути звернено на такі суми:

а) платик), шо її виплачується за 
працю в колективах безробітних, які 
організується біржами праці та в ко
лективах інвалідів, шо їх організують 
органи Народнього Комісаріяту Спеці
яльного Забезпечення, якщо ці ви
плати не перевищують розмірів заро
бітної платні, шо їх встановлено для 
цієї місцевости для громадських робот;

б) шо їх одержують слухачі роб- 
факів, комуністичних університетів та 
вищих шкільних закладів, як сти
пендії;

6

чением обязательств должников, по 
этим сделкам, находясь в их пользо
вании и взыскание направленное на 
удовлетворение претензій кредиторов 
по указанным выше сделкам.

В этих случаях правление учреж
дений с.-х. кредита могут прямо ука
зывать в своих отношениях об обра
щении взыскания на эти предметы, 
и исполнительные органы обязаны, 
согласно примечания к и. „е“ сг. 6-й 
Положения о порядке производства 
взысканий в бесспорном порядке сумм 
неналогового характера, включить их 
в опись арестованного имущества и 
назначить в продажу.

Однако, возможно, по соглашению 
с правлением с.-х. кредитного учреж
дения, исключать из описи указанные 
предметы живого и мертвого инвен
таря, если другого имущества долж
ника окажется достаточно для по
крытия долга.

Е. Семена в количестве, необходи
мом для предстоящего посева обраба
тываемой неплательщиком земли, осво
бождаются от описи и продажи только 
на ближайший предстоящий посев теку
щего года в зависимости от характера 
посева (т. е. ярового или озимого).

*' 13. Кроме имущества, указанного 
в н. „6“ ст. 6 постановления от 6 
июля 1925 г., взыскание не может 
быть обращено также на суммы и 
предметы, которые получены должни
ком от сельских комитетов взаимо
помощи в качестве пособий инвалидам, 
их семьям и семьям красноармейцев.

14. Согласно ст. 289' Гражд. Процесс. 
Кодекса УССР (С. У. УССР 1925 г., 
№ 45-46, ст. 299) взыскание не может 
быть обращено на следующие суммы: 

а> выплачиваемые за работу в кол
лективах безработных, организуемых 
биржами труда, и в коллективах ин
валидов, организуемых органами На
родного Комиссариата Социального 
Обеспечения, если эти платежи не 
превышают размеров заработной 
платы, установленной для данной 
местности для общественных работ;

б) получаемые слушателями рабфа- * 
ков, коммунистических университетов 
и высших учебных заведений в каче
стве стипендий;
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в) щ> їх вилають селянські товари
ства взаємодопомоги, як допомоги, 
позики, насінньові позички;

г) шо їх видається при звільненні, 
як вихідну допомогу;

а) шо їх видається, як компенсацію 
за невикористану відпустку;

е) що їх видається при відрядженні 
та переводах, згідно з арт. арт. 81 
та 82 Кодексу Законів про Працю 
УСРР, відрядні та добові допомоги;

ж) що їх видається за зужитку- 
вания належного робітникам с т р у -  
чгнт', а також і за придбання ними 
спеціяльного одягу і спеціяльного хар
чування (арт. арт. 85 та 86 і увага 
лоарг. 142 К о д .  Зік. про Працю УСРР).

15. Згідно з п. „н“ арт. 6 Поло
жен ія про порядок провадження стя
гань безспірним порядком сум непо
даткового характеру, стягання не може 
бути звернено на пайові внески не- 
плагія в кооперативні організації пер
шого ступеня всіх видів кооперації.

16. Пільги, шо їх встановлено в арт. 6 
Положення, зазначеного в арг. 15, 
поширюється на всіх трудових хлібо
робів, що платять с.-г. податок, хоч-би 
вони й мали будь-жий пібіччий за
робіток або працю. їх поширюється 
також і на те міське населення, яке 
працює в сільському господар тві, по
рядком арт. 15 Зем. Код. УСРР і пла
тить с.-г. податок або замість його 
прибутковий податок, згідно з чинними 
законами.

17. При стяганнях з с.-г. колективів 
за норму живого реманенту, що йо-о 
звільнюється від примусорого стягання, 
приймається одного коня або пару 
волів на 10 десятин запашки і одну 
корову на 6 їдаків. Що-ж до мертвого 
с.-г. реманенту, то примусово можна 
вилучити ьвесь зайвий реманент і, крім 
того, реманент, шо його вилучення

• >оч і заподіє шкоду господарству, але 
не викличе його зруйнування. Опис 
реманенту з призначенням йсго до 
продажу за цих випадків повинно про
вести, викликавши як експерта (знавця) 
агпонома.

в) выдаваемые селянскими обще
ствами взаимопомощи, в качестве 
пособий, ссуд, семянных ссуд;

г) выдаваемые при увольнении, как 
выходные пособия;

д) выдаваемые в качестве компен
саций за неиспользованный отпуск;

е) выдаваемые при командировках 
и переводах, согласно ст. ст. 81 и 82 
Кодекса Законов о Труде УССР, ко
мандировочные и суточные пособия;

ж) выдаваемые за изнашивание при
надлежащего рабочим инструмента, 
а также за приобретение ими специ
альной одежды, специального питания 
(ст. ст. 85 и 86 и примечание к ст. 
142 Кодекса Законов о Труде УССР).

15. Согласно п. „н“ ст. 6 Положе
ния о порядке произ°одсгва взыска
ний в бесспорном порядке сумм не
налогового характера, взыскание не 
может быть обращено на паевые 
взносы неплательщика в кооператив
ные организации первой ступени всех 
видов кооперации.

16. Льготы, установленные ст. 6-й 
Положения, упомянутого в ст. 15, 
распространяются на всех трудовых 
земледельцев, платящих с.-х. налог, 
хотя-бы они имели какой-либо побоч
ной заработок или занятие. Они рас
пространяются также и на городское 
население, которое занимается сель
ским хозяйством, в порядке ст. 15 
Зем. Кодекса УССР , и уплачивает 
сельско-хозяйственный налог или вза
мен его подоходный налог, согласно- 
действующих узаконений.

• 17. При взысканиях с с.-х. коллек
тивов зі норму живого инвентаря, 
освобождаемого от принудительного 
взыскания, принимается одна лошадь 
или пара волов на 10 десятин за
пашки и одна корова на 6 едоков. 
Что касается мертвого с.*х. инвентаря, 
то принудительно может быть из ят 
весь излишний инвентарь и, кроме 
того, инвентарь, из‘ятие которого 
хотя и принесет ущерб хозяйству, 
но не вызовет его разорения. Опись 
инвентаря с назначением его в про
дажу, в этих случаях, должна быть 
произведена с вызовом, в качестве 
эксперта (сведущего лица), агронома.
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і
П о д і л  III.

Звертання стягань на грошові сума, 
що нараховуються від третіх осіб.

18. Як шо виконавцям стане відомо 
(за заявою стягана або іншим шляхом), 
шо у третіх осі» та установ або ор
ганізацій є грошоч суми або цінності, 
шо належать заборгованцееі або шо 
належать йому за переведену ро
боту, за зданий на комісію товар або 
з Інших якихсь підстав,—виконавці 
посилають відповідне запитання, згідно 
з арт. 9 Положення про порядок про
вадження стягань безспірним порядком 
сум неподаткового характеру.

19. Одночасно в запитанні повинно 
бути вказано, шо з одержанням запи
тання все майно забоггованця вва
жається за арештоване і його належить 
видати не заборгованцееі, а виконав
цеві, шо прислав запитання. Якщо 
нема претензій до неплатія інших кре
диторів, грошові суми, шо поступили 
до виконавців, ЦІ останні негайно 
передають стчгачам.

20. На одержане запитання тр^ті 
особи, в тім числі й держустанови, по
винні дати виконавцям у призначений 
ними реченець відклики про те,яке у них 
є майно, що належить заборгован- 
цеві. або належні йому виплати, і з дня 
одержання запитання не мають права 
без дозволу виконавців повертати 
майно й видавати заборгованцеві гро
шові суми та цінності в межах накла
деного арешту.

За недодержання правил цього ар
тикулу відповідальні керівники установ 
та приватні особи підлягають за ухи
лення віддачі відклику та повідомлення 
неправдивих відомостей кримінальній 
відповідальності за належними арт. 
арт. Крим. Код. УСРР.

21. Все вищепригадане (арт. 18, 19 
та 20) не поширюється на ті випадки, 
коли суми, шо належали заборгован
цеві, є в кредитових установах.

Р а з д е л  III.

Обращение взіискания на денежны^ 
суммы, причитающиеся от третьих 

лиц.

18. Если исполнителям станет из
вестно (по заявлению взыскателей или 
иным путем), что у третьих лиц и 
учреждений или организаций нзхо 
дятся денежные суммы или ценности, 
принадлежащие должнику или следуе
мые ему за произведенную работу, 
за сданный на комиссию товар ил** 
по другим каким-либо основаниям,— 
исполнители посылают соответствую 
щий запрос, согласно ст. 9 Положе
ния о порядке производства взысканий 
в бесспорном порядке сумм неналого
вого характера.

19. Одновременно в запросе должно 
быть указано, что с получением за
проса все имущество должника счи
тается арестованным и подлежит вы
даче не должнику, а исполни’гелю, 
приславшему запрос. В случае отсут
ствия претензий к неплательщику 
других кредиторов, денежные суммы, 
поступившие к исполнителям, послед 
ними немедленно передаются взыска 
телям.

20. На полученный запрос третьи 
лица, в том числе и госучреждения, 
должны дать исполнителям в назна
ченный ими срок отзыв о том, какое 
у них имеется имущество, принадле
жащее должнику, или следуемые ему 
платежи, и со дня получения запроса 
не имеют права без разрешения ис
полнителей возерашать имущество и 
выдавать должнику денежные суммы 
и ценности в пределах наложенного 
ареста.

При несоблюдении правил настоя
щей статьи ответственные оуководи- 
тели учреждений и частные лица под
вергаются за уклонение от дачи 
отзыва и сообщения ложных сведений 
уголовной ответственности по соот-" 
ветствующим ст. ст. Уг. Кодекса * 
УССР.

21. Все вышеуказанное (ст. ст. 18, 
19 и 20) не распространяется на те 
случаи, когда суммы, принадлежащие 
должнику, находятся в кредитных 
учреждениях.
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П о д і л  I V .

•Сіпис ти продаж майна і розподіл 
стягнених сум.

22. Опис та продаж майна, а також 
розподіл сум, шо їх стягнено неспір- 
ним порядком, органи міліції та сіль
ради провадять на точній підставі 
Положення про порядок ироваїження 
стягань нес пірнем порядком сум непо
даткового характеру.

23. З виданням ц і є ї  інструкції втра
чають силу правила, затверджені 
НКВС та НКЮ від 16 грудня 1924 року, 
„Про порядок стягання штрафів орга
нами міліції, то накладаються в ад
міністративному порядкові за пору
шення обов'язкових постанов”, шо 
оголошені в наказі Міліції та Розшуку 
Республіки № 261, 1924 року.

Харків, «і грудня 1926 р.
Народній Комісар Внутрішніх

Справ УСРР Галицький.

1 6 0 .  І н с т р у к ц і я  Н К Ю  п р о  п о р я д о к  з а 
с т о с у в а н н я  п о с т а н о в и  8 У Ц В К * у  й  Р Н К  
У С Р Р  з  1 0  л и с т о п а д а  1 9 2 6  р о к у  . П р о  
зміну та доповнення Нотаріального 

П о л о ж е н н я " .
В звязку з виданіям постанови 

ЦВК і РНК Союзу Рі.Р з 14 тра-ня 
1926 року „Про основні принципи 
органі іаиії державного нотаріату" (36. 
За<. СРСР 19^6 р., № 35, арт. эрг. 
251-252) та в звязку зі змінами в 
Нотаріальні и Полтжеині УСРР (Зб. Уз. 
УСРР 1926 р.. Л5 70, арт. 4 4 4 )  На
родній Комісаріят Юстиції УСРР про
понує тимчасово до видання нових 
інструкцій по Нотаріяту керуватися 
такими правилами. V

V
І. Щодо порядки посвідчення договорів 

та інших привочинів.
1. Викладання договорів та інших 

нотаріяльних актів у протокольній 
формі від імени нотаріяльних контор 
скасувати.

2 Усі договори, нотаріальні акти 
та інші правочини викладається в

Р а з д е л  IV.

Опись и продался пмугфствч и рас
пределение взысканных с у м м .

22. Опись и продажу имущества, 
а также распределение сумм, взыскан
ных в бесспорном порядке, органы 
милиции и сельсоветы производят 
на точном основании Положения 
о порядке производства взысканий 
в бесспорном порядке сумм ненало
гового характера.

23. С изданием настоящей инструк
ции теряю г силу правила, утвержден
ные НКзД и НКЮ ог 16 декабря 
1424 і ода, „О пооядке взыскания ш гра
фов органами милиции, налагаемых 
в административном порядке за нару
шение обязательных постановлений”, 
об‘я**ленные в приказе Милиции и Ро
зыску Республики № 261, 1924 года

Харьков, б декабря 1926 г.
Народный Комиссар Внутренних 

Дел УССР Балицкий.

1 6 0 .  И н с т р у к ц и я  Н К Ю  о  п о р я д к е  
п р и м е н е н и я  п о с т а н о в л е н и я  В У Ц И К ' а  
и  С Н К  У С С Р  о т  1 0  н о я я р я  1 9 2 6  г о д а  
„ О б  и з м е н е н и и  и  д о п о л н е н и и  Н о т а 

р и а л ь н о г о  П о л о ж е н и я " .
В связи с изданием постановлений 

ЦИК и СНК Союза ССР ог 14 мая 
192о года „Об основ-ых принципах 
организации государственного нота 
риата" (Собр. Зак. СССР 1926 г., 
№ 35, ст. ст. 251 -25 ) и в связи 
с изменениями в Нотариальном Поло
жении УССР (Собр. Узак. УССР 
1920 гN. 70, ст. 4 4 4 )  Народный 
Комиссариат Юстиции предлагает вре
менно до издания новых инструкций 
по Но'ариату руководствоваться ниже
следующими правилами.

7. О правилах удостоверения договоров 
и других сделок.

1. Изложение договоров и других 
нотариальных актов в протокольной 
форме от имени но1ариальных контор 
отменить.

2. Все договоры, нотариальные акты 
и другие сделки излагаются в обычной
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звичайній формі від імени осіб, що 
беруть участі^ в договорі або вчиняють 
ті чи інші правочини.

3. За всіх випадків, де Цивільним 
Кодексом ^>о іншим законом перед
бачено оформлення договорів і будь- 
яких інших иравочинів в порядкові 
нотаріяльного складання чи нотарі- 
яльного засвідчення, додержуватись 
єдиного порядку нотаріяльного посвід
чення.

У в а г а .  Порядок стягання нот- 
оплат, у тому чи? лі й актової оплати, 
залишається старий аж до видання 
нової нотаріальної такси.

4. Нотаріальне посвідчення договорів 
та інших правочинів провадиться 
шляхом звичайного напису на самім 
договорі чи правочині, порядком арт. 10 
Нотаріяльного Положення в новій ре
дакції, відповідно до написів про за
смічення. шо існували до цього часу 
(форма НКЮ), але зі зміною слів: 
„складено", „засвідчено'* словом „по
свідчено".

5. Нотаріяльну актову книгу та 
наряд копій засвідчених правочині-з- 
договорів закінчити Й замість таких . 
завести єдиний наряд „для актів 
(правочинів, договорів та інших доку
менті»), шс їх посвідчуєті ся нотарі- 
яльнии порядком". Такі наряди завести 
також по нарсудах і райвиконкомах, 
шо виконують нотаріальні функції.

6. До цього наряду долучати не 
тільки правочини й договори, шо їх 
закон вимагає нотаріально оформляти, 
але й усі інші, т. т. такі, що їх офор
млюється нотаїіяльно на бажання 
сторін. Таким чином, до цього наряду 
обов'язково долучається: довіреності, 
всілякі договори, заповіти, зобов язання 
то-що.

7. Під час посвідчення нотаріяльно 
оформлених документів (в тому числі 
й довіреностей) суворо додержувати 
правил арт. арт. 10, 10і, 19, 24 та 
інших Нотаріяльного Положення.

8. Обидва примірники документів, 
шо їх подається до ноторганів для 
посвідчення, ПОВИННІ бути1 тотожними 
своїм змістом, підписані всіма особами,

форме от имени лиц, участвующих 
в договоре или совершающих те или 
иные сделки.

3. Во всех случаях, когда Гра
жданским Кодексом или иным законом 
предусмотрено оформление договоров 
или каких иных сделок, в порядке но
тариального совершения или нота 
рнального засвидетельствования, при
держиваться единого порядка нота
риального удостоверения.

П р и м е ч а н и е .  Порядок взы
скания нотсборов, в том числе 
и актового сбора, впредь до издания 
новой ноіариальной таксы остается 
прежний.
4. Нотариальное удостоверение до

говоров и иных сделок производится 
путем простой надписи на самом до
говоре или сделке, в порядке ст. ЇО 
Нотариального Положения в новой 
редакции, применительно к надписям' 
о засвидетельствовании, существовав
шим до настояцего времени (форма 
НКЮ), с заменой однако слов: „со
вершено", „засвидетельствовано** сло
вом „удостоверено".

5. Нотариальную актовую книгу 
и наряд копий засвидетельствованных 
сделок-договоров закончить и вместо 
таковых завести один наряд „для 
актов (сделок, до оворов и других 
документов), удостоверяемых нотари
альным порядком". Такие же наряды 
завести в нарсудах и райисполкомах, 
выполняющих нотариальные функции.

6. В наряд этот приобщают не 
только сделки и договоры, кото 
рые подлежат нотариальному офор
млению в силу закона, но и все иные, 
т.-е. такие, которые оформляются в 
нотариальном порядке по желанию 
сторон. Таким образом, в этот наряд 
обязательно приобщаются: доверен
ности, всякие договоры, завещания,
обязательства и т. д.

7. При удостоверении нотариально 
оформленных документов (в том числе 
и доверенностей) строго придержи
ваться правил ст. ст. 10, 10', 19, 24 
и других Нотариального Положения.

8. Оба экземпляра документов, 
представленных в ноторганы для удо
стоверения, должны быть идентичными 
по своему содержанию, подписанными
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шо беруть участь у правочині, й на них 
обох мусить бути напис про посвід
чення за належним підписом ноторгану 
та його печаткою.

У в а г а .  До посвідчення подається 
за в:іх випадків лише два примір
ники. Нотаріальну, місцеву, гербову 
та за технічну працю оплату стя
гається лише за один примірник.

В разі видачі, на бажання сторін, 
ше й копій з посвідчених документів, 
копії ці підлягають оплаті на загаль
них підставах.

9. До тих примірників актів і право- 
чинів, які залишається в нарядах нот- 
органів, долучається також усі доку
менти, шо були підставою до посвідчення 
акту чи правочину, або копії таких 
документів, завірені нотарем.

2. Що до порядку реєстрації арештів 
(заборон), макладуваних на будівлі і 

право забудівлі.

10. Реєстрацію накладуваних на бу
дівлі і право забудівлі арештів (забо
рон) провадиться по округах у місці, 
де є майно, і покладається на нота- 
ріяльну контору, розташовану в окру- 
говому місті, а якщо в округовому 
місті є декілька нотконтор,—на одну

них за постановою пленуму окр- 
суд/, про шо повідомляється НКЮ та 
підлеглі окреудові судові й нотаріальні 
органи, а також органи місцевого го
сподарства та місцеві органи НКФ 
і оголошується в місцевій офіціяльній 
газеті.

11.. Судові виконавці, а також дер
жавні установи й урядові особи, шо 
переводять стягнення неспірним по
рядком, в разі повернення стягань на 
будівлі Й право забудівлі або під час 
виконання присудів про накладення 
арештів порядком забезпечення по
зовів, надсилають заборони до від- 
поьідних нотаріальних контор.

12. Нотаріальна контора, посвід
чивши заставний акт на будівлю чи 
право забудівлі, складає заборону, за
носить її до збірника заборон і альфа- 
бету й надсилає копію заборони до

всеми участвующими в сделке лицами, 
и на них обоих должна быть сделана 
надпись об удостоверении с соответ
ствующими подписями поторгана и 
его печатью.

П р и м е ч а н и е .  Для удостовере
ния во всех случаях представляется 
только два экземпляра. Нотари
альный, местный, гербовый и за 
техническую работу сборы взыски
ваются лишь за один экземпляр.
В случае выдачи, по желанию сто

рон, Кроме того и копий с удостове
ренных документов, копии эти подле
жат оплате на общих основаниях.

9. К экземплярам актов и сделок,оста - 
вляемых в нарядах ноторганов, приоб
щается также все документы, послужив
шие основанием засвидетельствован
ного акта или сделки, или копии этих 
документов, зааеренные нотариусом.

2. О порядке регистрации арестов 
(запрещений), налагаемы:г па строения 

и право застройки.

10. Регистрация нала'аемых на 
строения и право застройки арестов 
(Запрещений) Производится по окру
гам по месту нахождения имущества, 
и возлагается на нотариальную кон
тору, расположенную в окружном 
городе, а если в окружном городе 
ест», несколько нотконтор, то на одну 
из них по постановлению пленума 
окрсуда, о чем сообщается НКЮ и 
подведомственным окрсуду судебным 
и нотариальным органам, а также 
органам городского хозяйства и мест
ным органам НКФ и публикуется 
в местной официальной газете.

И. Судебные исполнители и про
изводящие взыскания в бесспорном 
порядке государственные учреждения 
и должностные лица, в случае обра
щения взыскания на строения и право 
Застройки или приведения в исполнение 
определения судов о наложения аре
стов в порядке обеспечения исков, 
посылают запрещения в соответствую
щие нотариальные конторы.

12. Нотариальная контора, удосто
верив залоговой акт на строение 
или право застройки, составляет за
прещение, заносит его в сборник 
запрещений и алфавит и посылает
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відповідного комгоспу (місцгоспу). Як
що реєстр арештів (збірник заборон) 
просадить інша нотаріяльна контора, 
заборону з копією для комгоспу н а д 
силається до відповідної нотаріальної 
контори, й вона заносить цю заборону 
до свого збірника й альфібета. ви
значаючи число заборони на копії для 
комгоспу й надсилаючи таку вже від 
себе належному комгоспові (місцгос- 
пові).

13. Заборони пишеться за формою, 
що її встановлено НКЮ (Інструкція 
по Нотаріяту арт. 53), і над.илаєгься 
до нотаріальної контори з двох при
мірниках, з яких один заноситься 
до збірника, а другий надсилається 
до відповідного комгоспу для заноту- 
вання в реєстрі приватновласницьких 
будівель. Про заведення заборони до 
збірника повідомляється ще й уста
нову чи урядоіу осебу, шо надіслали 
заборону. Заборону. ш> не відповідає 
своїм змістом встановленій формі, по
вертається тому, хто її надіслав, з від
повідним роз'ясненням.

о
14. Всі заборонні статті підшиває 

нотаріяльна контора в окремий наряд 
порядком верхобіжних нумерів, якого 
оправляєтья в міру накопления забо
рон, але в кожному разі по скінченні 
року. Наряд ведеться один для всієї 
округи; в разі ж потреби дозволя
є т ь с я  вести два наряди—один для окру- 
гового міста й другий для всіх інших 
місцевостей.

4
15. До реєстру арештів (збірник 

заборон) ведеться окремий алфабетна 
три шпальти, в яких зазначається: в 
першій—ім'я, по батькові та прізвище 
власника, в другій—номер заборонної 
статті, а третю тимчасово залиша
ється незаповненою.

16. Зняття арештів (заборон) про
вадиться шляхом надіслання до нота- 
ріяльиих контор відповідної до
зволеної статті тими установами й 
урядовими особами, шо наклали 
арешт. Усі особи й організації, шо в 
їхніх інтересах накладено арешт, в 
разі бажання зняти заборону зверта
ються з відповідними заявами особисто

копию запрещения в соответствую 
ший комхбЗ (местхоз) Если реєстр 
арестов (сборник запрещений) ведет 
другая нотариальная контора, запре
щение с копией для комхоз! посы
лается в ссогветствуюшую нотари
альную контору, и последняя заносит 
ЭТО запрещение в свой сборник и 
алфавит, указывая номер запрещения 
на копии для комхоза и посылает угу 
копию уже от себя соответствующему 
КОМХОЗУ (местхозу).

13. Запрещения пишутся по ф-рме, 
установленной НКЮ (Инструкция по 
Нотариату ст. 53), и посылаются в 
нотариальную контору в двух экзем
плярах, из коих один вносится в 
сборник, а другой посылается в соот
ветствующий комхоз для отметки в 
реестре частновладельческих домостро
ений. О внесении запрещения в сбор
ник кроме того сообщается учре
ждению или должностному лицу. При
славшему запрещение. Запрещение, 
не отвечающее своим содержанием 
установленной форме, возвращается 
тому, кто таковое прислал, с соответ
ствующим раз'яснением.

14. Все запретительные статьи под
шиваются нотариальной конторой в 
отдельный наряд в порядке восходя 
щих номеров, каковой переплетается 
по мере накопления статей, и, во всякое 
случае, по окончании гола. Наряд ве
дется один для всего округа; в случае 
же надобности разрешается вести 
два наряда—один для окружного го
рода, а другой для всех прочих 
местностей.

15. К реестру арестов (сборник 
запрещений) ведется отдельно алфавит 
на три графы, в которых обозна
чается: в первой имя, отчество и фа
милия собственника, во второй номер 
запретительной статьи, а третья вре
менно остается не заполненной.

16. Снятие арестов (запрещений) 
производится путем присылки в нота
риальные конторы соответствующей 
разрешительной статьи теми учрежде
ниями и должностными лицами, кото
рые наложили арест. Все лица и ор
ганизации, в интересах которых нало
жен арест, в случае необходимости 
снять запрещение, обращаются с
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або поштою до тих установ і урядо
вих осіб, шо наклали ареиг. Автен
тичність підписів на заявах приватних 
осіб і організацій повинна бути за
свідченою порядком арт. 29 Нота
ріального Положення, якщо такі під
писи іій установі чи урядовій особі, 
шо знімає арешт, невідомі.

17. Зняття арештів (дозвольні стат
ті) реєструється так само, як і аре
шти, але окремою нумерацією. На них 
також ведеться окремий збірник за 
правилами арт. 14 цієї інструкції.

18. Про зняття арештів обов'язково 
відзначається в реєстрі арештів (збір
нику заборон) на самих заборонних 
статтях і, крім того, в третій шпальті 
алфабету до збірника заборон.

19. Дозвольні статті складається за 
формами, що встановлені арт. 54 
Інструкції по Ногарія'у, з додержан
ням правил арт. 13 цієї інструкції.

20. Довідки про арешти (заборони) 
видається власникам м а ї н а ,  заставо- 
державцям, стягувачам, судовим і слід
чим органам, судовим виконавцям, Ро
бітничо Селянській Інспекції, комгос
пам (чісцгослам), радянським уста
новам шо до осіб і організацій, зяких 
ці установи переводять стягання, а 
есім іншим установам лише за смдо- 
Швом судових установ. Дтвідки ці 
можна надсилати також почтою й те
леграфом.

21. Коли акта посвідчується в тій 
нотаріальній конторі, де зосереджено 
відомості про арешт, нотар сам ро
бить потрібну довідку, про шо й за
значає в напису про посвідчення. Таку 
довідку повинно наводити перед самим 
посвідченням акта. Особливої плати 
за таку довідку не справляється.

22. В разі посвідчення акта про 
перевлаенення або заставу будівель 
чи право збудівлі не в тій нотарі- 
яльній конторі, де зосереджено відо
мості про арешти, сторони повинні

соответствующими заявлениями лично 
и по почте к тем учреждениям И ДОЛЖ
НОСТНЫМ лицам, которые наложили 
арест. Подлинность подписи на зая
влениях частных лиц и организаций дол
жна быть засвидетельствована в по
рядке статьи 29 Нотариального По
ложения, если такие подписи неиз
вестны тому учреждению или долж
ностному лицу, которые снимают 
арест.

17. Снятие арестов (разрешитель
ные статьи) регистрируется так же 
как и аресты, только отдельной ну
мерацией. Для них также ведется 
отдельный сборник по правилам ст. 14 
этой инструкции.

18. О снятии арестов обязательно 
отмечается в реестре арестов (сбор
нике запрещений) на самих здпрети- 
тельных статіях и, ; кроме того, 
в третьей графе алфавита сборника 
запрещений.

19. Разрешительные статьи соста
вляются по формам, установленным 
ст. 51 Инструкции по Нотариату, с 
соблюдением правил статьи 13 этой 
инструкции.

20. Справки об арестах (запреще
ния) выдаются собственникам иму
щества, залогодержателям, взыска
телям, судебным и следственным огга- 
нам, судебным исполнителям, Рабоче- 
Крестьянской Инспекции, комхозам 
(местхозам) и советским учреждениям 
относительно лиц и организаций, с 
которых эти учреждения производят 
взыгкания, а всем прочим лицам 
только по свидетельству судебных 
учреждений. Справки эти можно по
сылать также по почте и по телеграфу.

21. Если акт удостоверяется в той 
нотариальной конторе, где сосредо
точены сведения об аресте, нотариус 
сам наводит требуемую с т а в к у ,  о чем 
обозначается в надписи об удостове
рении. Такую справку должно наво
дить перрд самим удостоверением 
акта. Особой платы за такую справку 
не взыскивается.

22. В случае удостоверения акта об 
отчуждении или залоге строений и 
права застройки не в той нотари
альной конторе, где сосредоточены 
сведения об арестах, стороны должны
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подати довідку з відповідної нота
ріальної контори. Така довідка дійсна 
протягом 3 /нів. До цього реченця 
додається час, шо його потрібно на 
надіслання довідки чи на переїзд сто
роні. Я<шо в зазначений реченець не 
складено правочина, треба подати до
даткову довідку.

23. В довідці зазначається, до якої 
нотконтори або іншої установи таку 
призначається. Якщо протягом трьох 
днів після видачі довідки на зазначене 
в довідці майно надійде арешт (забо
рона), нотзріяльна контора негайно 
сповіщає псо це ті установи, до яких 
довідку подає'ься. На прохання сто
рін повідомлення можна переводить 
телеграфом за їхні кошти

24. Нотконтора може й сама зажа
дати довідку безпосередньо. Листу
вання нотаріяльних контор про арешт 
не сплачується гербовим. Почтові 
й телеграфні витрати сплачують заінте
ресовані особи.

25. Заінтересовані особи йустанови 
можуть подавати як до нотаріяльних 
контор, як І до іиших установ, шоб 
попередити ви.власнечня або заставу 
майна, шо про його арешт відбувся 
присуд, копію визначення суду про 
арешт або розпоряіження про це 
інших відповідних урядових органів. 
Копії ці заміняють заборонні статті 
до одержання таких і підшивається 
до окремого від заборон наряду.

26. Державні установи та урядові 
особи, шо надсилають статті про за
борону та дозвіл, повинні одноразово 
додавати за внесення цих статтей до 
збірника по 1 карб, нотаріальної та 
місцевої оплати (арт. 24 Нотаріальної 
Такси), т. т. за кожну статтю по 
2 карб. Довідки про заборону оплачу
ється за Нотаріальною Таксою на за
гальних підставах.

27. Зазначені в цій Інструкції збір 
ники за'орон і дозволів заводиться 
нотконторами з того ж самого дня,

представить справку соответствующей 
н о т а р и а л ь н о й  к о н т о р е .  Т а к а я  с п р а в к а  
действительна на протяжении 3 дней. 
К этому сроку прибавляется время, 
необходимое для пересылки справки или 
для проезда стороне. Если в указанный 
срок сделка не состоялась, необхо
димо представить дополнительную 
справку.

23. В справке указывается, для пред
ставления в какую нотконтору или 
иное учреждение оно назначается. 
Если в течение трех дней после выдачи 
справки на обозначенное в справке 
им\'шество поступит арест (запреще
ние), нотариальная контора немедленно 
посылает сообщение в те учреждения, 
куда должна быть представлена справка 
Сообщение может быть послано 
по телеграфу за счет лиц, по просьбе 
которых телеграмма посылается.

24. Справки могут быть затребо
ваны и нотариальной конторой непо
средственно. Переписка нотариальных 
контор об аресте не подлежит оплате 
гербовым сбором. Почтовые и теле
графные расходы оплачиваются заин- 
теї всованными лицами.

25. Заинтересованные лица и учре
ждения могут представлять как в но
тариальные конторы, так и в другие 
учреждения для предотвращения от
чуждения или залога имущества, об 
аресте которого состоялось определе
ние суда, копии определения суда об 
аресте или распоряжении об аресте 
других соответствующих поавитель- 
сгвенных органов. Копии эти заменя
ют запрещения до получения этих 
последних и подшиваются в отдельный 
от запрещений наряд.

26. Государственные учреждения 
и должностные лица, которые посы
лают запретительные или разреши
тельные статьи, должны одновременно 
п р и л а г а т ь  з а  в н е с е н и е  э т и ) $  с т а т е й  
в сборник по одному рублю нотари
ального и местного сбора (ст. 24 Но
тариальной Таксы), т. е. за каждую 
статью по 2 рубля. Справки о запре
щениях оплачиваются согласно Нота
риальной Таксе на общих основаниях.

27. Означенные в этой Инструкции 
сборники запрещений и разрешений 
заводятся нотариальными конторами
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в Який одержить відповідна нотарі- 
яльна контора цю Інструкцію. Плену
мам округових судів тих округ, де в 
округовому місті є де-кілька ноткон- 
тор, належить у самому терміновому 
порядкові видати постанову, на яку 
з округових контор покладається про
вадження реєстрів арештів., про що 
зробити відповідне розпорядження, 
зазначивши певний час заведення та
ких реєстрів.

28. Про день, з якого почато про
вадження цих реєстрів, повинно бути 
оголошено з повідомленійм усіх на
лежних органів влади порядком арт. 
10 цієї Інструкції. Всі довідки про 
арешти (іаборони), що їх накладено 
раніш заведення зазначених реєстрів 
по нотконторах, видають відповідні 
комгоспи {місцгоспи).

Харків, 18 грудня 1926 р.
Заст. Народнього Комісара

Юстиції та Генерального 
Прокурора Республіки Михайлин.

Заст. Зав. Відділу Судоустрою
та Догляду НКЮ Дніпроч.

с того дня, в который будет получена 
нотариальной конторой эта Інструк- 
ция. Пленумы окружных судов тех 
округов, где в окружном городе есть 
несколько нотариальных контор, дол
жны в самом срочном порядке вы
нести постановление, на какую из 
окружных контор возлагается ведение 
реестров арестов, о чем сделать соот
ветствующее распоряжение с указа
нием точного времени заведения таких 
реестров.

28. О дне, с которого начато веде
ние этих реестров, должно быть опу
бликовано с уведомлением всех подле
жащих органов власти в порядке 
ст. 1 0 этой Инструкции. Все справки об 
трестах (Запрещениях) относительно 
запрещений, наложенных до дня заве
дения означенных реестров в ноткон
торах, выдают соответствующие ком- 
хозы (местхозы).Харьков, 18 декабря 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции 
и Генерального Прокурора Респу

блики Михайлин.

Зам. Зав. Отделом Судоустрой
ства и Надзора НКЮ Днепров.

ПОПРАВКИ ДО ЗБ. Український текст. УЗ. ЗА 1926 р. Російський текст.

37 657
, 659 2зн

669 20зн.

(Зй. Уз. УСРР 1924 р., .V* 40, арт. 261).. . в артикулі і 11 ПОСТ-НОнИ 3 16 гру ДНЯ 1926 р.
На зміну арт. 8 додатку И.

(36. Уз. УСРР 1924 р.. № 40. арт. 260).. . в артикуліИ постанови з Т 6 грудня 1925р.
На зміну зрт 8 додатку П.

657 25сн (Собр. Уз.УССР 1924 г., ЛЇ 40. ст. 261).. 659 2сн. . . указанныхСТ. 11 постановления от 16 декабря 19-’й г.20ен.!| Во изменение

(Собр. Уз. УССР 1924 г.. Л; 40. ст. 260).. . указанныхст. И постановления от 16 декабря 1925 г. .Во изменение ст. 8 приложе-|СТ. 8 приложения И. 11 .

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции
УкрголовАІт Ч- 1569 Харків. Урядова Друкарня ім. тов. Фрунзе. Зам. Ч. 639. Прим. 8000.



п ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ

ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ, 5.

Л

П Р И Й М А Є Т Ь С Я  П Е Р Е Д П Л А Т У  Н А  П Е Р І О Д И Ч Н І  В И Д А Н Н Яна 1927 рік
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

Р О Б І Т Н ИЧ О - С Е Л Я Н С Ь К О Г О  У Р Я Д У  У К Р А Ї Н И
Умови передплати: відділи І і II на один рік (січень—• 
грудень)—15 карб., на півроку (січень—липень, липень—

грудень)—8 карб.АБЕТКОВИМ ПОКАЖЧИК
ДО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ за 1927 р.

(від. І і II) — 1 карб. 50 коп. (при передплаті на 36. Уз.)
Передплату менш як на півроку не приймаєтьсяАБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК

ДО ЗБІРН. УЗАКОНЕНЬ УСРР
за 1 півріччя 1926 року—60 коп.БЮЛЕТЕНЬ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ УСРР

О Б І ЖН И К И ,  Н А К А З И ,  ПО С Т А Н О В И  Т А  О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Умови передплати: на 1 рік (січень—грудень)—8 карб., 
на півроку (січень—липень, липень—грудень)—4 карб. 50 к.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО БЮЛЕТЕНЯ за 1927 р.
1 карб, (при передплаті на Бюлетень). 

Передплату менш як на півроку не приймається її



1345(47.7X003)] Пролетарі всіх країн, єднайтесь'.УКРАЇНСЬКА СОЦІЯЛІСТИЧНА РААЯНСЬКА-РЕСПУБЛІК^
УЗАКОНЕНО тдш -розпоряджень
РОВІТНИЧО-СБА5ШСЬКОГО УРОДУ УКРАЇНИ

ЗА 1026 шк
ОФІЦІЙНЕ РИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

7 лютого 1927 УМІ Відділ ДРУГИМ 7
1927 г. І №2 Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ

Постанова Наркомвнусправа УСРР
(20 листопада 1926 р.).

161. Про порядок запровадження „Інструкції про видачу заі алмюгромадян- 
• і,ких закордонних паш порті в для громадян Союзу РСР і віз для чужоземців".

1«і2. Інструкція про порядок видачі загально - громадянських закордонних паш портів для громадян Союзу РСР для чужоземців.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления Наркомвнудела УССР 

(20 ноября 1926 г .) .
161. О порядке введения „Иш-трукцин о выдаче общегражданских заграничных паспортов для граждан Союза ССР и виз для иностранцев".102. Инструкция о порядке выдачи общегражданских заграничных паспортов для граждан Союяа ССР и виз для иностранцев.

Постанова Наркомвнусправа.
161. Про порядок запровадження „Ін
струкції про видачу загально грома
дянських закордонних пашпортів для 
громадян Союзу РСР і віз для чужо- 

„ земців".
Народній Комісаріят Внутрішніх 

Справ УСРР постановив затвердити 
нижченаведені правила про порядок 
запровадження „Інструкції про ви
дачу загальногромадянських закордон
них пашпортів для громадян Союзу 
РСР і віз для чужоземців".

1. З одержанням на місцях „Інструк
ції про видачу загальногромадянських 
закордонних пашпортів для громадян 
Союзу РСР і віз для чужоземців" 
округовим адміністративним відділам 
належить:

аі Оголосити в усіх округових ор
ганах друку, як також і в місцях ви
дачі пашпортів про те, шо всі грома
дяни Союзу РСР, шо одержали за
кордонні пашпорти старої форми 1 не

Постановление Наркомвнудела.
161. О порядке введения ..Инструкции 
о выдаче общегражданских загра
ничных паспортов для граждан Со
юза ССР и виз для иностранцев".

Народный Комиссариат Внутренних 
Дел УССР постановил утвердить ниже
следующие правила о порядке введе
ния „Инструкции о выдаче общеграж
данских заграничных паспортов для 
граждан Союза ССР и виз для ино
странцев".

1. С получением на местах „Инструк
ции о выдаче общегражданских за
граничных паспортов для граждан 
Союза ССР и виз для иностранцев" 
окружным административным отделам 
надлежит:

а) Об'явить во всех окружных 
органах печати, а также в местах 
выдачи паспортов о том, что все 
граждане Союза ССР, получившие 
заграничные паспорта старой формы

і* .Ґ* I к . I г а . .4
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виїхали в термін, зазначений в паш- 
портах або в візах на виїзд, накла
дених на них, повинні здати ці паш- 
порти до округового адміністратив
ного відділу або, коли вони гадають 
виїхати, можуть подати протягом 
семи день зі дня оголошення в газеті 
до округового адміністративного від
ділу заяву про відновлення реченця 
з доданням закордонного пашпорта.

б) Закордонні пашпорти, не подані 
протягом зазначеного реченця без 
уважливих причин, втрачають свою 
силу (анулюються) і реченець виїзду 
з ними не буде продовжено.

в) За вважливі причини можна 
визнати: хворість та інші причини, 
якщо їх начальник округового адмі
ністративного відділу визнає за до
статні.

У в а г а .  Термін виїзду за закор
донними пашпортами загальносоюз
ного взірця, а також за закордон
ними пашпортами, виданими до 
6 квітня 1926 р., в жодному разі 
не може бути продовженим.
2. На поданих згідно з арт. 1 цієї 

постанови закордонних пашпортах ре
ченець виїзду можна продовжити на 
місяць.

3. За продовження пашпорта стя
гається оплату в установленім роз
мірі.

4. За виданням зазначеної інструкції 
касується:

1) Інструкцію НКВС № 165 з 2 травня
1923 р.

2) Обіжник К? 239 з 16 жовтня
1922 р.

3) Обіжник .N0 393 з 10 жовтня
1923 р.

4) Обіжник № 23 з 24 січня
1924 р.

5) Обіжник Я? 107 з 11 червня
1924 р.

6) Обіжник № 22 з 28 січня 1925 р.

7) Обіжник № 54 з 15 квітня
1925 р.

8) Обіжник № 09 з 5 травня 
1925 р.

9) Обіжник № 124 з 25 серпня 
1925 р.

и не выехавшие в сроки, указанные 
в паспортах или в визах на выезд, 
наложенных на них, обязаны сдать 
эти паспорта в окружной администра
тивный отдел или, в случае предпо
лагаемого ими выезда, могут возбудить 
в семидневный срок со дня об'явлення 
в газете в окружном административ
ном отделе ходатайство о возобно
влении срока с приложением загра
ничного паспорта.

б)  Заграничные паспорта, не пред- 
явленные в течение этого срока без 
уважительных причин, теряют силу 
(аннулируются) и срок выезда на них 
не будет продлен. <

в) Уважительными причинами могут 
быть признаны болезнь и другие 
причины, признанные таковыми на
чальником окружного административ
ного отдела.

П р и м е ч а н и е .  Срок выезда по 
заграничным паспортам общесоюз
ного образца, а также по загра
ничным паспортам, выданным до 
6 апреля 1926 г., продлению ни 
в коем случае не подлежит.
2. По пред'явленным, согласно ст. 1 

настоящего постановления, загранич
ным паспортам срок выезда может 
быть продлен на месяц.

3. За продление паспорта взимается 
сбор в установленном размере.

4. С изданием упомянутой инструк
ции отменяются:

1) Инструкция НКВД № 105 от 
2 мая 1923.

2) Циркуляр № 239 от. 16 октя
бря 1922 г.

3) Циркуляр № 398 от 10 октя
бря 1923 г.4)  Циркуляр № 23 от 24 января 
1924 г.

5) Циркуляр № 107 от 11 июня
1924 года.

6) Циркуляр № 22 от 28 января
1925 года,

7) Циркуляр № 54 от 15 апреля 
1925 г. *

8) Циркуляр № 69 от 5 мая 1925 г.

9) Циркуляр № 124 от 25 августа 
1925 г.
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Ю) Обіжник Л6 130 з 16 вересня
1925 р.

11) Обіжник № 99 з 29 жовтня
1926 р.

Харків, 20 иистопада 1926 р.

Народній Комісар Внутрішніх
Справ Галицький.

162.  І Н С Т Р У К Ц І Я
иро порядок видачі загально-громадпв- 
еьквх закордонних пашпортів для гро
мадян Союзу РСР та віз для чужоземців.

(Видана на виконання постанови 
ЦВК і РНК СРСР з 5 червня 1925 р. 
Положення „Про в'їзд до меж Союзу 
РСР і про виїзд з меж Союзу 
РСР“ (36. Зак. СРСР 1925 р., № 37, 
арт. 277, додаток 1).

І. Загальний порядок подачі заяв.
1. Особи, шо бажають виїхати за 

кордон, як громадяни СРСР, як і чу
жоземці, з заявами про видачу дозво
лів на виїзд за кордон (закордонних 
пашпортів і віз) повинні звертатися 
безпосередньо до округових адміні

стративних відділів в місці свого пе
ребування.

Кожна особа, то досягла 16 років, 
повинна подати окрему заяву і подати 
зазначені в цій інструкції документи.

Осіб, шо не досягли 16 років, можна 
зазначати в заявах тих осіб, шо 
з ними вони їдуть за кордон. Заяви 
про виїзд неповнолітніх подають їх 
батьки або опікуни з тим, що не
потрібно подавати окремі документи 
для осіб, шо не досягли 16 років, за 
винятком фотокарток, які обов'язково 
подається на всіх неповнолітніх від 4 
до 16 років.

У в аг а 1. До цього додається спи
сок округових адміністративних від
ділів, яким у момент видання цієї 
інструкції надано право самостійно 
видавати дозволи на виїзд за кор
дон (додаток 3).

У в а г а  2. Особи, шо мешкають 
а округах, адміністративним відділам

10) Циркуляр № 130 от 16 сентя
бря 1925 г.

11) Циркуляр Хе 99 от 29 октя
бря 1926 г.

-Харьков. 2о ноября 1926 г.

Народный Комиссар Внутренних 
Дел Балицкий.

162. И Н С Т Р У К Ц И Я

о порядке выдачи общегражданских 
заграничных паспортов для граждан 

Союза ССР и виз для иностранцев.
(Издана во исполнение постано

вления ЦИК и СНК СССР от 5 июня 
1925 года Положение „О в'езде в 
пределы Союза ССР и о выезде из 
пределов Союза ССР“ (Собр. Зак. 
СССР 1925 г., X? 37, ст. 277, при
ложение 1).

I. Общий порядок чодачи заявлений.
1. Лица, желающие выехать за 

границу, как граждане СССР, так 
и иностранцы, с заявлениями о выдаче 
разрешений на выезд за границу 
(заграничных паспортов и виз) должны 
обращаться непосредственно в окруж
ные административные отделы по 
месту своего жительства,

Каждое лицо, достигшее 16 лет
него возраста, обязано подать зая
вление и представить требуемые 
настоящей инструкцией документы.

Лица, не достигшие 16 лет, 
могут указываться в заявлениях тех 
лиц, при которых они следуют за 
границу. Заявления о выезде несовер
шеннолетних подаются их родителями 
или опекунами, причем представление 
особых документов для лиц, не до
стигших 16-ти лет, не требуется, 
за исключением фотокарточек, каковые 
обязательно представляются на несо
вершеннолетних от 4 до 16 лет.

П р и м е ч а н и е  1. Список окруж - 
ных административных отделов, 
которым к моменту издания насто- 
яшей инструкции предоставлено 
право самостоятельной выдачи раз
решений на выезд за границу, при 
сем прилагается (приложение 3).

П р и м е ч а н и е  2. Лица, прожи
вающие в округах, административ-
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яких не надано права самостійно 
видавати дозволи на виїзд за кордон, 
заяви про видачу дозволів на виїзд 
за кордон подають також до окру- 
гових адміністративних відділів у місці 
свого перебування.

Одержуючи від зазначеного окр- 
адмінвідділу посвідчення за встано
вленою формою про відсутність пе
решкод до виїзду за кордон (дода
ток 13), зазначені особи звертаються 
до округового адміністративного від
ділу, зазначеного в цьому посвід
ченні, з заявою про видачу закор
донного пашпорту або візи.
2. Заяви про видачу дозволів на 

виїзд за кордон округові адміністра
тивні відділи приймають під квитанцію 
(додаток 4), в якій зазначається, коли 
заявник може прибути за відповіддю. 
Всякого роду довідки про подану 
заяву видається по поданні квитанції. 
Коли даєтіся остаточну відповідь, 
квитанцію відбирається.

У випадку втрати квитанції 
треба про те негайно заявити до ок
ругового адміністративного відділу, що 
її видав.

Відповіді на подані заяви про ви
дачу дозволів виїхати за кордон 
округові адміністративні відділи дають 
в такі реченці: громадянам Союзу 
РСР, шо постійно проживають в місці 
подання заяви—від 2 до 10 днів; гро
мадянам Союзу РСР , шо не є постій
ними мешканцями, реченець можна 
побільшити до 1 місяця; чужозем
цям, як загальне правило,—не піз
ніше як через 48 годин зі дня подання 
заяви.

3. Особи, шо одержали дозволи 
виїхати за кордон (закордонні паш- 
порти або візи), в разі втрати їх 
до виїзду за межі Союзу РСР, можуть 
подавати заяви про видачу заново 
дозволів на виїзд тільки по виконанні 
правил, передбачених постановами РНК 
УСРР з 24 жовтня 1922 р. і 
з 25 травня 1923 р. „Про відно
влення загублених документів* (36. 
Уз. УСРР 1922 р., № 45, арт. 660

ным отделам которых не предоста
влено право самостоятельной вы
дачи разрешений на выезд за гра
ницу заявления о выдаче разреше
ний на выезд за границу подают 
также в окружной административ
ный отдел по месту своего житель
ства.

При получении от последнего 
удостоверения по установленной 
форме о неимении препятствий к 
выезду за границу (приложение 13), 
упомянутые лица обращаются в 
окружной административный отдел, 
указанный в этом удостоверении, 
с заявлением о выдаче им загра
ничного паспорта или визы.
2. Заявления о выдаче разрешений 

на выезд за границу принимаются 
окружными административными отде
лами под квитанцию (приложение 4), 
в которой указывается, когда заяви
тель может явиться за ответом. 
Всякого рода справки о поданном 
заявлении выдаются по пред'явленим 
квитанции. При даче окончательного 
ответа квитанция отбирается.

В случае утраты квитанции об этом 
должно быть заявлено в окружной 
административный отдел по месту 
выдачи ее.

Ответы на поданные заявления 
о выдаче разрешения на выезд за 
границу даются окружными админи
стративными отделами в следующие 
сроки: гражданам Союза ССР, посто
янно проживающим по месту подачи 
заявления—от 2 до 10 дней; гражда
нам Союза ССР, не являющимся 
постоянными жителями, сроки могут 
быть увеличены до 1 */., месяца; ино
странцам же, как обшее правило,— 
не позднее как через 48 часов со дня 
подачи заявления.

3. Лица, получившие разрешения 
на выезд за границу (заграничные 
паспорта или визы), в случае утраты 
таковых до выезда из пределов Союза 
ССР, могут подавать заявления о вы
даче вновь разрешений на выезд лишь 
по выполнении правил, предусмотрен
ных постановлениями СНК УССР от 
24 октября 1922 г. и от 25 мая 
1923 г. „О возобновлении утраченных 
документов" (Собр. Узак. УССР
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і 36. Уз. УСРР 1923 р., № 17, 
арт. 303). Про втрату належить не
гайно подати відповідну заяву до ок- 
ругового адміністративного відділу, що 
видав документи.

II. Документи, подавай/ чужоземними 
на одержання дозволу на вгіїзд, і по

рядок одержання віз.

4. Чужоземці подають заяви за 
встановленою для них формою (до
даток 5)

До заяви належить додати:

а) національний пашпорт; для осіб, 
заявлених чужоземцями —інші націо
нальні документи;

б) одну фотокартку, коли в націо
нальнім пашпорті є вже фотокартка; 
коли в національнім пашпорті нема 
фотокартку, дві фотокартки;

в) квітаицію округового фінансового 
відділу про внесення оплати, шо її 
стягається на підставі постанови ЦВК 
і РНК СРСР з 6 квітня 1926 р. 
(додаток 6) і обіжника НКФ і НКВС 
УСРР (додаток 7).

У в а г а .  Коли подається націо
нальний пашпорт або інші доку
менти для накладання візи, окру- 
говий адміністративний відділ від
кріпляє від них посвідку на перебу
вання і повертає її чужоземцеві, 
зробивши на ній відповідну відмітку, 
шо національний документ здано 
до окрадмінвідділу для накладення 
виїзної візи.
5. Чужоземці, відряджувані за кор

дон державними установами і громад
ськими організаціями Союзу РСР, 
окрім подання документів, зазначених 
в арт. 4 цієї інструкції, виконують 
ше й правила, зазначені в арт. 13, 
нарівні з відряджуваними громадянами 
Союзу РСР.

Ь. Чужоземці, шо бажають виїхати, 
як загальне правиле, повинні осо
бисто подавати заяви і одержувати 
відповіді на них: за виняткових ви
падків подача заяви, а також одер
жання відповіди може провадитися не 
особисто, а особами, шо подають но
таріально посвідчену довіреність, або 
співробітниками чужоземного посоль-

1922 г., № 45, ст. 660 и Собр. Уз. 
УССР 1923 г., № 17, ст. 303). Об 
утрате должно быть немедленно 
подано соответствующее заявление 
в окружной административный отдел, 
выдавший документы.

II. Документы, представляемые ино
странцами для получения разрешения 

на выезд, и порядок получения виз.

4. Иностранцы подают заявления 
по установленной для них форме 
(приложение 5).

К заявлению должны быть при
ложены:

а) национальный паспорт; для лиц, 
заявляющих себя иностранцами— 
прочие национальные документы;

б) одна фотокарточка, если в нацио
нальном паспорте уже имеется тако
вая, а при отсутствии ее на паспорте— 
две фотокарточки;

в) квитанция окружного финансо
вого отдела об уплате сбора, взыски
ваемого на основании постановления 
ЦИК и СНК СССР от 6 апреля 1926 г. 
(приложение 6) и циркуляра НКФ 
и НКВД УССР (приложение 7).

П р и м е ч а н и е .  При представле
нии национального паспорта или 
других документов для наложения 
визы, вид на жительство открепляется 
окружным административным отде
лом и возврашается иностранцу 
с соответствующей отметкой, что 
национальный документ сдан в окр- 
админотдел для наложения выезд
ной визы.
5. Иностранцы, командируемые за 

границу государственными учрежде 
ния.ми и общественным^ организаци
ями Союза ССР, поМ' мо представления 
документов, указанных в ст 4-ой 
настоящей инструкции выполняют пра
вила,указанныевст. 13,наравне с коман
дируемыми гражданами Союза ССР.

6. Иностранцы, ходатайствующие 
о выезде, как обшее правило, должны 
лично подавать заявления, а также 
получать на них ответы; в исклю
чительных случаях подача заявления, 
а также получение ответа могут 
производиться не лично, а лицами, 
представляющими нотариально заве
ренную доверенность, или сотрудни-
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ства або консульства відповідної дер
жави, офіційно уповноваженими на це 
посольством або консульством.

Чужоземці, шо виїздять у приват
них справах, окрім документів, зазна
чених в арт. 4, подають такі самі 
документи, як і громадяни Союзу РСР, 
передбачені п. п. „а“, „6й, „в“, „г“ і 
„а“ арт. 14 цієї інструкції.

У в а г а .  Особи, заявлені чужо
земцями, в разі виїзду за кордон, 
подають такі самі документи, як і гро
мадяни Союзу РСР (див. арт. арт. 12, 
13, 14), а крім того свої чужозем
ні документи.

7. Для чужоземців дозволом на виїзд 
за межі Союзу РСР служить віза, 
(додаток 14). яку накладається на 
їхньому національному пашпорті. На
кладаючи візу й заповнюючи текст 
її. належить додержуватися таких 
правил: .

а) коли в однім національнім паш
порті вписано кілька осіб, то на нім, 
так само, як і на пашпорті одної 
особи, накладається тільки один штамп 
візи, в якій перелічується всіх осіб, 
що їдуть із власником пашпорту;

б) залежно від бажання заявника, 
у візі можна зазначити один або кілька 
контрольно-пропускних прикордонних 
пунктів із числа об'явлених в додат
ку 8.

У в а г а  1. Оптантам візу накла
дається на оптаційнім документі, 
виданім представництвом або кон
сульством держави, громадянство 
якої вони оптували (вибрали). Оп- 
таційні посвідчення, видані НКВС, 
залишається в справах округового 
адміністративного відділу, що накла
дає візу.

У в а г а  2. Репатріантам візу на
кладається на документах, виданих 
представництвом або консульством 
їхньої держави. Документи (білет 
біженця, особове посвідчення грома
дян Союзу РСР та інше) залишається 
в справах округового адміністратив
ного відділу.

У в а г а  3. Особам, заявленим чу
жоземцями, шо не мають національ-

ками иностранною посольства или 
консульства соответствующей Страны, 
официально на то уполномоченными 
этим посольством или консульством.

Иностранцы, выезжающие по част
ным делам, помимо документов, ука
занных в ст. 4, представляют те же 
документы, как и граждане Союза 
ССР, предусмотренные п. п. „а", иб“, 
„в“, „г“, и „д“ сг. 14 настоящей 
инструкции.

П р и м е ч а н и е .  Лица, заявля
ющие себя иностранцами, в случае 
выезда за границу, представляют 
те же документы, как и граждане 
Союза ССР (см. ст. ст. 12, 13, 14) 
и кроме того свои иностранные 
документы.

7. Для иностранцев разрешением 
на выезд из пределов Союза СТСР 
служит виза (приложение 14), нала
гаемая на их национальном паспорте. 
При наложении и заполнении текста 
визы соблюдаются следующие привила:

а) если в одном национальном пас
порте вписано несколько лиц, то на 
нем, также, как и на паспорте для 
одного лица, налагается только один 
штамп визы, в коей перечисляются все 
лица, едущие с владельцем паспорта;:

б) в зависимости от желания заяви
теля в визе могут быть указаны один 
или несколько контрольно-пропускных 
пограничных пунктов из числа выяв
ленных в приложении 8.

П р и м е ч а н и е  1. Оптантам виза 
налагается на оптационном доку
менте, выданном представительством 
или консульством страны, граждан
ство которой они оптировали (вы
брали). Оптапионные удостоверения, 
выданные НКВД, ос і авляются в делах 
окружного административного от
дела, налагающего визы.

П р и м е ч а н и е  2, Репатриантам 
виза налагается на документах, 
выданных представительством или 
консульством их страны. Документы 
(билет беженца, удостоверение лич
ности граждан Союза ССР и пр.) 
оставляются в делах окружного 
административного отдела.

П р и м е ч а н и е  3. Лицам, заявля
ющим себя иностранцами, не име-
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них пашпортів, видається привісну 
візу на окремім аркуші (додаток
22). Чужоземні документи таких 
осіб прикріпляється до привісної 
візи. Таку саму візу видається і в 
тім разі, коли в національнім паш- 
порті нема місця для накладення 
візи або бракує фотокартки.

8. Чужоземці, особи, заявлені чу
жоземцями, оптанти і репатріанти, 
одержавши візу на виїзд за кордон, 
повинні виїхати за межі Союзу РСР 
в установлений округовим адміністра
тивним відділом реченець, який зазна
чається в візі. Цей реченець не може 
бути більшим, як на один місяць.

У в а г а .  Особам, зазначеним в цім 
артикулі, в разі будь-яких важливих 
причин, як-ось: хвороба та інш„ 
згідно з їх писаною заявою, окру- 
говий адміністративний відділ може 
продовжувати реченець виїзду,якщо 
він визнає це за можливе. При про
довженні реченця візи на національ
нім пашпорті або на інших чу
жоземних документах округовий 
адміністративний відділ ставить від
повідний штамп (додаток 16).
9. Коли видається візу на виїзд за 

кордон, посвідку на перебування за
лишається в справах округового адмі
ністративного відділу. Виїзна віза, 
т.-т. штамп на національнім пашпорті 
або на інших чужоземним документам, 
а також привісна віза, видавана на 
окремім аркуші, на протязі реченця 
їх важности заступають посвідку на 
перебування.

10. За виняткових випадків чужо
земцеві разом з візою на виїзд можна 
накласти візу на поворотний в'їзд до 
Союзу РСР (додаток 15), як також 
і візу на право періодичного переїзду 
кордону Союзу РСР (додаток 17). 
Візи ці видається на реченець двох 
місяців.

III. Документи, подавані громадянами 
Союзу РСР на одержання закордон

ного пашпоршу. 11

11. При подачі заяв про видачу 
дозволів на виїзд за кордон, згідно 
з арт. 1 цеєї інструкції, громадяни

юшим национальных паспортов, вы
дается Привесная виза на Отдельном 
листе (приложение 22). Иностран
ные документы данных лиц прикре
пляются к этой визе. Такая же виза 
выдается в тех случаях, когда в на
циональном паспорте нет места для 
наложения визы или отсутствует 
фотокарточка.

8. Иностранцы, лица, заявляющие 
себя иностранцами, оптанты и репат
рианты, получившие визу на выезд за 
границу, обязаны выехать из пределов 
Союза ССР в установленный окруж
ным административным отделом срок, 
который указывается в визе. Этот 
срок не может быть более одного 
месяца.

П р и м е ч а н и е .  Лицам, указан
ным в данной статье, в случае каких- 
либо уважительных причин, как-то: 
болезнь и пр., согласно их письмен
ного ходатайства, срок выезда может 
быть продлен по усмотрению окруж
ного административного отдела.В по
следнем случае на национальном пас
порте или других иностранных до
кументах окружным административ
ным отделом ставится штамп (при
ложение 16).

9. При выдаче визы на выезд за 
границу, вид на жительство оставляется 
в делах окружного административного 
отдела. Выездная виза в виде штампа 
на национальном паспорте или на 
других иностранных документах, а 
также привесная виза, выдаваемая на 
отдельном листе, в течение срока их 
действия заменяют вид на жительство.

10. В исключительных случаях ино
странцу одновременно с визой на выезд 
может быть выдана виза на обратный 
в'езд в Союз ССР (приложение 15), 
а также виза на право периодического 
переезда границы Союза ССР (прило
жение 17). Визы эти выдаются на 
срок в два месяца.

111. Документы, пред'являемые гра
жданами Союза ССР для получения 

заграничною паспорта.

11. При подаче заявления о выдаче 
разрешения на выезд за границу, 
согласно ст. 1 настоящей инструкции.
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Союзу РСР чоловічого полу повинні 
подати обліко-військовий білет або 
інші військові документи з відміткою 
про зняття з обліку „за виїздом за 
кордон", які після перевірки повер
тається заявникові; в разі незняття з 
обліку, заяви не приймається (див. 
додаток 12).

12. Громадяни Союзу РСР подають 
заяви про видачу закордонних паш- 
портів за встановленою формою (до
даток 9).

До заяви належить додати такі 
документи:

а) квитанцію округового фінансового 
відділу про внесення оплати, шо її 
стягається на підставі постанови ЦВК 
і РНК Союзу РСР з 6 квітня 1926 р. 
(додаток 6) і обіжника НКФ і НКВС 
УСРР (додаток 7);

б) дві фотографічні картки.
У в а г а .  Як загальне .правило,

вимагається, шоб особи, подаючи 
фотокартки для одержання закор
донного пашпорту, фотографувались 
без капелюха і „ан фас" (все облич
чя). Окрім того, знімок повинен 
бути цілком виразний і на лицево
му його боці шоб був підпис зфо- 
тографованоі особи.
13. Заяви громадян Союзу РСР, 

відряджуваних за кордон державними 
установами або громадськими органі
заціями Союзу РСР, подається не 
особисто, а установами, шо їх відря- 
джують. Відповіді на заяви дається 
також таким самим порядком.

До заяви відряджуваної особи, окрім 
документів, зазначених в арт. 12, на
лежить подати:

а) копію командировочного доку
менту;

б) довідку від адміністрації установи 
з зазначенням відношення відряджу
ваної особи до таємного листування 
установи;

в) довідку від адміністрації установи, 
шо за особою, яка від'їжджає, не лі
читься податків;

г) службовці, шо є рівночасно осо
бами вільного фаху, окрім того по
дають довідки фінансових органів про 
заплачення всіх належних з них 
податків і оплат;

граждане Союза ССР мужеского пола 
должны пред'являть учетно-воинский 
билет или другие воинские документы, 
с отметкой о снятии с учета „за вы
ездом за границу", каковые по про
верке возвращаются заявителю; в слу
чае неснятия с учета, заявление не 
принимается (см. приложение 12).

12. Граждане Союза ССР подают 
заявления о выдаче заграничных па
спортов по установленной для них 
форме (приложение 9).

К заявлению должны быть прило
жены следующие документы:

а) квитанция окружного финансо
вого отдела об уплате сбора, взыски
ваемого на основании постановления 
ЦИК и СНК Союза ССР от 6 апреля 
1926 г. (приложение 6) и циркуляра 
НКФ и НКВД УССР (приложение 7);

б) две фотографические карточки.
П р и м е ч а н и е .  Как общее пра

вило, требуется, чтобы лица, пред‘- 
являюшие фотокарточки для полу
чения заграничного паспорта, фото
графировались без шляпы и „ан фас" 
(все лицо). Кроме того, снимок 
должен быть совершенно отчетливый 
и на лицевой стороне его была бы 
подпись сфотографированного лица.
13. Заявления граждан Союза ССР, 

командируемых за границу государ
ственными учреждениями или обще
ственными организациями Союза ССР, 
подаются не лично, а учреждениями, 
их командирующими. Ответы на за
явления также даются в том же по
рядке.

К заявлению командируемого лица, 
кроме документов, указанных в ст. 12, 
должны быть представлены;

а) копия командировочного доку
мента;

б) справка от администрации учре
ждения с указанием отношения ко
мандируемого лица к секретной пере
писке учреждения;

в) справка от администрации учре
ждения, что за лицом выезжающим 
не числится налогов;

г) для служащих, являющихся одно
временно лицами свободных профессий, 
кроме того необходимо представление 
справок финансовых органов об уплате 
всех причитающихся налогов и сборов;
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д) коли кого відряажується за кор
дон в справах зовнішньої торгівлі, 
потрібно подати згоду Наркомторгу 
порядком і за формою, встановленою 
інструкцією УЕН з 22 травня 1923 р. 
(додаток 10).

У в а г а  1. Подаючи заяву, по
трібно подати оригінал командиро
вочного документу. Командировоч
ний документ визнається за важний, 
коли його підписав нарком або його 
заступник, а на місцях — голова 
установи, шо одержав від відповід
ного наркома право відряджувати 
співробітників за кордон.

У в а г а  2. Відрядження на власні 
кошти того, шо виїздить, як також 
і відрядження приватних установ 
і організацій, розглядається, як 
особисту поїздку заявника.

У в а г а  3. В разі потреби окру- 
говим адміністративним відділам 
надається право запросити відря- 
джувану особу для особистих пояс
нень.
14. Громадяни Союзу РСР, шо виї

здять за кордон в особистих справах 
(за власні кошти), повинні особисто 
подати заяву і одержати відповідь за 
неї. За виняткових випадків, з попе
реднього дозволу округового адміні
стративного відділу і за його відпові
дальністю допускається подача заяв 
і видача відповідей по них не особисто, 
а по поданні нотаріяльно засвідченої 
довірености.

Загально - громадянські закордонні 
пашпорти видається тільки особисто 
їх власникам. Як виняток, закордонні 
пашпорти можна видати родичам по 
поданні нотаріяльно засвідченої дові
рености; закордонні пашпорти непов
нолітніх видається їх батькам або 
опікуна*.

Окрім документів, перелічених варт. 
12, до заяви належить додати:

а) довідку про професію, засоби до 
життя та про час проживання за 
останньою адресою особи, шо виїздить; 
мешканці міст одержують таку до- 
свідку від домоуправлінь (додаток 11); 
довідка, видана приватним доіовлас-

д) при командировке по делам внеш
ней торговли требуется представление 
согласия Наркомторга в порядке и по 
форме, установленной инструкцией 
УЭС от 22 мая 1923 г. (приложе
ние 10).

П р и м е ч а н и е  1. При подаче 
заявления должен быть предявлен 
подлинник командировочного доку 
мента. Командировочный документ 
признается действительным, если он 
подписан наркомом и его замести
телем, а на местах — главою учре
ждения, получившего от соответ
ствующего наркома право команди
ровки сотрудников за границу.

П р и м е ч а н и е  2. Командировка 
за собственный счет выезжающего, 
а также частных учреждений и орга
низаций, рассматривается, как лич
ная поездка заявителя.

П р и м е ч а н и е  3. Окружным ад - 
министративным отделам предоста
вляется право в случае надобности 
пригласить командируемое лицо для 
личных объяснений.
14. Граждане Союза ССР, выезжа

ющие за границу по личным делам 
(за собственный счет), обязаны лично 
подать заявление и получить ответ 
на него. В исключительных случаях, 
с предварительного разрешения ок
ружного административного отдела, 
за его ответственностью, допускается 
прием заявлений и дача по ним от
ветов не лично, а по представлению 
нотариально заверенной доверенности.

Общегражданские заграничные пас
порта выдаются только лично их 
владельцам. В порядке исключения, 
заграничные паспорта могут быть 
выданы родственникам по представле
нии нотариально заверенной доверен
ности; заграничные паспорта несовер
шеннолетних выдаются их родителям 
или опекунам.

Кроме перечисленных в ст. 12 до
кументов, к заявлению должны быть 
приложены:

а) справка о профессии, средствах 
к существованию, времени прожива
ния по последнему адресу лица выез
жающего; лица, проживающие в горо
дах, получают справку от домоупра
влений (приложение 11); справка, вы-
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ником, повинна бути завірена в органах 
міліції; мешканці сел одержують довідку 
від сільрад, яку повинні завірити рай
виконкоми (додаток 11- а ) ;

б) службовці і робітники—довідку 
від адміністрації установи про те, що 
за ними нема жодних державних по
датків, стягуваних установами; у до
відці належить зазначити, чи дана 
особа працює по суміщенню в інших 
установах та в яких саме;

в) члени родин осіб, зазначених в 
п. „б“, шо є на їхньому утриманні 
і не мають самостійного заробку, 
подають довідки, зазначені в п. „а-, 
мешканці міст окрім того подають 
довідки від фінорганів про те, шо за 
ними не лічиться забсргованости по
датків та оплат;

г) у довідках (п. ,,а“), видаваних 
райвиконкомами селянам, що працюють 
сільським господарством, як також 
і наймитам, належить зазначити ана
логічні відомості;

д) кустарі і ремісники, особи віль
ною фаху, особи, шо живуть з не
трудових прибутків, а також інші 
категорії громадян, за винятком осіб, 
зазначених у п. п. „6“ і „в“ цього 
артикулу, окрім довідки, зазначеної 
у п. „а“, повинні подати довідку від 
фінансових органів про те, шо вони 
заплатили всі податки і- оплати;

е) особи, шо служать у державних 
установах і громадських організаціях,- 
довідку за підписом голови установи 
про те, шо з боку установи нема 
перешкод шо до їх виїзду за кордон, 
а також чи за заявником нема забор
гованою установі; у довідці окрім 
того повинно бути зазначено, яке 
відношення має дана особа до таєм
ного листування;

ж) особи чоловічого полу, що є на 
дійсній службі в кадрах РСЧА,—звіль
няючий документ від відповідної вій
ськової установи (див. додаток 12);

з) особи, шо є на спеціальнім об
ліку (налр., на обліку, зазначенім в

данная частным домовладельцем,должна 
быть заверена в органах милиции; 
лица, проживающие в сельских мест
ностях, получают справку от сельсо
ветов, каковая должна быть заверена 
райисполкомами (приложение 11-а);

б) служащие и рабочие—справку от 
администрации учреждения о том,что 
за лицом, выезжающим не числится 
никаких государственных налогов, взи
маемых учреждениями; в справке 
должно быть указано, работает ли 
данное лицо по совместительству в 
других учреждениях и в каких именно;

в) члены семей лиц, указанных 
в п. „б", состоящие на иждивении 
и неимеюшие самостоятельного зара
ботка, представляют справки, указан
ные в п. „а“; лица, проживающие 
в городах, представляют, кроме того, 
справку от финорганов о неимении 
задолженности по налогам и сборам;

г) в справках (п. ,,а“), выдаваемых 
райисполкомами крестьянам, занима
ющимся сельским хозяйством, а также 
батракам, должны быть указаны ана
логичные сведения;

д) кустари и ремесленники, лица 
свободных-профессий, лица, прожива
ющие на нетрудовые доходы, а также 
прочие категории граждан, за исклю
чением указанных в п.п. „6“ и „в” 
настоящей статьи, помимо справки, 
указанной в п. „а“, должны пред
ставить справку от финансовых орга
нов о том, что лицом, выезжающим, 
уплачены все налоги и сборы;

е) лица, состоящие на службе в 
государственных учреждениях и обще
ственных организациях, — справку за 
подписью главы учреждения о том. 
что со стороны учреждения нет пре
пятствий к выезду за границу, а 
также, числится ли за выезжающим 
задолженность по учреждению; в 
справке, кроме того, должно быть 
указано, какое отношение имеет дан
ное лицо к секретной переписке;

ж) лица мужского пола, находя
щиеся на действительной службе в 
кадрах РККА, — увольнительный доку
мент от соответствующего военного 
учреждения (см. приложение 12);

з) лица, состоящие на специальном 
учете (напр., на учете, указанном в
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додатку 18),—довідку про зняття їх 
відповідною установою з обліку на 
час виїзду за кордон;

и) особи, що виїздять у справах 
зовнішньої торгівлі,—згоду Нарком- 
торгу;

к) особи-, що виїздять морським
або змішаним залізничо - морським 
шляхом, повинні виконувати правила, 
встановлені НКВС, видані на підставі 
постанови РПО Союзу РСР з 11 бе
резня 1923 року (.Эконом. Жизнь" 
з 22 березня 1925 р., 66) про мо
нополію Союзфлоти (додаток 20).

У в а г а  1. В разі потреби окрад- 
мінвідділам надається право прові- 
ряти через органи міліції відомості 
зазначені в п. „а" цього артикулу.

У в а г а  2. В разі потреби окрад- 
мінвідоілам надається право вима
гати від службовців і робітників, 
щоб вони, крім довідок, зазначених 
в п. п. „а" і „б" цього артикулу, 
подавали ше довідки від фінан
сових органів про те, що за ними не 
лічиться податків і оплат.

У в а г а  3. Обіжник НКВС № 88 
з 12 червня 1925 р. „Про потребу 
попереднього одержання згоди Поль
ського Посольства або Консульства 
для осіб, що виїздять до Польщі", 
залишається в силі.

1 У. Про загальногромадянські закор
донні паши орти.

15. Для громадян Союзу РСР доз
волом на виїзд за кордон, на прожи
вання за кордоном і на поворот до 
Союзу РСР служить загальногрома
дянський закордонний пашпорт уста
новленої форми.

Заповнюючи бланка пашпорта, по
трібно придержуватися таких правил: 
а) відповідно до артик. 1 .Положення 

про союзне громадянство", прийнятого
2 Сесією ЦВК Союзу РСР II скли
кання (36. Зак. СРСР і 924 р., № 23, 
арт. 202), в загальногромадянських 
закордонних пашпортах зазначається, 
як громадянство відповідної союзної 
республіки, як і громадянство Союзу

приложении 18), — справку о снятии 
их соответствующим учреждением с 
учета на время выезда за границу;

и) лица, выезжающие по делам 
внешней торговли, — согласие Нарком- 
торга;

к) лица, выезжающие морским илю 
смешанным железно-дорожно-морским 
путем, должны соблюдать правила, 
установленные НКВД, изданные на 
основании постановления СТО Союза 
ССР от 11 марта 1925 г. („Экон. 
Жизнь'4 от 22 марта 1925 г., N2 66> 
о монополии Союзфлота (приложение 
20).

П р и м е ч а н и е  1. В случае на
добности окрадминотделам предо
ставляется право проверять через 
органы милиции сведения, указан
ные в п. „а" настоящей статьи.

П р и м е ч а н и е  2. В случае на
добности окоадминотделам предо
ставляется право требовать от слу
жащих и рабочих, чтобы они кроме 
справок, указанных в п. п. „ а “ и „ б “  
настоящей статьи, представляли 
еще справки от финансовых органов 
о том, что за ними не числится 
налогов и сборов.

П р и м е ч а н и е  3. Циркуляр НКВД 
X* 88 от 12 июня 1925 г. „О необ
ходимости предварительного полу
чения согласия Польского Посоль
ства или Консульства для лиц, вы
езжающих в Польшу", остается 
в силе.

IV. Об общегражданских заграничные 
паспортах.

15. Для граждан Союза ССР раз
решением на выезд за границу, на 
проживание заграницей и на воз
вращение обратно в пределы Союза 
ССР является общегражданский загра
ничный паспорт установленной формы.

При заполнении бланка паспорта 
соблюдаются следующие правила: 

а> в соответствии со ст. 1 .Поло
жения о союзном гражданстве'4, при
нятого 2 Сессией ЦИК Союза ССР 
I! созыва (Собр. Зак. СССР 1924 г., 
№ 23, ст. 202), в общегражданских 
заграничных паспортах указывается, 
как гражданство соответствующей 
союзной республики, так и граждан-
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РСР; громадянство союзних республік 
установлюється на підставі записів 
у документах громадянина, а коли в 
документах таких вказівок нема,-—на 
підставі його писаних відповідей на 
відповідні питання в заяві;

б\ залежно від бажання заявника 
зазначається один або кілька конт
рольно-прикордонних перепускних пун
ктів із числа об'явлених в додатку 8;

в) в закордонних пашпортах осіб, 
відраджуваних за кордон державними 
установами або громадськими органі
заціями, зазначається тільки ті дер
жави, куди їх відряджають, а також, 
відповідно до постанови УЕН з 22 трав
ня 1923 р. (додаток 10),—мету по
їздки (коротко: „вторговельних спра
вах**, „з науковою метою" то-шо);

г) в закордонних пашпортах осіб, 
шо виїздять в особистих справах, 
зазначається: „Виїздить за межі Со
юзу РСР“ без зазначення держави, 
куди власник пашпорта бажає виїхати; 
на писане-ж прохання заявника мо
жна зазначити державу, куди він їде, 
і в закордонних пашпортах осіб, шо 
їдуть в особистих справах, обов'язково 
зазначається держави, до яких заявни
кові не дозволено в'їздити;

ді в закордонних пашпортах осіб, 
шо виїздять як в особистих справах, 
як і за відрядженням, на ї'хнє особи
сте прохання і на подання відповід
них документів можна вписати їх уче
ний стан (наприклад: професор, член 
Академії Наук), як також посаду на 
службі.

У в а г а .  До кожного видаваного 
закордонного пашпорта належить 
вкласти надруковані правила реєст
рації громадян Союзу РСР за кор
доном, затверджені НКЗС Союзу РСР 
22 травня 1926 р. та уваги НКВС 
УСРР (додаток 2).

16. Кожній особі, шо досягла 16 ро
ків, видається окремий закордонний 
пашпорт.

Осіб, шо не досягли 16 років, впи
сується до пашпорту матери, а коли

ство Союза ССР; гражданство союз
ных республик устанавливается на 
основании имеющихся записей в до
кументах гражданина, а если в доку
ментах таких указаний нет,—на осно
вании его письменных ответов на соот
ветствующие вопросы в заявлении;

б) в зависимости от желания 
заявителя—указываются один или 
несколько контрольно - пограничны* 
пропускных пунктов из числа об'яв- 
ленных в приложении 8;

в) в заграничных паспортах лиц, 
командируемых за границу государ
ственными учреждениями или обще
ственными организациями, указываются 
только те страны, куда они отпра
вляются, а также — в соответствии 
с постановлением ЭКОСО УССР 
от 22 мая 1923 г. (приложение 10)— 
цель поездки (коротко: „по торговым 
делам", „с научной целью** и т. п );

г) в заграничных паспортах лиц, 
выезжающих по личным делам, ука
зывается: „Отправляется за пределы 
Союза ССР“ без указания страны, куда 
владелец паспорта желает выехать; 
по письменной же просьбе уезжаю
щего указание страны, куда он едет, 
может быть сделано; в заграничных 
паспортах лиц, выезжающих по лич
ным делам, обязательно указываются 
страны, куда выезд заявителю не раз
решен;

д) в заграничных паспортах лиц, 
как выезжающих по личным делам, 
так и по командировке, может быть 
по их письменной просьбе и по пред'
явлених) соответствующих документов 
написано ученое звание (например: 
профессор, член Академии Наук) 
и занимаемая должность по службе.

П р и м е ч а н и е .  К каждому выда
ваемому заграничному паспорту 
должны быть вложены напечатан
ные типографским способом правила 
регистрации граждан Союза ССР 
за границей, утвержденные НКИД

Союза ССР 22 мая 1926 г. и при
мечания НКВД УССР (приложение 2).

16. Каждому лицу, достигшему 
16 лет, выдается отдельный загра
ничный паспорт.

Лица,' не достигшие 16 лет, вно
сятся в паспорт матери, за отсут-
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матери нема,—до пашпорту батька, 
опікуна або особи, з якою вони їдуть.

Особам, що недосягли 16 років, мож
на видати окремий пашпорт або 
вписати Тх до пашпортів інших осіб, 
за винятком батьків або опікуна, 
тільки на прохання батьків або опі
куна. Зазначена просьба повинна бути 
засвідчена нотаріяльним порядком.

17. Загальногромадянський закор
донний пашпорт видається реченцем 
на один рік. Цей реченець вирахову
ється з дня фактичного виїзду за ме
жі Союзу РСР, про шо й зазначено 
в пашпорті.

18. Загальногромадянський закор
донний пашпорт важний тільки на од
ну поїздку. Кожна особа, одержавши 
загальногромадянсякий закордонний 
пашпорт, повина виїхати протягом 
трех місяців із дня видачі пашпорта. 
За день видачі пашпорта вважається 
той день, який зазначено заявникові 
в прийомочній квитанції. Окремою 
відміткою на пашпорті зазначається 
остаточний термін (день і місяць 
виїзду власника пашпорту.

Продовження зазначеного реченця 
виїзду не допускається.

Власник закордонного пашпорту, 
не виїхавши за кордон в зазначений 
реченець, повинен повернути закор
донний пашпорт до округового адмі
ністративного відділу протягом речен
ця та порядком, зазначеними в арт. 21 
цеї інструкції.

Особи, шо їхні закордонні паш- 
порти анульовано на підставі цього 
артикулу, якщо побажають знов ви
їхати за кордон, обов'язані виконати 
заново всі вимоги, передбачені цією 
інструкцією.

У в а г а .  До закінчення реченця, 
встановленого цим артикулом, ок- 
руговий адміністративний відділ мо
же зробити в загальногромадянськім 
закордоннім пашпорті всякого роду 
поправки, як-ось: приписку або 
зміну держави, зміну контрольно- 
перепускних пунктів і приписку ді
тей. При виправленні пашпорта на 
звороті його накладається штамп 
(додаток 21).

ствием матери — в паспорт отца, 
опекуна или лица, при коих они 
следуют.

Не достигшие 16 лет могут полу
чить отдельный паспорт или могут 
быть вписаны в паспорта иных лиц, 
кроме родителей или опекуна, только 
по просьбе этих последних. Указан
ная просьба должна быть засвиде
тельствована нотариальным порядком.

17. Общегражданский заграничный 
паспорт выдается сооком на один год, 
каковой исчисляется со дня факти
ческого выезда из пределов Союза 
ССР, о чем указано в паспорте.

18. Общегражданский заграничный 
паспорт действителен лишь на одну 
поездку. Каждое лицо, получившее 
общегражданский заграничный пас
порт, должно выехать в трехмесячный 
срок со дня выдачи паспорта. Днем 
выдачи считается тот день, который 
указан заявителю в приемочной кви
танции. Особой отметкой на паспорте 
указывается окончательный срок 
(число и месяц) выезда владельца 
паспорта.

Продление вышеуказанного срока 
выезда не допускается.

Владелец заграничного паспорта, 
не выехавший в указанный срок, 
обязан сдать его в местный окру
жный административный отдел в сроки 
и в порядке, указанные в ст. 21 
настоящей инструкции.

Лица, заграничные паспорта кото
рых аннулированы на основании 
настоящей статьи, в случае желания 
выехать вновь за границу, обязаны 
выполнить вновь все требования, пре
дусмотренные настоящей инструкцией.

П р и м е ч а н и е .  До истечения 
срока, установленного настоящей 
статьей, в общегражданском загра
ничном паспорте окружными адми
нистративными отделами могут быть 
сделаны всякого рода исправления, 
как-то: приписки или изменения 
стран, изменение контрольно-про
пускных пунктов и приписка детей. 
При испоавлении паспорта на обо
роте его накладывается штамп 
(приложение 21).
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За всякого роду поправки стяга
ється оплату в установленім розмірі 
(додаток 6).

19. Доки реченець, зазначений в 
арт. 18, є важний, закордонний паш- 
порт є документ, шо заступає осо
бове посвідчення, як також може слу
жити документом для прописки.

20. Непрострочені загальногрома
дянські закордонні пзшпорти, видані 
за встановленою, формою, важні на 
поворотний в'їзд до Союзу РСР без 
віз повноважних представництв або 
консульств Союзу РСР за кордоном.

У в а г а .  Закордонні пашпорти, 
ридані раніш за іншими формами до 
заведення загальногромадянського 
закордонного пашпорта загально
союзного взірця, за винятком 
пашпортів-книжок, в яких є від
мітка про важність пашпорта на 
поворотний в'їзд, важні на поворот
ний в'їзд до Союзу РСР тільки 
в тім разі, коли на них є пово
ротна віза або віза Повноважного 
Представництва або Консульства 
Союзу РСР за кордоном.

21. Громадяни Союзу РСР, по по
вороті з-за кордону, обов'язані про
тягом трьох день (а ті, шо прожи
вають в сільських місцевостях—про
тягом сімох день) по прибутті до 
місця свого проживання здати вико
ристаний загальногромадянський за
кордонний пашпорт до округового 
адміністративного відділу.

У в а г а .  Всі громадяни СРСР, шо 
прибувають з-за кордону з візами, 
накладеними на закордонних по
свідках на перебування для грома
дян Союзу РСР зі свідоцтвами на 
поворот до Союзу РСР та з еваку
аційними свідоцтвами, зобов'язані 
здати їх до окрадмінвідділів у 
встановлений реченець згідно з цим 
артикулом.

Зазначені громадяни можуть виїхати 
назад за кордон тільки одержавши 
закордонного пашпорта.

За всякого рода исправления взи
мается сбор в установленном размере 
(приложение 6).

19. Во время действия срока, ука
занного в ст. 18, заграничный паспорт 
является документом, заменяющим 
удостоверение личности, а также 
может служить документом для про
писки.

20. Непросроченные общеграждан
ские заграничные паспорта, выданные 
по установленной форме, действи
тельны на обратный в'езд в пре
делы Союза ССР без виз полномоч
ных представительств или консульств
Союза ССР за • границей.

П р и м е ч а н и е .  Заграничные пас
порта, выданные ранее по другим 
формам до введения общеграждан
ского заграничного паспорта обще
союзного образца, за исключением 
паспортов-книжек, в которых име
ется отметка о действительности! 
паспорта на обратный в'езд, дей
ствительны на обратный в'езд в Союз 
ССР только в том случае, если 
на них имеется обратная виза или 
виза Полномочного Представитель
ства или Консульства Союза ССР 
за границей.
21. Граждане Союза ССР. возвра

тившиеся из-за границы, обязаны 
в трехдневный срок (проживающие 
в сельских местностях—в семидневный 
срок) по прибытии к месту своего 
жительства сдать использованный 
общегражданский заграничный пас
порт в окружной административный 
отдел.

П р и м е ч а н и е .  Все граждане 
Союза ССР, прибывшие из-за гра
ницы по визам, налагаемым на за
граничных видах на жительство для 
граждан Союза ССР, по свидетель
ствам на возвращение в Союз ССР 
и эвакуационным свидетельствам, 
обязаны сдать их в окрадминотделы 
в установленные сроки согласно 
настоящей статьи.

Выезд за границу обратно озна
ченных лиц может иметь место только 
при условии получения ими загранич
ных паспортов.
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V. Інші форми дозволів на виїзд гро
мадян Союзу РСР.

22. Співробітникам державних уста
нов і громадських організацій, які 
за родом своєї служби часто їздять 
за кордон і назад, на писану заяву 
установи можна видати:

а) візу на періодичний переїзд кор
дону туди і назад з реченцем важ
ности не більш, як на 6 місяців, че
рез накладення окремого штампу (до- 
дато< 17) на загальногромадянськім 
закордоннім пашпорті;

б) на прохання наркоматів або упов- 
новажних ними на це місцевих уста
нов, таку саму періодичну візу, яку 
зазначено у п. „а“, можна видати на 
спеціяльний посвідченнях (додаток 23), 
видаваних установами, шо відряджу- 
ють співробітників.

Видавати зазначені у п. „б“ посвід
чення дозволяється тільки тим спів
робітникам, шо обслуговують при
кордонні зносини, як-ось: залізничі 
агенти, провідники вагонів, почтальо
ну що приймають і здають закор
донну пошту, агенти митниці, робіт
ники, шо сплавлюють ліс і т. інш.

23. Морякам Торговельної флоти 
Союзу РСР, шо находяться на дійсній 
службі, як також безробітним, шо є 
в списках Торговельної флоти, в разі 
виїзду їх за кордон одиночним по
рядком для роботи в своїй спеціаль
ності по відрядженню, як також в 
разі виїзду за кордон на чужоземних 
суднах, в складі команди судна (по
рядок найму радянських моряків на 
чужоземні судна визначається нака
зом ЦУМОР НКШ), видається привіс
ну візу на виїзд на окремім аркуші 
(додаток 22), прикріпляючи її сургу
чевою печаткою до морехідної книж
ки. На звороті зазначеної візи на
кладається штамп поворотної візи на 
право в'їзду до Союзу РСР (додаток 15).

24. За візу, зазначену в арт. 23, 
стягається оплату в установленім 
розмірі.

25. Округові адміністративні від
діли, яким не надано права само-

V. Прочие (формы разрешений на выезд 
для граждан Союза ССР.

22. Сотрудникам государственных 
учреждений или общественных орга
низаций, по роду своей службы часто 
совершающим поездку за границу 
и обратно, могут быть по письмен
ной просьбе учреждения выданы:

а) виза на периодические переезды 
границы туда и обратно сроком 
действия не более, чем на 6 месяцев, 
путем наложения особого штампа 
(приложение 17) на общегражданском 
заграничном паспорте;

б) по просьбе наркоматов или 
уполномоченных ими на то местных 
учреждений, такая же периодическая 
виза, как указано в п. „а“, может 
быть выдана на особых удостовере
ниях (приложение 23). выдаваемых 
учреждениями, командирующими со
трудников.

Выдача указанных в п. „б" удосто
верений допускается только тем со
трудникам, которые обслуживают по
граничное сообщение, как-то: железно
дорожные агенты, проводники вагонов, 
почтальоны по приемке и сдаче 
заграничной почты, агенты таможни, 
рабочие по сплаву леса и т. и.

23. Морякам Торгового флота Союза 
ССР как состоящим на действитель
ной службе, так и безработным, со
стоящим в списке Торгового флота, 
в случае их выезда за границу оди
ночным порядком для работы по своей 
специальности по командировке,а также 
в случаях выезда за границу на ино
странных судах, в составе команды 
судна (порядок найма советских мо
ряков на иностранные суда опреде
ляется приказом ЦУМОР НКПС), 
выдается привесная виза на вы езд 
на отдельном листе (приложение 22) 
путем прикрепления ее сургучной 
печатью к мореходной книжке. На 
обороте указанной визы наклады
вается штамп обратной визы (прило
жение 15) на право в’езда в Союз ССР.

24. За визу, упомянутую в ст. 23, 
взимается сбор в установленном 
размере.

25. Окружные административные 
отделы, коим не предоставлено право
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стійно видавати закордонні пашпорти 
й візи, свою згоду на виїзд за кор
дон якоїсь особи дають у формі окре
мого посвідчення (додаток 13). В об
мін на таке посвідчення його власник 
може одержати закордонний пашпорт 
або візу в округовім адміністративнім 
відділі, зазначенім у посвідченні.

Такі самі посвідчення можуть ви
давати й округові адміністративні 
відділи, що мають право самостійної 
видачі закордонних пашпортів. якщо 
в цьому є конечна потреба.

Для одержання передбачених цим 
артикулом посвідчень заявник пови
нен подати до округового адміністра
тивного відділу в місці перебування 
всі документи, зазначені в арт. 
арт. 4, 5, 12, 13 і 14.

Оплату за загальногромадянський за
кордонний пашпорт або за візу вно
ситься до каси округового фінансо
вого відділу в місці перебування 
заявника.

У в а г а  1. Видаючи посвідчення 
(додаток 13), належить стягнути 
оплату на користь Українського 
Червоного Хреста.

У в а г а  2. Громадяни Союзу РСР, 
а також ті чужоземці, в нац. 
пашпортах яких нема фотокартки, 
подаючи посвідчення про відсут
ність перешкод до виїзду (додатокіЗ) 
до окрадмінвідділу, шо має право 
самостійно видавати дозволи на 
виїзд за кордон, подають ще по 
одній фотокартці.

26. Громадяни Союзу РСР, одер
жавши загальногромадянські закор
донні пашпорти для виїзду за кордон 
в особистих справах, обов'язані самі 
подбати про одержання віз на 
в'їзд до держави» куди вони думають 
виїхати, та транзитних віз тих держав, 
через які їм треба переїхати.

Через те, шо загальногромадян
ський закордонний пашпорт дає право 
на виїзд за кордон тільки на про
тязі 3 місяців, громадянам Союзу 
РСР належить рекомендувати звер
татися до округового адміністратив
ного відділу за одержанням загально-

самостоятельной выдачи заграничных 
паспортов и виз, дают свое согласие 
на выезд за границу а виде особого 
удостоверения (приложение 13), 
в обмен на которое владелец удо
стоверения может в указанном в удо
стоверении окружном административ
ном отделе получить заграничный 
паспорт или визу.

Такие же удостоверения могут выда
вать и окружные административные 
отделы, имеющие право самостоятельно 
выдавать заграничные паспорта, если 
в этом есть настоятельная необхо
димость.

На предмет получения предусмотрен
ных настоящей статьей удостоверений 
заявитель должен представить в ок
ружной административный отдел по 
месту жительства все документы, ука
занные в ст. ст. 4, 5, 12, 13 и 14.

Сборы за общегражданский загра
ничный паспорт или за визу вносятся 
в кассу окружного финансового отдела 
по месту жительства заявителя.

П р и м е ч а н и е  1. При выдаче 
удостоверения (приложение 13) дол
жен быть взыскан сбор в пользу 
Украинского Красного Креста.

П р и м е ч а н и е  2. Граждане Со
юза ССР, а также те иностранцы, 
в национальных паспортах которых 
не имеется фотокарточки, при подаче 
удостоверения об отсутствии пре
пятствий к выезду (приложение 13) 
в окрадминотдел, имеющий право 
самостоятельной выдачи разрешений 
на выезд еа границу, подают еще 
по одной фотокарточке.
26. Граждане Союза ССР, получив

шие общегражданские заграничные 
паспорта для выезда за границу по 
личнымделзм.обязанысами озаботиться 
получением иностранных виз на в'езд 
в государство, куда они предполагают 
выехать, и транзитных виз тех госу
дарств, через которые должны следовать.

В лиду того, что общегражданский 
заграничный паспорт дает право на 
выезд за границу только в течение 
3 месяцев, гражданам Союза СоР над
лежит рекомендовать обращаться в ок
ружной административный отдел за 
получением общегражданского загра-
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громадянського закордонного пашпорту 
тільки після одержання згоди відпо* 
відного чужоземного представництва 
дати візу на в'їзд.

На прохання громадян Союзу РСР, 
за виняткових випадків, для подання 
до чужоземних місій, коли вони будуть 
цього вимагати, можна видати до
відку (додаток 24) про те, шо їм буде 
видано закордонний пашпорт. Для 
одержання зазначеної довідки грома
дяни Союзу РСР повинні подати 
заяву й подати всі документи, вима
гані цією інструкцією, за в и н я т 
к о м  к в и т а н ц і ї  п р о  в н е с е н н я  
о п л а т и .  Зазначену квитанцію гро
мадяни повинні подавати тоді, коли 
вони одержать від чужоземного пред
ставництва згоду на видачу в'їздної 
візи.

У І. Відмова іі анулювання загально
громадянського закордонною пашпорту.

27. Відмовити в прийнятті заяви 
можна за таких випадків:

а) в разі неподання вимаганих до
кументів і довідок аж до подання їх.

б) коли заявник звертається до 
округового адміністративного відділу 
не в місці свого перебування.

У в а г а  1. За місце перебування 
вважається те місто або сільська 
місцевість, шо їх дана особа вибрала 
для постійного осідку, й коли вона 
прописалася в даній місцевості 
установленим порядком, якщо вона 
мешкає в місті. Окрадмінвідаілам 
надається право про кожну особу, 
шо недавно поселилася в даній 
місцевості, брати довідки в місці її 
попереднього перебування.

У в а г а  2. Для чужоземців, шо 
перебувають в Союзі РСР не більше 
як 6-ть місяців, за місце пере
бування вважається те місто або ту 
сільську місцевість, де їх прописано 
в останній час.
28. Відмовляти в дозвозі на виїзд 

за кордон можна:
а) з мотивів загальнодержавних 

інтересів і охорони безпечности 
Союзу РСР;

ничного паспорта только после полу
чения согласия соответствующего ино
странного представительства выдать 
в'ездную визу.

По просьбе граждан Союза ССР 
в исключительных случаях, для пред
ставления в иностранные миссии,.если 
последние будут требовать, может быть 
выдана справка (приложение 24) о том, 
что им будет выдан заграничный пас
порт. Для получения указанной справки 
граждане Союза ССР обязаны подать 
заявление и приложить все документы, 
требуемые настоящей инструкцией, 
за и с к л ю ч е н и е м  к в и т а н ц и и  
о  в з н о с е  с б о р а .  Означенная кви
танция должна быть представлена 
гражданами тогда, когда они получат 
от иностранного представительства 
согласие на выдачу в'ездной визы

VI. Отказ и аннулирование общегра
жданского за/ранииного паспорта.

27. Отказ в приеме заявлений может 
иметь место в случаях:

а) непредставления требуемых доку
ментов и справок впредь до представ
ления таковых;

б) при обращении заявителя в ок
ружной административный отдел не 
по месту своего жительства.

П р и м е ч а н и е  1. Местом житель
ства считается тот город или сель
ская местность, которые данное лицо 
избрало для постоянного жительства 
и в установленном порядке в этой 
местности прописалось, если это 
имеет место в городах. Окрздмин- 
отделам представляется право о каж
дом лице, недавно поселившемся 
в данной местности, наводить справ
ки по месту прежнего его жительства.

П р и м е ч а н и е  2. Для иностран- 
цев, проживающих в пределах Со 
юза ССР не более 6 месяцев, местом 
жительства является тот город 
или та сельская местность, где они 
в последний раз были прописаны.
28. Отказ в выдаче разрешений на 

выезд за границу может последовать:
а) по мотивам общегосударственных 

интересов и охраны безопасности 
Союза ССР; *
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б) за тих випадків, коли особа, шо 
бажає виїхати за кордон, є під судом 
або слідством і відповідний орган 
влади не дає своєї згоди на виїзд 
даної особи за кордон;

в) коли не виконується всілякі від
бутки й податки,—аж до їх вико
нання.

У в а г а .  Оскаржити відмову в ви
дачі дозволу на виїзд за кордон 
можна в порядку, передбаченім 
постановою ВУЦ8К з 24 березня 
1925 р. „Про порядок оскарження 
чинностей місцевих органів влади** 
(36. Узак. УСРР 1925 р., № 33-34, 
арт. 255).

29. Коли відмовляється видати 
дозвіл на виїзд за кордон, заявникові 
видається довідку (додаток *5) і по
вергається назад квитанцію про стяг
нення оплати, шоби заявник одержав 
назад цю оплату.

30. В разі неявки за одержанням 
загальногромадянського закордонного 
пашпорту або візи на виїзд протягом 
реченців, встановлених на виїзд, за
кордонні пашпорти й візи анулю
ється.

Ко/їи особи, закордонні пашпорти або 
візи яких були анульовані або загуб
лені, й вони заново подають заяву про 
видачу дозволу виїхати за кордон,то 
вони повинні виконати всі правила, 
передбачені в цій інструкції.

VII .  Відповідальність за ламання 
правил, передбаченій- цією інструк

цією.

31. Осіб, шо дали про себе непра
вильні відомості в заявах, притяга
ється до відповідальности за арт. 
2262 Кримінального Кодексу УСРР.

Осіб, шо виїхали або в'їхали в межі 
Союзу РСР без установленого дозволу, 
притягається до відповідальности за 
арт. 98 Крим. Кодексу.

Особи, шо підробляють закордонні 
пашпорти або вносять до них які- 
небудь поправки або зміни, підлягають 
відповідальності за арт. 189 Крим. 
Кодексу.

б) в случаях, когда лицо, ходатай
ствующее о выезде, состоит под судом 
или следствием и соответствующие 
власти не дают своего согласия на 
его выезд за границу;

в) при невыполнении всякого рода 
повинностей и налогов—впредь до вы
полнения таковых.

П р и м е ч а н и е .  Обжалование от
каза в выдаче разрешения на выезд 
за границу допускается 8 порядке, 
предусмотренном постановлением 
ВУЦИК от 24 марта 1925г. „О по
рядке обжалования действий местных 
органов власти" (Собр. Уза<. УССР 
1 925 г., № 33-34, ст. 255).

29. При отказе в выдаче разреше-. 
ния на выезд за границу заявителю 
выдается справка (приложение25)/. воз
вращается обратно квитанция о взы
скании сбора на предмет получения 
его обратно.

30. В случае неявки за получением 
общегражданского заграничного пас
порта или визы на выезд в течение 
сроков, установленных для выезда, 
таковые паспорта и визы аннулиру
ются. Лица, заграничные паспорта или 
виза которых были аннулированы или 
утеряны, в случае нового заявления 
о выдаче разрешения на выезд за гра
ницу, обязаны выполнять все правила, 
предусмотренные настоящей инструк
цией.

VII .  Ответственность за нарушение 
правил, предусмотренных настоящей 

инструкцией.

31. Лица, давшие неправильные о себе 
сведения в заявлениях, привлекаются 
к ответственности по ст. 22б2 Уголов
ного Кодекса УССР.

Лица, выехавшие или в'ехавшие 
в пределы Союза ССР без установлен
ного разрешения, привлекаются к от
ветственности по ст. 98 Угол. Ко
декса.

Лица, подделывающие заграничные 
паспорта, а также вносящие в них 
какие-либо исправления или изменения, 
подлежат ответственности по ст. 189 
Угол. Кодекса.
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Осіб, що не виповнили правил.
зазначених в арт. арт. 18 і 21 цієї
інструкції, притягається до відлові• 
дальности адміністративним порядком 
за умовою, що ці питання передба
чені обов'язковими постановами окру- 
гових виконавчих комітетів.

VIII .  Винятки з правил, установ
лених цією інструкцією.

32. Правила, викладені в цій ін
струкції, не поширюються на такі ка
тегорії осіб, що одержують дозволи 
на виїзд за кордон особливим по
рядком:

а) команди суден чужоземної тор
говельної флоти, шо одержують до
звіл виїха«и за кордон порядком, 
передбаченим постановою ЗУЦВК 
з 18 січня 1922 р. (додаток 26);

б) команди суденТорговельної флоти 
Союзу РСР, що одержують дозвіл на 
виїзд порядком, передбаченим спеці
альними правилами;

в) службовий персонал залізниць 
як радянських, як і чужоземних, що 
обслуговує прикордонне сполучення 
й одержує дозволи на виїзд порядком 
міжвідомчих правил НКШ і НКЗС;

г) на осіб, що мають непрострочену 
візу на поворотний виїзд (додаток 19), 
видану Повноважним Представниц
твом або Консульством Союзу РСР 
за кордоном, одночасно з візою на 
в’їзд.

У в а г а .  Транзитний проїзі гро
мадянам Союзу РСР Східньо-Китай
ською залізницею з одної частини 
Союзу РСР до іншої (Приморськоїгу- 
бернії)—буде передбачено окремими 
правилами. До видання таких пра
вил на таку поїздку вимагається 
одержання закордонного пашпорту 
й виконання всіх правил, перед
бачених цією інструкцією.

IX. Порядок надання чинности цій
інструкції.

33. Цю інструкцію оголошується 
в округових адміністративних відділах 
в місцях видачі дозволів на виїзд за
кордон.

Лица, не выполнившие требований, 
указанных в ст. ст. 18 и 21 насто
ящей инструкции, привлекаются к от
ветственности в административном 
порядке при условии,если данные воп
росы предусмотрены обязательными 
постановлениями окружных исполни
тельных комитетов.

VIII. Из'ятия из правил, установлен
ных настоящей инструкцией.

32. Правила настоящей инструкции 
не распространяются на нижеследу
ющие категории лиц, получающих раз
решение на выезд за границу в осо
бом порядке:

а) команды судов иностранного тор
гового флота, получающие разреше
ния на выезд в порядке, предусмотрен
ном постановлением ВУЦИК от 18 ян
варя 1922 г. (приложение 26);

0) команды судов Торгов*.го флота 
Союза ССР, получающие разрешения 
на выезд в порядке, предусмотренном 
специальными правилами;

в) служебный персонал жел. дорог 
как советских, так и иностранных-, 
обслуживающий пограничное сообще
ние и получающий разрешения на вы
езд в порядке междуведомственных 
правил НКПС и НКИД;

г) на лиц, имеющих непросроченную 
визу наобратный выезд(приложение 19), 
выданную Полномочным Представи
тельством или Консульством Союза 
ССР за границей, одновременно с ви
зой на в‘езд.

П р и м е ч а н и е .  Транзитный про
езд граждан Союза ССР по Восточ
но-Китайской железной дороге из 
одной части Союза ССР в другую 
(Приморскую губернию)—будет пре
дусмотрен особыми правилами. До из
дания этих правил для такой поездки 
требуется получение заграничного 
паспорта и выполнение всех правил,
предусмотренных настоящей инст
рукцией.

IX. Порядок введения в действие насто
ящей инструкции.

33. Настоящая инструкция об'яв- 
ляется в окружных административных 
отделах в местах выдачи разрешений 
на выезд за границу.
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До загальногромадянських пашпортів 
громадян Союзу РСР прикріпляється 
відпивіцні правила з цієї інструкції.

34. Ця інструкція набирає сили 
з часу одержання її на місцях.

Харків, 20 листопада 1926 р.

Народній Комісар Внутрішніх
Справ УСРР Галицький.

К общегражданским заграничным 
паспортам граждан Союза ССР при
крепляются соответствующие правила 
из настоящей инструкции.

34. Настоящая инструкция вступает 
в силу с момента получения на местах

Харьков, 20 ноября 1920 г.

Народный Комиссар Внутренних 
Дел УССР Балицкий.

Додаток І до арт. |Є>2.

Постанова Центрального Виконав
чого Комітету й Ради Народніх Ко

місарів Союзу І’ІТ.
Ііолпженвя про в'їзд Д» меж О юзу Га
дя и ьсбих Оці» л (етичній Республік та 

про Виїзд із меж Союзу.

ПОДІЛ I.

Про в'їзд до меж Союзу РСР та 
виїзд з його меж.

А. Про в ' ї з д  д о  м е ж  С о ю з у  
Р С Р .

1. В'ЇЗД ДО меж СОЮЗУ РСР осо
бам як чужоземчого, ЯК І СОЮЗНОГО 
громадянства дозволяє, за виїмком 
випадків, передбачених у другій ча
стині цього ацтикулу та 6 і 7 арти
кулах, Народній Комігаріят Закор
донних Справ Союзу РСР, повноважні 
представництва та консульства Союзу 
РСР а також спеціяльно уповнова
жені делегації Союзу РСР в чужо
земних державах.

Особам союзного громадянства, що 
отримали закордонні пашпорти після 
оголошення цього положення і виї
хали з меж Союзу РСР, ^простро
чений паспорт є дозволом на пово
ротний в'їзд.

Дозвіл на в'їзд, зазначений в пер
шій частині цього артикулу, дається 
в формі візи, що її накладається на 
пашпорті; коли дозвіл дає Народній 
Комісаріят Закордонних Справ, то 
візу накладають вищезгадані представ
ництва. консульства та делегації на

Приложение І к ст. 162.

Постановление Центрального Испол
нительного Комитета н Совета 

Народных Комиссаров Союза СИ*.
Положение о в'езде в пределы Союза 

Советских Сицпалисгнчесвш Республик 
н о выезде из пределов Союза.

РАЗДЕЛ I.

О в’езде в пределы Союза ССР и о выезде 
из ею преоелов.

А. О в ' е з д е  в  п р е д е л ы  С о ю з а
С^Р.

1. В'езд в пределы Союза ССР
лицам как иностранного, так и союз
ного гражданства разрешается, за 
исключением предусмотренных во вто
рой части настоящей статьи и статьях 
6 і 7 случаев, Народным Комиссариатом 
по Иностранным Делам Союза ССР, 
полномочными пред, тавительствами 
и консульствами Союза ССР, а также 
специально уполномоченными деле
гациями Союза ССР в иностранных 
государствах.

Лицам союзного гражданства, полу
чившим заграничные паспорта после 
опубликования настоящего положения 
и выехавшим из пределов Союза ССР. 
непсосроченный паспорт служит раз
решением на обратный в'езд.

Разрешение на в'езд, указанное 
в первой части настоящей статьи, 
дается в форме налагаемой на пас
порте визы; при выдаче разрешения 
Народным Комиссариатом по Ино
странным Делам виза налагается вы
шеупомянутыми представительствами,
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пропозицію Народнього Комісаріяту 
Закордонних Справ.

2. В'їзд до меж Союзу РСР тру
довим сільсько • господарьским або 
промисловим імігрантам та реемігран
там дозволяється з дотриманням по
рядку, встановленого постановою 
Ради Народніх Комісарів Союзу РСР 
з 17 лютого 1925 року „Про Постійну 
Комісію Ради Праці та Оборони для 
трудової сільсько-господарської та про
мислової іміграції та еміграції*6 (36. 
Зак. СРСР 1925 р.,№16, арт. 119).

Б. Про в и ї з д  і з  м е ж  С о ю з у
Р С Р .

3. Виїзд за кордон громадян союз
них республік і тим самим Союзу 
РСР дозволяється тільки з закор
донними пашпортами, шо їх видається 
порядком, передбаченим у поділі II цього 
положення.

4. Виїзд за кордон чужоземних гро- 
мадя *, шо є на території Союзу РСР 
і мають дипломатичні та службові 
пашпооти, а також членів чужоземних 
делегацій, що прибувають на міжна
родні конференції, може відбуватися 
тільки на підставі віз Народнього 
Комісаріяту Закордонних Справ, або 
віз уповноважених Народнього Комі
саріяту Закордонних Справ при радах 
народніх комісарів відповідних союз
них республік, а та*ож особливо 
повноважених на видачу таких віз 
агентів Народнього Комі.аріяту Закор
донних Справ.

5. Інші чужоземної громадяни, шо 
є на території Союзу РСР дістають 
своє право на виїйі через отримання 
візи на виїзд, шо їїнакладають безпо
середньо на їх національних пашпортах 
народні комісарінти внутрішніх справ 
союзних та автономних республік або 
їх губерніяльні та відповідні до 
останніх органи.

В. Про к о р о т к о т е р м і н о в і  п е 
р е х о д и  к о р д о н і в  С о ю з у  Р С Р .

6. Порядок видачі дозволів на пе
рехід кордонів постійним мешканцям

консульствами и делегациями по пред
ложению Народного Комиссариата

по Иностранным Делам.
2. В'езд в пределы Союза ССР 

трудовым сельско хозяйственным или 
промышленным иммигрантам и реэми
грантам разрешается с соблюдением 
порядка, установленного постановле
нием Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 17 февраля 1925 г., 
„О Постоянной Комиссии Совета Труда 
и Обороны по трудовой сельско-хозяй
ственной и промышленной имиграции 
и эмиграции (Собр. Зак. СССР 
1925 г., № 16, ст. 119).

Б . О  в ы е з д е  и з п р е д е л о в С о ю з а
С С Р .

3. Выезд за границу граждан союз
ных республик и тем самым Союза 
ССР допускается только но загранич
ным паспортам.выдаваемым в порядке, 
предусмотренном в разделе II настоя
щего положения.

4. Кыезд за границу иностранных 
граждан, находящихся на территории 
Союза ССР и имеющих дипломати
ческие и служебные паспорта, а равно 
членов иностранных делегаций, при
бывающих на международные кон
ференции, осуществляется по визам 
Народного Комиссариата по Иностран
ным Делам или по визам уполномо
ченных Народного Комиссариата по 
Иностранным Делам при советах на
родных комиссаров соответствующих 
союзных республик, а также особо 
уполномоченных на выдачу таких виз 
агентов Народного Комиссариата по 
Иностранным Делам.

5. Прочие иностранные граждане, 
находящиеся на территории Союза 
ССР, осуществляют свое право на 
выезд путем получения визы на выезд, 
налагаемой непосредственно на их 
национальных паспортах народными 
комиссариатами внутренних дел союз 
ных и автон. мных республик или их 
губернскими либо соответствующим 
губернским органами.

В. О к р а т к о с р о ч н ы х п е р е х о д а х  
г р а н и ц  С о ю з а  С С Р .

6. Порядок выдачи разрешений на 
переход границ постоянным жителям
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прикордонної смуги і на особливі
випадки перекопу кордонів Союзу
РСР на Сході (місцеві ярмарки то-шо) 
визначають угоди з сусідніми дер
жавами, а також постанови Народнього 
Комісаріяту Закордонних Справ, вида
вані за згодою з Об'єднаним Дер
жавним Політичним Управлінням, На
роднім Комісаріятом Зовнішньої Тор
гівлі Союзу РСР та народніми комі
саріятами внутрішніх справ союзних 
республік.

7. Пропуск для перебування на 
березі закордонних судових екіпажів 
підчас стояння суден у портах Союзу 
РСР регулюють правила, затверджені 
Радою Народніх Комісарів Союзу РСР 
на подання Народнього Комісаріяту 
Закордонних Сраз.

ПОДІЛ ІІ.

Про закордонні пашпорти.

А. З а г а л ь н і  п р а в и л а .
8. Громадянам союзних республік 

і тим самим Союзу РСР видається 
для виїзду з меж Союзу РСР на 
переб вання поза межами Союзу РСР
і повороту до Союзу РСР закордонні 
пашпорти :

а) загальногромадянські,
б) службові,
в) дипломатичні.
9*). За видачу загальногромадянських 

зако динних пашпортів, як також 
:а візу національних пашпортів чужо
земних громадян органами народніх 
комісаріятів внутрішніх справ стя- 
гаєтеся оплату, встановлену окремою 
пхтановою Центрального Виконавчого 
Комітету і Гади Народніх Комісарів 
Союзу РСР.

10. Закордонні пашпорти мають 
силу протягом зазначеного в них 
реченця, що його можуть продовжу
вати повноважні представництва та
консульства Союзу РСР в чужоземних 
державах.Лрт 9. надруковано в редакції постанови ЦВКі РНК СРСР з 17-ХИ 1У>6 р.. оголошеної ь „Известиях ЦИК С^СР" з З!-XII 1&2* р., .4 *03.

пограничной полосы и на особые
случаи перекопа границ Союза ССР 
на Востоке (местные ярмарки и т. п), 
определяется соглашениями с сосед
ними государствами, а также постано
влениями Народного Комиссариата по 
Иностранным Делам, излагаемыми по 
соглашению с Соединенным Государ
ственным Политическим Убавлением, 
Народным Комиссариатом Внешней 
Торговли Союза ССР и народными 
комиссариатами внутренних дел сок з- 
ных республик.

7. Пропуск и пребывание на берегу 
иностранных судовых экипажей во 
время стоянки судов в нор1 ах Союза 
ССР регулируется правилами, утвер
ждаемыми Советом Народных Комис
саров Союза ССР по предстанлению 
Народного Комиссариата по Ино
странным Делам.

РАЗДЕЛ II.

О заграничных паспорнюх.

А. О б ш и є  п р а в и л а .
8. Гражданам союзных республик 

и тем самым Союза ССР выдаются для 
выезда из пределов Союза ССР для про
живания вне пределов Союза и для 
возвращения в пределы Союза ССР 
заграничные паспорта:

а) общегражданские,
б) служебные,
в) дипломатические.
9*). За выдачу общегражданских за

граничных паспортов, а также за 
визу национальных паспортов ино
странных граждан орга-ами народных 
комиссариатов внутренних дел союз
ных республик взимается сбор, уста
навливаемый особым постановлением
Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР .

10. Заграничные паспорта имеют 
силу в течение указанного в них 
срока, который может быть продол
жен полномочными представитель
ствами и консульствами. Союза ССР 
в иностранных государствах.*) Ст. 9 напечатана в редакции постановления ЦИК и СНК СССР от 17-ХИ- 1926 г., опубликованного в „Известиях ЦИК СССР” от 31-XII 192* г.. > 301.
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Для закордонних загальногрома
дянських пашпортів установляється
трьохтисячний реченець до виїзду за 
кордон і на один рік зі дня фактич
ного виїзду 3 меж Союзу РСР; ре
ченець цей може бути відновлено 
зазначеним вище порядком, зробивши 
встановлену за видачу таких паш- 
портів оплату.

Б. Про в и д а в а н н я  д и п л о м а 
т и ч н и х  п а ш п о р т і в .

11. Дипломатичні пашпорти видає 
Народній Комісаріят Закордонних 
Справ, його уповноважені при радах 
народніх комісарів союзних республік 
та повноважені преставництва Союзу 
РСР таким особам:

а) Головам, членам та кандидатам 
на члени Президії Центрального Ви
конавчого Комітету Союзу РСР;

б) Голові Ради Народніх Комісарів 
Союзу РСР та його заступникам; на
роднім комісарам Союзу РСР та їх 
заступникам;

в) Голові, заступникам Голови та 
членам Ради Праці та Оборони Союзу 
РСР;

г) Головам та членам президій цен
тральних виконавчих комітетів союз
них республік;

д) Головам рад народніх комісарів 
союзних республік і їх заступникам, 
народнім комісарам союзних республік 
і їх заступникам;

е) Голові Найвищого Суду Союзу 
РСР та прокуророві Найвищого Суду 
Союзу РСР;

ж) повноваженим представникам 
Союзу РСР за кордоном, радникам 
повноважених представництв, першим 
та другим секретарям цих представ
ництв та аташе, що є при повнова
жених представництвах, а також ге
неральним консулам, конс'лам та 
віцеконсулам, а також іншим особам, 
шо мають право на екстериторіаль
ність;

з) торговим представникам Союзу 
РСР, їх заступникам та членам рад 
торгових представництв;

і) членам делегацій Союзу РСР на 
міжнародні конференції;

Срок для заграничных общегра
жданских паспортов устанавливается
в три месяца до выезда за границу 
и в один год со дня фактического 
выезда из пределов Союза ССР; срок 
этот может быть возобновлен в ука
занном выше порядке, с оплатой 
установленного за выдачу таких 
паспортов сбора.

Б. О в ы д а ч е  д и п л о м а т и ч е с к и х  
п а с п о р т о в .

11. Дипломатические паспорта вы
даются Народным Комиссариатом по 
Иностранным Делам, его уполномочен
ными гри советах народных комисса
ров союзных республик и полномоч
ными представительствами Союза 
ССР следующим лицам:

а) Председателям, членам и канди
датам в члены Президиума Централь
ного Исполнительного Комитета Союза 
ССР;

б) Председателю Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и его заме
стителям; народным комиссарам Союза 
ССР и их заместителям;

в) Председателю, заместителям 
Председателя и членам Совета Труда 
и Обороны Союза ССР;

г) Председателям и членам прези
диумов центральных исполнительных 
комитетов союзных республик;

д) Председателям советов народных 
комиссаров союзных республик и их 
заместителям, народным комиссарам 
союзных республики их заместителям;

е) Председателю Верховного Суда 
Союза ССР и прокурору Верховного 
Суда Союза ССР;

ж) полномочным представителям 
Союза ССР за границей, советникам 
полномочных представительств, пер
вым и вторым секретарям этих пред
ставительств и состоящим при пол
номочных представительствах атташе, 
а также генеральным консулам, кон
сулам и вице-консулам, а также прочим 
лицам, пользующимся правом экстерри
ториальности;

з) торговым представителям Союза 
ССР, их заместителям и членам сове
тов торговых представительств;

и) членам делегаций Союза ССР 
на международные конференции;
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к) особам, шо їх посилають за кор
дон з особливими дорученнями дипло
матичного характеру;

л) дипломатичним кур'єрам та їх 
компаньонам не більш як одного на 
кожного кур'єра;

м) іншим особам за спеціяльною 
постановою Колегії Народнього Комі
саріяту Закордонних Справ.

8. Про в и д а в а н н я  с л у ж б о в и х  
п а ш п о р т і в .

12. Службові пашпорти видає На
родній Комісаріят Закордонних Справ, 
його уповноважені при радах народніх 
комісарів союзних республік або 
особливо уповноважені на видачу 
таких пашпортів агенти Народнього 
Комісаріяту Закордонних Справ, а 
також повноважні представники та 
консули Союзу РСР за кордоном та
ким особам;

а) співробітникам народніх коміса
ріятів Союзу РСР, шо їдуть за кордон 
на службові посади;

б) співробітникам народніх коміса
ріятів Союзу РСР, союзних та авто
номних республік, шо їх посилають
за кордон на листовне клопотання
відповідного народнього комісара або 
його заступника;

в) іншим особам за спеціяльною 
постановою Колегії Народнього Комі
саріяту Закордонних Справ.

П р и м і т к а .  В разі, коли Народ- 
дній Комісаріят Закордонних Справ 
або його уповноважений не визнають 
достагочну важливість причини пі- 
слання за кордон для отримання 
службового пашпорту, Народній Ко
місаріят Закордонних Справ та його 
уповноважені мають право відмовити 
видавати такий пашпорт.

Г. Про в и д а ч у  з а г а л ь н о - г р о 
м а д я н с ь к и х  з а к о р д о н н и х  паш- п о р т і в .

13. Видача загальногромадянських 
закордонних пашпортів та накладення 
візи на виїзд покладається на народні 
комісаріати внутрішніх справ союзних

к) лицам, посылаемым за границу 
с особыми поручениями дипломатиче 
ского характера;

л) дипломатическим курьерам и их 
сопровождающим в числе не более 
одного сопровождающего на каждого 
курьера;

м) другим лицам по специальному 
постановлению Коллегии Народного 
Комиссариата по Иностранным Делам.

В. О в ы д а ч е  с л у ж е б н ы х  п а 
с п о р т о в .

12. Служебные паспорта выдаются 
Народным Комиссариатом по Иностран
ным Делам, его уполномоченными при 
советах народных комиссаров союзных 
республик или особоуполномоченными 
на выдачу таких паспортов агентами 
Народного Комиссариата по Иностран
ным Делам, а также полномочными 
представителями и консулами Союза 
ССР за границей следующим лицам:

а) сотрудникам народных комисса
риатов Союза ССР, следующим за 
границу для занятия служебных долж
ностей;

б) командируемым за границу по 
служебным делам сотрудникам народ
ных комиссариатов Союза ССР, со
юзных и автономных республик по 
письменному ходатайству соответст
венного народного комиссара или его 
заместителя;

в) другим лицам по специальному 
постановлению Коллегии Народного 
Комиссариата по Иностранным Делам.

П р и м е ч а н и е .  В случае непри
знания Н ародным Комиссариатом по 
Иностранным Делам или его уполно
моченным причины командировки, до
статочной на предмет получения слу
жебного паспорта, Народный Комис
сариат по Иностранным Делам и его 
уполномоченные в праве в выдаче 
такового паспорта отказать.

Г. О в ы д а ч е  о б щ е г р а ж д а н с к и х  
з а г р а н и ч н ы х  п а с п о р т о в .

13. Выдача общегражданских загра
ничных паспортов и наложение визы 
на выезд возлагается на народные 
комиссариаты внутренних дел союзных
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республік і на особливо уповноважені
цими комісаріятами місцеві органи.

П р и м і т к а .  За межами Союзу 
РСР видачу загальногромадянських 
закордонних пашлортів виконують 
повноважні представництва та кон
сульства Союзу РСР, шо працюють 
на підставі вказівок Народнього 
Комісаріяту Закордонних Справ.

14. Видача загальногромадянських 
закордонних пашпортів військовим 
службовцям та для командного складу 
Робітничо-Селянських Червоних Армії 
та Флоти, що є на безтерміновій 
відп>стці і в запасі, допускається 
тільки, коли є дозвіл на їх виїзд 
з меж Союзу РСР, виданий з місця 
служби або постійного місця перебу
вання революційними військовими рада
ми фронтів, армій округ та флот, або 
дозвіл командуючого військами округ 
(де немає революційної військової 
ради) або - ж інших органів Народ
нього Комісаріяту Військових та Мор
ських Справ, особливо уповноважених 
Революційною Військовою Радою Союзу 
РСР.

15. Видача загальногромадянських 
закордонних пашпортів:

а) громадянам призовного віку 
протягом шостимісячного терміну пе
ред черговим призовом і

б) громадянам, шо їх однолітки 
закликані на дійсну військову службу 
або зараховані до територіальних 
частин (за виїмком осіб, знятих з 
обліку через хворобу) допускається 
тільки, коли є дозвіл на виїзд з меж 
Союзу РСР, виданий в місці постій
ного перебування революційною вій
ськовою радою, або дозвіл команду
ючого військами відповідних округ за 
належністю, порядком, установленим 
через них.

Всі інші обов'язані до військової 
служби громадяни отримують загаль
ногромадянські закордонні пашпорти 
під умовою дотримання правил вій
ськового обліку.

республик и на особо уполномоченные 
этими комиссариатами местные ор
ганы. »

П р и м е ч а н и е .  За пределами 
Союза ССР выдача общеграждан
ских заграничных паспортов произ
водится полномочными представи
тельствами и консульствами Союза 
ССР, действующими согласно указа
ниям Народного Комиссариата по 
Иностранным Делам.
14. Выдача общегражданских загра

ничных паспортов военнослужащим 
и командному составу Рабоче-Кре
стьянских Красных Армии и Флота, 
состоящим в бессрочном отпуску и 
в запасе, допускается лишь при на
личии разрешения на выезд из пре
делов Союза ССР, получаемого по 
месту службы или постоянного место
жительства от революционных военных 
советов фронтов, армий, округов и 
флотоз, от командующих войсками 
округов (где нет революционного во
енного совета) или же от иных ор
ганов Народного Комиссариата по 
Военным и Морским Делам, особо
уполномоченных Революционным Воен
ным Советом Союза ССР.

15. Выдача общегражданских загра
ничных паспортов:

а) гражданам призывного возра
ста в течение предшествующего оче
редному призыву шестимесячного 
срока и

б) гражданам, сверстники которых 
призваны на действительную военную 
службу или зачислены в территори
альные части (за исключением лиц, 
снятых с учета по болезни), допу
скается лишь при наличии разрешения 
на выезд их из пределов Союза ССР, 
полученного ими по месту постоянного 
жительства от революционных военных 
советов или командующих войсками 
соответствующих окоугов по принад
лежности в порядке, ими установлен
ном.

Все прочие военнообязанные граж
дане получают общегражданские за
граничные паспорта при условие со
блюдения правил воинского учета.
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ПОДІЛ III.

Про інструкції до положення та 
відповідальність за його порушення.

А. Про п о р я д о к  в и д а н н я  і  н -  
с т р у к ц П  д о  з а с т о с у в а н н я  

ц ь о г о  п о л о ж е н н я .
16. Спеціяльні інструкції в справах, 

передбачених арт. арт. 1, 2. 4, 1 1 , 1 2  
і приміткою до арт. 13, видає На
родній .Комісаріят Закордонних Справ 
Союзу РСР, за згодою з Об*єднаним 
Державним Політичним Управлінням, 
а згідно з арг. 2 також в Постійною 
Комісією Ради Праці та Оборони 
в справах іміграції та еміграції, 
і згідно з арт. 12 з Народніми Комі
саріятами Військових та Морських 
Справ, Зовнішньої Торгівлі, Робітни
чо-Селянської Інспекції та Вищої 
Ради Народнього Господарства Союзу 
РСР.

Народнім Комісаріятам Внутріш
ніх Справ союзних республік шо до 
питань, передбачених арт. арт. 13, 14 
та 15 цього положення, доручається, 
при виданню інструкцій, погоджувати 
їх згідно з артикулом 13 з Народнім 
Комісаріятом Закордонних Справ та 
Об'єднаним Державним Політичним 
Управлінням і згідно з арт. арг. 14 
та 15 з Народнім Комісаріятом Вій
ськових та Морських Оправ і Об'єдна
ним Державним Політичним Управлін
ням.

В. Про в і д п о в і д а л ь н і с т ь  з а  
п о р у ш е н н я  п о л о ж е н н я .

17. Відповідальність за порушення 
цього положення визначають відпо
відні артикули карних кодексів союз
них республік.

Москва, Кремль, Г> червня 1925 р.

Голова Центрального Виконавчого 
Комітету Союзу РСР

М. Калінін.
Голова Ради Народніх Комісарів 

Союзу РСР А. Риков.
За Секретаря Центрального 

Виконавчого Комітету
Союзу РСР А. Толоконцев.

Оголошенно у 36 Зяк. СРСР 1025 р..
.\- :»7, арт. 277.

РАЗДЕЛ III.

Об инструкциях к положению и от- 
• ветстеенности за нарушение его.

А. О п о р я д к е  и з д а н и я  и н с т р у -  
к ц и й п о  п р и м е н е н и ю  н а с т о 

я щ е г о  п о л о ж е н и я .
16. Специальные инструкции по 

вопросам, предусмотренным ст. ст. 1, 
2, 4, 11, 12 и примечанием к ст. 13, 
издаются Народным Комиссариатом 
по Иностранным Делам Союза ССР 
по соглашению с Соединенным Госу
дарственным Политическим Управле
нием, а по ст. 2—также с Постоянной 
Комиссией Совета Груда и Обороны 
по иммиграции и эмиграции и по 
ст. 12—с Народным Комиссариатом 
по Военным и Морским Делам, Внеш
ней Торговли, Рабоче-Крестьянской 
Инспекции и Высшего Совета Народ
ного Хозяйства Союза ССР.

Народным Комиссариатам Внутрен
них Дел союзных республик вменяется 
в обязанность при издании инструк
ций по вопросам, предусмотренным 
ст. ст. 13, 14 и 15 настоящего поло
жения, согласовывать их по ст. 13 
с Народным Комиссариатом по Ино
странным Делам и Соединенным Го
сударственным Политическим Упра
влением и по ст. ст. 14 и 15 — с На
родным Комиссариатом по Военным 
и Морским Делам и 05‘единенным 
Государственным Политическим Упра
влением.

Б. Об о т в е т с т в е н н о с т и  з а  
н а р у ш е н и е  п о л о ж е н и я .

17. Ответственность за н «рушение 
настоящего положения определяется 
соответственными статьями уголовных 
кодексов союзных республик.

Москва, Кремль. 5 июня 1925 г.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР М. Калинин. 
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР А. Рыков. 
За Секретаря Центрального 

Исполнительного Комитета 
Союза ССР А. Толоконцев.

Распубликовано в Собр За*. СССР 
1925 г., .М 37. ст. 277.
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Додаток 2 до арт. 162. 
(до арт. 15 інструкції НКВСі.

А. Правила реєстрації громадян Со
юзу IX?, що виїздять за кордон чи 
то постійно мешкають за межами 

Союзу ІЧТ.
На підставі арт. 38 Консульського 

Уставу (36. Зак. СРСР 1926 р. № 10, 
арт. 78), Народній Комісаріят Закор
донних Справ для забезпечення за гро
мадянами Союзу РСР, шо знаходяться 
за кордоном, можливости своєчасного 
одержання кунсульського захисту з 
боку консульських представників 
Союзу РСР, установлює такі правила 
реєстрації громадян Союзу РСР.

1. Громадяни Союзу РСР , шо виїз
дять за кордон у приватних справах 
на термін не менше трьох місяців, 
повинні на протязі цього терміну, 
рахуючи з дня покинення території 
Союзу РСР, подати до консульськії 
установи Союзу РСР, в окрузі якої 
вони перебувають, свої закордонні 
пашпорти. Ці пашпорти повертається 
їх власникам негайно після внесення 
пашпортів до іменних списків (книги 
реєстрації) громадян Союзу РСР, шо 
знаходяться в межах даної консуль
ської округи.

2. Громадяни, відряджувані за кор
дон державними установами і підпри
ємствами, а рівно кооперативними та 
громадськими організаціями Союзу 
РСР, зобов язані подати свої закор
донні пашпорти до консульської уста
нови Союзу РСР, незалежно від тер
міну їх проживання за кордоном, на 
протязі двох тижнів, рахуючи з дня 
приб ття до місця відрядження, при 
чому при реєстрації зазначені особи 
одночасно подають свої командиро
вочні документі.

У в а г а .  Обліку підлягають без 
винятку всі громадяни Союзу РСР, 
шо підходять під чинність цих пра
вил, незалежно від того, з яким 
пашпортом (дипломатичним, служ
бовим чи загальногромадянським) 
вони виїздять, а також і громадяни

Приложение 2 к сі. 162.
(к ст. 15 инструкции НКВД).

А. Правила регистрации граждан Со
юза IX?, выезжающих за границу 
или постои ши» проживающих за 

пределами Союза ССР.
На основании ст. 38 Консульского 

Устава (Собр. Зак. СССР 1926 г. 
М 10, ст. 7-), Народный Комиссариат 
по Иностранным Делам, для обеспе
чения за гражданами Союза ССР , на
ходящимися за границей, возможности 
своевременного получения консульски й 
зашиты со стоооны консульских 
представителей Союза ССР .устанавли
вает следующие правила регистрации 
граждан Союза ССР.

1. Граждане Союза ССР, выезжа
ющие за границу по частным делам на 
срок не менее трех месяцев, обязаны 
в течение этого срока, считая со дня 
оставления территории Союза ССР, 
представить в консульское учре
ждение Союза ССР, в округе которого 
они имеют пребывание свои загра
ничные паспорта. Эти паспорта 
возвращаются их собственникам не
медленно после внесения паспортов 
в именные списки(книга регистрации) 
граждан Союза ССР, находящихся 
в пределах данного консульского 
округа.

2. Граждане, командируемые за 
границу государственными учрежде
ниями и предприятиями, а равно 
кооперативными и общественными 
организациями Союза ССР, обязаны 
представить свои загоаничные пас
порта в консульское учреждения Со
юза ССР, независимо от срока их 
проживания за границей, в течение 
двух недель, считая со дня прибытия 
к месту командировки, при чем при 
регистрации указанные лица одно
временно представляют и свои коман
дировочные документы.

П р и м е ч а н и е .  Учету подлежат 
все, без исключения, подходящие 
под действие настоящих правил 
граждане Союза ССР, независимо 
от того, с каким паспортом (ди
пломатическим. служебным или об
щегражданским) они выезжают,

723



Ч. 40-42 Арт. 162 № 40-42 Ст. 162

Союзу РСР, шо мешкають за кор
доном у момент оголошення цих 
правил.
3. Громадяни, що знаходяться за 

кордоном, подають особисто документи, 
потрібні для реєстрації, або надси
лають їх до Консульства поштою.

У в а г а .  В разі, коли особи що 
підлягають реєстрації, не можуть 
з'явитися або надіслати свої доку
менти поштою на протязі зазна
чених у цих правилах термінів, 
з яких-небудь уважливих причин, 
то по впливі цих причин вони 
зобов'язані з'явитися до консульства 
для реєстрації і подати на вимогу 
консула документи, що саідчать 
про уважливе запізнення.
4. При поверненні на територію 

Союзу РСР, а також при зміні місця 
перебування, викликаного переїздом до 
другої консульської округ.и або до 
другої держави на постійне там меш
кання, громадяни Союзу РСР зобов'
язані повідомити про це консульство, 
в окрузі якого вони мешкали, для 
зняття з реєстрації. По приїзді до 
місця свого нового мешкання, ці 
громадяни повинні негайно подати 
свої пашпорги (а відраджувані також 
і командировочні посвідчення) для 
реєстрації до відповідного консуль
ства.

В разі зміни місця перебування, 
не звязаної з виїздом з консульської 
округи, де зазначену особу внесено 
до реєстраційної книги, громадяни 
Союзу РСР ПОВІДОМЛЯЮТо консульство 
про свою нову адресу.

5. Консульський збір за реєстрацію 
оплачується в розмірі одного карбо
ванця (з додатком Ю°/0 на користь 
Товариства Червоного Хреста і Чер
воного Півмісяця Радянських Соціалі
стичних Республік) одночасно з по
данням документів.

6. Осіб, шо,не додержуються зна
ченого порядку, по повороті із-за 
кордону буде притягнено до законної 
відповідальности.

(Ці правила затвердив Заст. Нар- 
комзаксправ Союзу РСР тов. Літвінов 
22 травня 192о р.).Оголошено у Зб. Зак СРСР 1926 р.,

Ніл. И. № 1Я, арт. 12!.

а также и граждане Союзи ССР , 
проживающие за границей к моменту 
опубликования настоящих правил.
3. Документы, необходимые для реги

страции находящихся за границей гра
ждан. представляются последними лично 
или присылаются в Консульство по почте 

Примечание. В случае, если лица, 
подлежащие регистрации, не могут 
явиться или прислать свои документы 
по почте в течение указанных в на
стоящих правилах сроков по каким- 
либо уважительным причинам, то по 
миновании этих причин они обязаны 
явиться в Консульство для регистра
ции и представить по требованию 
консула документы, удостоверяющие 
уважительные опоздания.
1. 11ри возвращении в пределы Союза 

СССР, а также при перемене места 
жительства, обусловленного переезд м 
в другой консульский округили в другое 
государство на постоянное там прожи
вание, граждане Союза ССР обязаны 
сообщить об этом в консульство, 
в округе которого они проживали, 
для снятия с регистрации. По приезде 
к месту своего нового жительства, 
эти гра ждане обязаны немедленно пред
ставить свои паспорта (а командиро
ванные — также и командировочные 
удостоверения) для регистрации в со
ответствующее консульство.

В случае перемены места житель
ства, не связанной с выездом из кон
сульского округа, где данное лицо 
внесено в книги регистрации, граж
дане Союза ССР извещают консуль
ство о своем ніівом адресе.

5. Консульский сбор за регистрацию 
оплачивается в размере одного рубля 
(с добавлением 10 проц. в пользу 
Общества Красного Креста и Красно
го Полумесяца Советских Социалисти
ческих Республик) одновременно с 
представлением документов.

6. Лица, не соблюдающие вышеука
занного порядка, будут при возвра
щении из-за границы подвергаться 
законной ответственности.

(Правила утверждены Зэм. Нарком- 
индела Союза ССР тов. Литвиновым 
22 мая 1426 г.).Распубликовано в Собр. Зак. СССР 192С*г.Отд. II. .N1 І*, ст. 121.
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Б. П р а в и л а ,  я к  к о р и с т у в а т и с я  
з а к о р д о н н и м и  п а ш  п о р т а  м и .

а) Кожний закордонний пашпорт 
важний для виїзду тільки на протязі 
3-х місяців з дня його видачі. Термін 
виїзду ні в якому разі не буде про
довжено. Хто пропустить термін 
виїзду, тратить право на виїзд. 
В разі бажання знов виїхати грома
дяни повинні виконати всі правила 
про видачу дозволу на виїзд за 
кордон.

б) Громадяни СРСР, шо не виїхали 
за кордон в установлений термін, а 
також ті, шо повернулись із-за кор
дону, зобов'язані в трьохденний 
термін (а ті, шо мешкають в сільських 
місцевостях,—в семиденний термін) 
по прибутті до місця постійного 
мешкання здати свої закордонні паш- 
порти доокругового адміністративного 
відділу, а в і й с ь к о в о-з о б о в'я з а н і, 
окрім того, повинні прибути до вій
ськових органів для прийняття їх на 
облік військово-зобов'язаних.

в) По приїзді за кордон військово
зобов'язані громадяни Союзу РСР 
повинні подати свої облікозо-військові 
документи до відповідних Повнова
жних Представництв або Консульств 
Союзу РСР за кордоном для прийняття 
їх на облік військово-зобов'язаних.

г) Нелрострочені загальногромадян
ські закордонні пашлорти, видані за до
даною фоомчо, важіЛ і на поворотний 
в‘їзддо СРСР без візи Повноважного 
Представництва або Консульства СРСР 
за кордоном.

д) Громадяни самі повинні подбати 
про одержання в'їздних віз тих дер
жав, до яких вони бажають в’їхати, 
та транзитних віз тих держав, через 
які їм потрібно проїздити.

ф
Б. П р а в и л а  п о л ь з о в а н и я  з а 

г р а н и ч н ы м и  п а с п о р т а м и .

а) Каждый заграничный паспорт 
действителен для выезда только в 
течение трех месяцев со дня его вы
дачи. Упомянутый срок выезда ни в 
коем случае не будет продолжен. 
Просрочивший срок выезда теряет 
право на выезд. В случае подачи но
вого заявления о выдаче разрешения 
на выезд, граждане обязаны выполнить 
все правила о выдаче разрешения на 
выезд.

б) Граждане СССР, не выехавшие 
за границу в установленный срок или 
же возвратившиеся из заграницы, обя
заны в трехдневный срок (а прожи
вающие в сельских местностях—в 
семидневный срок) по прибытии к 
месту своего жительства сдать свои 
заграничные паспорта в окружной 
административный отдел, а в о е н н о 
о б я з а н н ы е ,  кроме того, должны 
явиться в военные органы для приня
тия их на учет военнообязанных.

в) По приезде за границу военно
обязанные граждане Союза ССР 
должны пред'явить свои учетно-воин
ские документы в соответствующие 
Полномочные Представительства или
Консульства Союза ССР за границей 
для принятия их на учет военнообя
занных.

г) Непросроченные общегражданские 
заграничные паспорта, выданные по 
настоящей форме, действительны и на 
обратный в‘езд в СССР без виз Полно
мочных Представительств или Кон
сульств СССР за границей.

д) Граждане сами должны озабо
титься о получении в'ездных виз в 
те государства, в каковые они желают 
в'ехать, и транзитных виз тех госу
дарств, через которые им необходимо 
проезжать.
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Додатин з до арт. 162 приложение 3 к СІ. 162
ідо арт. і інструкції НКВП ік ст. і инструкции ІІКВД»,

г її и (' о к < II її < о і;
округ, що мають право самостійної округов, имеюнінх право самостоятсдь 
видачі закордонних иаімпортів для гро- иоіі выдачи заграничных оаспортов 
мадян Союзу РСР і віз для чужозем- для граждан Союза СТР в виз для

ніс.

1. Артемівський

2. Вінницький

3. Волинський (у. Житомир)

4. Дніпропетровський

5. Запорізький

6. Зінов'ївський

7. Київський

К Кременчуцький

9. Криворізький

10. Луганський

11. Маріупільский

12. Мелітопільський

13. Миколаївський

14. Ніжинський

15. Одеський

16. Полтавський 

1 7. Прилуцький

18 ГІроскурівський

19. Сталінський

20. Уманський

21. Харківський

22. Херсонський

23. Чернігівський

24. Шепетівський

25. НКВС АМСРР

иностранцев.

1. Артемовский 

2 Винницкий

3. Волынский (г. Житомир) 

•1. Днепропетровский

5. Запорожский

6. Зиновіевский

7. Киевский

8. Кременчугский

9. Криворожский

10. Луганский

11. Мариупольский 

12 Мелитопольский

13. Николаевский

14. Нежинский

15. Одесский

16. Полтавский

17. Прилукский

18. Проскуровский

19. Сталинский

20. Уманский

21. Харьковский

22. Херсонский

23. Черниговский

24. Шепетовский

25. НКВД АМССР.
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УСРР

Додаток № 4 |б2 
Приложение А р

НКВС УСРР
1 до арт. 2 інструкції НКВС).

НКВС

Окрадмінвідділ Окрадмінвідділ
Окрадминотдел Окрадминогдел

КОРІНЕЦЬ КВИТАНЦІЇ .V
Корешок квитанции N°

КВІТАНЦІЯ .V
Квитанция N°

від
от гр.

142 р. іі

від
от Гр.

192 р.

прийнято заяву про видачу дозволу прийнято заяву про видачу дозволу 
принято заявление о выдаче раз- принято заявление о выдаче раз-

виїхати за кордон, згідно з поста- 
решения на выезд за границу, согла-

новою ЦБК і РНК СРСР з 5 чеовня 
сно постановления ЦИК и СНК СССР

виїхати за кордон, згідно з поста- 
решения на выезд за границу, согла-

новою ЦБК і РНК СРСР з 5 червня 
сно постановления ЦИК и СНК СССР-

192$ р.
от 5 июня 1925 г.

1925 р.
от 5 июня 1925 г.

Прибути за відповідаю 192 р.
Явиться за ответом 192 г.

Квитанцію Окрфінвіділу ч......................
Квитанция Окрфинотдела №

з 192 р. про запла
ченая карб. коп.

от-..............  192 г. об уплате
руб. коп.

держ. оплату прийнято 
гос. сбор принят

Квитанцію Окрфінвідділу N° 
Квитанция Окрфинотдела №

про внесення оплати на користь 
об уплате сбора в пользу Красного

Червоного Хреста в сумі карб. 
Креста в сумме руб.

коп. прийнято 
коп. принята

Службові відмітки:
Служебные отметки:
Заведено особисту справу .М...................
Заведено личное дело N°
Віза-виза № з 192 р.
відмова-отказ от 192 г.

Прибути за відповіддю 192 р.
Явиться за ответом 192 г.

Квитанцію Окрфінвідділу ч. 
Квитанция Окрфинотдела N°

з ............................. 192 р. про запла
чений карб. коп.

от 192 г. об уплате
руб коп.

держ. оплату прийнято 
гос. сбор принят

Зав, Чужоземного Відділку Окрадмін- 
Зав. Иностранным Отделением Окрад-

відділу
микотдела

М. П.
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На звороті квитанції (додаток 4) належить надрукувати таку увагу:
На обороте квитанции (приложение 4) следует напечатать следующее

примечание:

У в а г а .
1) Довідки і відповіді видається 

тільки по поданні цієї квитанції.

2) В разі відмови в виїзді за кордон 
заяви і копії документів не повер
тається.

3) Кожний закордонний пошпорт ва
жний для виїзду за кордон тільки на 
протязі 3-х місяців з дня його видачі. 
Термін виїзду в жодному разі не 
буде продовжено. Хто пропустить 
термін виїзду або хто не одержить 
в зазначений термін закордонного 
пашпорта, тратить право на виїзд. 
В разі бажання знов виїхати, зазна
чені громадяни повинні виконати 
всі правила про видачу дозволу на 
виїзд за кордон,

4) Не одержавши на руки закор
донного пашпорту, нелквідуйте свого 
майна, щоб потім не було зайвих на
рікань.

5) Громадяни, що бажають виїхати, 
повинні завчасно постаратися про 
в'їзні та транзитні візи у відповідних 
представництвах чужоземних держав.

П р и м е ч а н и е .
1) Справки и ответы выдаются толь

ко по представлении настоящей кви
танции.

2) В случае отказа в выезде за 
границу заявления и копии документов 
не возвращаются.

3) Каждый заграничный паспорт 
действителен для выезда только в те
чение 3-х месяцев со дня его выдачи. 
Упомянутый срок выезда Аи в коем 
случае не может быть продлен. Кто 
просрочит срок выезда или кто не 
явится в упомянутый срок за полу
чением паспорта, теряет право на 
выезд. В случае подачи нового зая
вления о выдаче разрешения на выезд 
упомянутые граждане обязаны выпол
нить все правила о выдаче разрешения 
на выезд за границу.

4) Не получив на руки заграничного 
паспорта, не ликвидируйте своего 
имущества, чтобы в случае отказа 
в выезде не было лишних нареканий.

5) Граждане, желающие выехать, 
должны заблаговременно озаботиться 
о выездных и транзитных визах 
у соответствующих представительств 
иностранных государств.
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Лая чужоземців 
Дія ■ІОСТрМІїеі

Додатои 5 до арт. 162 
Приложение.

(До арт. 4 інструкції НКВС)

ДО (КРУГОВОГО АШІІІІСТРАТИВІІОГО ВІДДІЛУ.
В Окружной Административный Отдел.

В місті
В городе •

Гр.
(арізвнще, ім'я та по батькові)

З А Я В  А .
Заявление

Прохаю видати мені встановлений постановою ЦВК і РНК СРСР 
Прошу выдать мне установленное постановлением ЦИК и СНК СССР

з 5 червня 1925 року дозвіл виїхати за межі Союзу РСР
от 5 июня 1925 года разрешение на выезд за пределы Союза ССР.

192 р.

(підинс — подпись)
СЛУЖБОВІ ШИИТКИ
Служебные отметки

Прийнято за квитанцією ч. з „ 
Принято по квитанции К* от

192 р.

Термін, призначений для відповіли „ 
Срок, назначенный для ответа

192 р.

Квитанцію Окрфінвідаілу ч. ...... з 192 р. про заплачення
Квитанция Окрфинотдела К? от 192 г. об уплате

карб, держоплати прийнято 
руб. госсбора принято

Справа №.....................
Д е л о  №

Командировочна
Командировочное #
Виїзд — выезд

Приватна
Частное

Віза X з „ “ 
Виза от

192 р.

Відмова № з, “ 
Отказ № от

____ 192 ... р.
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V II К К Т А.
У в.іх графах належить дати точні й ясні відповіді. Якшо анкету буде 

заповнено неясно й неточно, не буде видано дозволу на виїзд за кордон,
Виновних в поданні неправдивих свідчень в анкеті притягається до від - 

поеідальности за арт. 226- Кримінального Кодексу.

Все графы должны быть заполнены точными и ясными ответами. В случае 
неясного и неточного заполнения анкеты, разрешения на выезд за границу 
выдаваться не будут.

За ложные показания в анкете виновные привлекаются к ответственности 
по ст. 226- Уголовного Кодекса.

Запитання ■— вопросы Відповіді — ответы:

1. Прізвище, ім'я й по- батькові, 
(заміжні, шо проживають під пріз
вищем чоловіка, зазначають ще й ді
воче прізвище).

Фамилия, имя и отчество (жены, про
живающие под фамилией мужа, указы
вают еше и девичью фамилию).

і

2. Час і місце народження (день, мі" 
сяць і рік, держава, місто і т. ін.). 
Время и место рождения (число, месяц 
и гоп. государство, город и т. д ).

5. Національність і громадянство 
(якшо вийшли з радянського грома
дянства, зазначити, коли й яка уста
нова це санкціонувала).
Национальность и гражданство (если 
вышли из советского гражданства, 
указать, когда и какое учреждение 
ито санкционировало).

•

:
4. Прсфесія, шо робили в Союзі I 

РСР (якшо служили, зазначити, в якій 
установі або посаді, або яке мали 
підприємство).

Профессия, чем занимались в Союзе 
ССР (если служили, указать, в каком 
учреждении или должности, или какое 
имели предприятие). 1 » *

5. Коли прибули до Союза РСР, 
через який прикордонний пункт, мета 
приїзду.

Когда прибыли в Союз ССР, через 
какой пограничный пункт,цель приезда.
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0. З якими документами проживаєте:
По каким документам проживаете:

Національний паш порт виданий в м. . 
Национальный паспорт выдан в г.

(Ким) ............... (в якій державі)
(Кем) (в каком государстве)

дня „ . ........................................192 р.
дня

Візовано на в'їзд до Союзу РСР 
Визирован на ь’езд в Союз ССР

Повпредом чи Консулом Союзу РСР 
Полпредом или Консулом Союза ССР

в м......................(в якій державі) дня „ “ 192.....р. під
в г. Ге каком государстве) дня

Перебуваю в межах Союзу РСР за посвідкою на перебування, 
Проживаю в пределах Союза ССР по виду на жительство,

виданою адміністративним відділом в м. 
виданному административным отделом в г.

дня „ “ ..................................192 р. під №
дня 192 г. за №

7. Ваші адреси за ввесь час пере
бування в Союзі РСР (місто, вулиця,
К? будинку, № помешкання, К? теле
фону то шо).

Ваши адреса за все время пребыва
ния в Союзе ССР (горой, улица, № дома,
№ кв., № телефона и т. п. 
--------------------------------------------------------------- -

8. Куди бажаєте виїхати, через який 
прикордонний пункт і мета поїздки, і

Куда желаете выехать, через какой 
пограничный пункт и цель поездки.
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9. Якщо з вами їдуть діти, молодші 
16 років, заіначте їх родинні стосунки 
до вас: прізвище, ім'я, по - батькові 
та вік.

Ясли с вами едут дети моложе іблет. 
укажите их родственное отношение 
к вам: фачи лию, имя. отчество и возраст.

а) нац. пашпорт

10. До заяви додано^ нац. паспорт

К заявлению приложено: 6) фотокарток

фотокарточек.

192 р.

(підпис українською та рідною мов ж») (подпись на украинском и родном языке)
Прийняв

... . ПринялМісце для фотокартки

На лицевім боці фотокартки 
повинен бути власноручний 

підпис заявника

Место фотограф, карточки

На лицевой стороне фотокар
точки должна быть собствен
норучная подпись заявителя.
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Додаток 6 до арі. 162.

(до арт.арт. 4 і 12 
інструкції НКВС).

і

Постанова Центрального Виконавчого 
Комітету та Вади Народніх Коміса

рів Союзу ІТИ.
Про оплатя, що їх збирають органи 
Народнього Комісаріату Внутрішніх 
Сирии за видачу загальногромадян
ських закордонних на ні йорі і в, дозвн.іів 
і віз на в’їзд до Союзу ІЧТ та виїзд 
з Союзу ІЧТ* і посвідок на перебу

вання чужоземців.

Центральний Виконавчий Комітет 
і Рада Народніх Комісарів Союзу 
РСР п о с т а н о в л я ю т ь :

1. З усіх, за виїмком зазначених 
у арт. 2, громадян Союзу РСР та 
членів їхніх родин, шо живуть на їх
нім утриманні, за видачу загальногро
мадянських закордонних пашпортів 
збирається 200 карб.

2. З громадян Союзу РСР, що жи
вуть з нетрудового прибутку, а також 
з членів їхніх родин, що живуть на 
їхнім утриманні, за видачу загально
громадянських закордонних пашпортів 
збирається 300 карб.

3. За занесення будь-яких змін 
у виданий загальногромадянський за
кордонний пашпорг збирається:

з осіб, зазначених в арт 1 — 10 карб.
з осіб, зазначених в арт. 2—30 карб.
4. За видачу дозволів на одноразо

вий перехід чи переїзд кордону жи
телями надкордонної смуги збирається:

а) з громадян, зазначених в арг. 1 — 
50 коп.

б) з громадян, зазначених варт.2— 
2 карб.

5. За видачу дозволів реченцем на 
три місяці на перехід чи переїзд кор
дону багато разів жителями надкор- 
донної смуги збирається:

а) з громадян, зазначених в арт. 1 — 
2 карб. 50 коп.,

б) з громадян, зазначених в арт. 2 — 
15 карб.

6. За появу (візу) чужоземного 
пашпорту на виїзд з Союзу РСР 
збирається 5 карб.

Приложение 6 к ст. 162
(к ст.ст. 4 н 12 ин

струкции НКВД'.

Постановление Центрального испол
нительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров Союза ССР.

О сборах, взимаемых органами Народ
ного Комиссариата Внутренних Дел за 
выдачу общегражданских заграничных 
паспортов, разрешении о низ на в’езд 
в Союз 1ТР и выезд из Союза (И* 
и видов на жительство для ииостравыев.

Центральный Исполнительный Ко
митет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР п о с т а н о в л я е т :

1. Со всех, за исключением указан 
ных в ст. 2, граждач Союза ССН 
и находящихся на их иждивении чле
нов их семейств, за выдачу общегра
жданских заграничных паспортов взи
мается 200 руб.

2. С граждан Союза ССР, живу
щих на нетрудовой доход, а равно 
с находящихся на их иждивении чле
нов их семейств за выдачу общегра
жданских заграничных паспортов взи
мается 300 руб.

3-- За внесение каких-либо измене
ний в выданный общегражданский 
заграничный паспорт взимается:

с лиц, указанных в ст. 1—10 руб.
с лиц, указанных в ст. 2—30 руб.
4. За выдачу разрешений на одно

кратный переход или переезд границы 
жителями пограничной полосы взи
мается:

а) с граждан, указанных в ст. 1 — 
50 коп.

б) с граждан, указанных в ст. 2 — 
2 руб.

5. За выдачу разрешений сроком 
на 3 месяца на многократный переход 
или переезд границы жителями погра
ничной полосы взимается:

а) с граждан, указанных в ст. 1 — 
2 руб. 50 коп.

б) с граждан, указанных в ст. 2— 
15 руб.

6. За явку (визу) иностранного 
паспорта на выезд из Союза ССР взи
мается 5 руб.
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7. За появу (візу) чужоземного 
пашпорту одночасно на виїзд з Со
юзу РСР і на поворотний в'їзд зби
рається 10 карб.

8 За візування чужоземного паш- 
порту на багаторазовий переїзд 
кордону збирається ЗО карб.

9. За видачу чи продовження чужо
земцям посвідки на перебування в ме
жах Союзу РСР, незалежно від ре
ченця, а також за реєстрацію чужо
земних пашпортів збирається 5 карб.

10. Оплату за видачу загально-гро
мадянського закордонного пашпорту 
збирається при подачі заяв про ви
дачу пашпорту і. в разі відмови, по
вертається з утриманням 10% оплати.

11. У випадку невикористання за
кордонного пашпорту чи візи, суми, 
стягнені за видачу пашпорту, а також 
за накладання візи, повертати не на
лежить.

12. Передбачені цією постановою 
оплати збирають народні комісаріати 
внутрішніх справ союзних республік 
і за вповноваженням цих народніх 
комісаріятів їхні місцеві органи.

І З.11 Порядок звільнення незаможних 
громадян від виплати передбачених 
цією постановою оплат, а також зни
ження ставки оплати за видачу за
гальногромадянських закордонних паш- 
портів для окремих категорій тру
дящих установляє Народній Комісаріят 
Фінансів Союзу РСР за погодженням

заінтересованими органами.

1 4. Народньому Комісаріятові Закор
донних Справ за згодою з Народнім 
Комісаріятом Фінансів Союзу РСР 
надається прано зміняти розміри 
оплат, що їх збирається за накла
дання віз на чужоземних пашпортах 
і за видачу чужоземцям посвідок на 
перебування на основах взаємності! 
відповідно платі, встановленій тією 
чи іншою державою дотично громадян 
Союзу РСР.

15. Суми, зібрані на підставі цієї 
постанови, належить здавати в каси) Арт. і • надруковано в редакії поста
нови ЦВК і РНК СРСР я 24 липня 1026 р. 
(36. Злк. СРСР »02« р.. V* 51. прт. ЗЛИ).

7. За явку (визу; иностранного 
паспорта одновременно на выезд из 
Союза ССР и на обратный в‘езд 
взимается 10 руб.

8. За визирование иностранного 
паспорта на многократный переезд 
границы взимается 30 руб.

9. За выдачу или продление ино
странцам вида на проживание в пре
делах Союза ССР, независимо от срока 
а также за регистрацию иностранных* 
паспортов взимается 5 руб.

10. Сбор за выдачу общеграждан
ского заграничного паспорта взыски
вается при подаче заявлений о выдаче

. паспорта и, в случае отказа, возвра
щается с удержанием 10% сбора.

11. При неиспользовании загранич
ного паспорта, или визы, взысканные 
за выдачу паспорта, а также за нало
жение визы, суммы возвращению 
не подлежат.

12. Предусмотренные настоящим по
становлением сборы взыскиваются на
родными комиссариатами внутренних 
дел союзных республик и по уполно
мочию этих народных комиссариатов 
их местными органами.

1 3. Порядок освобождения неиму
щих граждан от уплаты предусмотрен
ных настоящим постановлением сбо
ров, а равно пониженные ставки 
сбора за выдачу общегражданских 
заграничных паспортов для отдельных 
категорий трудящихся устанавлива
ются Народным Комиссариатом Фи
нансов Союза ССР по соглашению 
с заинтересованными органами.

14. Народному Комиссариату Ино
странных Дел по соглашению с Народ
ным Комиссариатом Финансов Союза 
ССР предоставляется право измене
ния размеров сборов, взимаемых зз 
наложение виз на иностранных пас
портах и за выдачу иностранцам видов 
на жительство на началах взаимности 
в соответствии с платой, установлен
ной тем или иным государством по 
отношению к гражданам Союза ССР.

15. Суммы, взысканные на основа
нии настоящего постановления, под

') Ст. 13 напечатана в редакции поста
новления ЩІК и СНК ССОР от 21 июля 
1026 года (Соб|>. Зак. СССР Ю26 г.. V 51 
<-т. 366).
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Народнього Комісаріяту Фінансів уста
новленим порядком і їх зараховується 
на прибуток належних союзних рес
публік за кошторисами народніх ко
місаріятів внутрішніх справ.

16. При видачі закордонних за
гальногромадянських гіашпортів, до
зволів, віз і посвідок на перебування 
чужоземців, на суми відповідних оплат 
нараховується 10%, шо їх належить 
повертати на прибуток Товариства 
Червоного Хреста чи Червоного Пів
місяця відповідної союзної республіки 
в місці стягнення оплат.

17. Інструкцію для застосування 
цієї постанови видає Наоодній Комі
саріят Фінансів Союзу РСР за згодою 
з представництвами союзних респу
блік при Уряді Союзу РСР.

М'*сква. Кремль, 6 квітня 1926 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комі гету Союзу РСР 3/. Наліній.

Голова Ради Народніх Комісарів
Союзу РСР А. Гиков.

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету Союзу РСР Л. Єнукідзс.

Оголошено у :{Л. Зік. СРСР 192<> р..
Лі 27. арт„ 107.

Додаток 7 до арт. 162.
(Ю арт. арт. 4 і 12 інструкції 1ИСВС).

«біжинк ІІКФ і ІІКІІС УСРІ\
IIра порядок стягання оплат за видачу 

закордонних наш аорті в.
Погодивши питання з Управлінням 

Держприс»уткІ8 НКФ СРСР про зміну 
для УСРР арт. арт. 14 і 23 інструкції 
НКФ СРСР М? 12 з 9 листопада 1926 р. 
„Поо присто уваиня постанови Ц8К 
І РНК СРСР з 6 квітня 1926 р Н а р -  
комфін і Наркоувнусправ УСРР про
понують прийняти до керування: 1

1. Оплати, зазначені в інструкції 
НКФ СРСР № 12 з 9 листопааа 
1^26 р. („Вестник Фиі ансоь“ СРСР

лежат сдаче в кассы Народного Ко
миссариата Финансов в установленном 
порядке и зачисляются в доход под
лежащих союзных республик по сме
там народных комиссариатов внутрен
них дел.

‘16. При выдаче заграничных обще
гражданских паспортов, разрешений, 
виз и видов на жительства для ино
странцев. на суммы соответствующих 
сборов начисляется 10%, подлежащих 
обращению в доход Общества Крас
ного Креста или Красного Полумесяца 
соответствующей союзной республики 
по месту взимания сборов

17. Инструкция по применению 
настоящего постановления издается 
Наротным Комиссариатом Финансов 
Союза ССР по соглашению с предста
вительствами союзных республик при 
Правительстве Союза ССР.

Мо ква. Кремль, 6 апреля 1926 г.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета

Союза ССР Л/. Калинин.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР А. Гыков.

Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета

Союза ССР А. ЕнукиОм .

Распубликовано в Собр. Ііак. СССР 1926 г.. 
Лі 27. ст. 107.

Приложение 7 к ст. 162.
(»• сг. сг. 4 и 12 инструкции НКВД).

Циркуляр ІІКФ и НКВД У СП*.
» порядке взимании сбиров на выдачу 

заграничных паспортов.

Согласовав вопрос с Управлением 
Госдохоаоа Н<Ф СССР об изменении 
для УС Т ст. ст. И и 23 инструкции 
НКФ СССР № 12 ог 9 ноября 1926 г. 
.,0 прим«*и.*чии постановления ЦИК 
и ОН К СССР от 6 апреля 1926 г.\ 
Наркомфин и Назкомвнудел УССР 
преа-нгаюг принять для руководства 
следующ е:

1. Об ты, указанные в инструкции 
НКФ СССР № 12 от Ч ноября 1926 г. 
(„Вестник Финансов" СССР от 30 но-
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ч т і Арі. 162 № 40-42 Сг. 102
з ЗО листопада 1926 р.. №7), вносять 
самі платники безпосередньо до кас 
окрфінвідділів, а квитанцію про вне
сення оплат додають до відповідної 
заяви (про видачу закордонних паш- 
портів, віз, посвідок на перебування 
тс-шо).

У в а г а  до арг. 14 зазначеної 
інструкції НКФ СРСР залишається 
в силі.
2. Оплати, стягнені окрфінвідділ іми 

згідно з інструкцією НКФ СРСР № 12 
з 9 листопада 1926 р., зачисляється 
на прибуток УСРР за кошторисом 
Народнього Комісаріяту Внутрішніх 
Справ.

Оплати, стягнені окрфінвідділами в 
порядку арт. 17 зазначеної інструкції, 
зараховується в депозит Червоного 
Хреста УСРР у місці стягання оплат.

У в а г а .  Для удосконалення об
ліку оплат окрадмінвідділи повинні 
вести облік видаваних закордонних 
пашпортів за категоріями їх оплати, 
віз, посвідок на перебування то-шо.

3. З виданням цього обіжника ка
сується обіжник НКФ і НК8С УСРР
.М? 68'1 597 з 26 липня 1926 р.

Харків. .» січня 1927 р.

За Народнього Комісара
Фінансів УСРР Гринштсйн.

Заст. Народнього Комісара Внутрішніх 
Справ УСРР Черлюнчахевич.

Додаток 8 до арт. 162. 
(до арт. арт. 7 і 15 інструкції НКВС).СПИСОККонтрольно - ііроо у сквпх Пунктів.

Л е н і н г р а д с ь к а  о к р у г а

З ЧИМ можу*:

1. Архангельськ . Біле море
2. Чижівка..........................  „
3. Мезень . . . .
4. Печора...........................
5. Онега.............................

ябрч 1926 г. № 7), вносятся самими 
плательщиками непосредственно в кас
сы окрфинотделов, а квитанции о 
внесении сборов прилагаются к со 
ответствуюшим заявлениям (о выдаче 
заграничных паспортов, виз. видов на 
жительство и т. д).

П р и м е ч а н и е  к ст. 1 4  указан
ной инструкции НКФ СССР оста
ется в силе.
2- Сборы, взысканные окрфинотде- 

лами согласно инструкции НКФ СССР 
№ 12 от 9 ноября 1926 г., зачисля
ются в доход УССР по смете Народ
ного Комиссариата Внутренних Дел.

Сборы, взысканные окрфинотделами 
в порядке ст. 17 упомянутой инст
рукции, зачисляются в депозит Крас
ного Креста УССР по месту взи
мания сборов і

П р и м е ч а н и е .  Для усовершен- 
стования учета сборов окрадмин- 
отделы должны вести учет выдава
емых заграничных паспортов по 
категориям их оплаты, виз. видов 
на жительство и т. д.
3. С изданием настоящего цирку

ляра аннулируется циркуляр НКФ и 
НКВД УССР № 68/1597 от 26 июля
1926 г.

Харьков. 5 января 1927 г.

За Народного Комиссара
Финансов УССР Гринштвйн.

Зам. Народного Ковиссара
Внутренних Дел Черлюнчаю’кич.

Приложение 8 к сг. 102. 
(и ст. ст. 7 и 15 инструкции НКВД».

списокКиїп рольно-пропускных Нуикгик.
Л е н и н г р а д с к и й  о к р у г .

С чем граничит

1. Архангельск . . Белое море
2. Чижевка ... „
3. Мезень . . . .  „ „
4. Печора . . . .
5. Онега . . . .
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6. Мурманськ .
7. К-мь . - -
8. К<рет . ' •
9. Конда . . •

10. Сорока . . •
11. Шлісельбурґ
12. Ст. Ьілоострів
13. Кронштадт. .
14. Ленінград •
15. Кінгісеп . .
16. Ст. Псков .
17. , Острів .
18. „Себеж . . -

Півн. Льод. Окіян 
Ніле море

** »
и я
И •»

Ладозьке озеро 
Фінляндія 
Балтійське море

»• т
Естонія

»
Латвія

6. Мурманск . .
7. Кемь . . . .
8. Кеоет . . .
9. Коваа . . .

10. Сорока . . .
11. Шлиссельбург
12. Ст. Белоостро
12. Кронштадт . 
14 Ленинград .
15. Кингисепп
16. Ст. Псков .
17. Ст. Остров
18. „ Себеж .

Сев. Лед. Океан 
Белое море

Ладожское озеро 
Финляндия 

Балтийское море
»> » • 

Эстония
п

Латвия

Б і л о р у с ь .
19. Ст. Ьігосово • • Польша
20. „ Негоріле
21. . Жидковичі .

Б е л о р у с с и я .

19. Ст. Ьигасово . Польша
20. „ Негорелое
21. „ Жидковичи „

У к р а ї н а.

22. Шепетівка . . Польща
23. Волочиськ . .
24. Одеса . . . .  Чорне море
25. Херсон . . . „
2о Маріупіль . . .,

У к р а й н а .

22. Шепетовка . Польша
23. Волочиск . .
24. Одесса . . . Черное море
25. Херсон ...
26. .Мариуполь . .. „

К р и м .

27. Овастопіль . . Чорне море
28. Ялта..................... „
29. Феодосія ...
20. Керч...................................

К р ы м .

27. Севастополь Чернее море
28. Ялта . . . .
29. Феодосия . .
30. Керчь ...

П і в н і ч н о - К а в к а з ь к и й  к р а й .

31. Новоросійськ . Чорне море
32. Туапсе........................................
33. Єйськ . . . .  Азовське море
34. Таганрог ... „ „
35. Махач-Кала . Каспійське „

С е в е р о - К а в к а з с к и й  к р а й .

31. Новороссийск . Черное море
32. Туапсе...............................,
33. Ейск...................... Азовское море
34. Таганрог ... ..
35. Махач-Кала . Каспийское море

З а к а в к а з з я . З а к а в к а з ь е .

36. Сухум . . .
37. Поті . . . .
38. Батум . . .
39. Аджаріє-Цхалі
40. Орджошан .
41. Карзах . .
42. Ленінакан
43. Маркара .
44. Шахтахті .
4 5. Джульфа . .
46. Худофарін
47. Белясувар

Чорне море
" п

Турція

П
м

Персія
Туриія
Персія

36. Сухум . . . .  Черное море
37. Поти..................... „ „
38. Батум . . . .  „
39. Аджарис-Цхали Турция
40. Орджошан . . . Турция
41. Карзах . . . .  ,
42. Ленинакан ...
43. Маркара ... „
44. Шахтахти . . . Персия
45. Джульфа . . . Турция
46. Худофарин . . Персия
47. Белясувар ...
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48. Руська Астара Каспійське море 48. Русская Астара Каспийск, море
49. Ленкорань . . •• н 49. Ленкорань . 99 >•
5о Баку ........................ і п 50. Баку . . . • 99 V

С е р е д н я  А з і я . С р е д н я я  А з и я .

51. Красноводськ . Персія 51. Красноводск Персия
52. Гасан Кулі . . ** 52. Гасан-Кули . 99

53. Гаудан . . . . 9 53. Гаудан . . . 99

54. Ст. Артик . . 1» 54. Ст. Артык . 99

55. Хіва-Абад . . і» 53. Хива-Абат . 1»
56. Душак . . . . » 56. Лушак . . . 99

37. Серахс . . . и 57. Серахс . . 99

58. Чельаухтео . . Афіанистан 58. Чальдухтер ■ Афганистан
59. Меручак . . . Т) 59, М^ручак . .
*»0. Імаш Назар . . м 60. Имаш-Назар и
о1. Басага . . . . м 61. Бассага . . 99

62. Патта-Гісар . . 1» 62. Патта-Гисар 99
оЗ. Сарай . . . . 99 63. Сарай . . . I»
64. Іркештам . . . 99 64. Иркештам . . 99

65. Кашка-Су . . Західній Китай 65. Кашка Су Западный Китай
бо’. Ат-Баші . . . » •• 66. Ат-Баши . . V

99 И
*»7. Каракол . . . " »» 67. Каракол . . 99 99

К а з а к с т а н . К а з а к с т а н .

о8. Кольажаг . . Західній Китай 68. Колгджаг . . Западный Китай
69. Хоргос . . . . и  и 69. Хоргос . . . 99 19

70. Вахти . . . . *• > } 70. Бахты . . . 99 и
71. Кізеун . . . Я и 71. Кизеуя . . . 99 99

72. Май-Копчегай . 99 И 72. Май Копчегай 9 и
73. Катон-Караган У)  V 73. Катон-Карагай 1» И

С и б ір. Си б и р Ь.

/4. Кош-Агач . . Монголія 74. Кош-Агач . . . Монголия
75. Семи-Озерки . Урянхай (Танну- 75. Семи-Озерки . Урянхай (Танну-

Тув. Респ.) Тув. Респ.).
76. Кяхта . . . .  Монголія

а л і ,  н є - С х і а н і й к р а й

76. Кяхта . . . .
Л я икнр-Кпггіи

Монголия

1  «  Я  в  о Л  П Я Г Т к
77. 8о роз‘їзд (кол. 77. 86 раз'сзд (бывшая

Мацієвська) Манчжурія Мациевская) .  . Манчжурия
78. Бліговвшенськ я 78. Благовещенск . 99

79. Михзйлово-Семеновськ,,
80. Хабаровськ ... „
81. Ст. Гродеково . „
82. Владивосток . . Тихий Окіян
83. Ніколаївсі.к на

Амурі ... . Охотське море
84. Олексадровськ на

Сахаліні . . . .  . .  „

79. Ми^айлов-Семеновск „
80. Хабаровск
81. Ст. Гродеково
82. Владивосток . . Тихий Океан
83. Николаевск на

Амуре . . . .  Охотское море
84. Александроеск на 

Сахалине ...
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Для громадян СРСР 
Для граждан СССР

Додаток 9 до арі. 162. 
Приложение

(До арт. і2 Інструкції НКВС).

До Оіругового Змінім ратного Відділу
В Окружной Административный Отдел *

в місті 
в юроде

гр. (прізвище, ім'я, по-батькові). 
(фамилия, имя. отчество)

- Л Л Я В А.
Заявление

Прохаю видати мені' встаноьлгний Положенням про в‘ізд до СРСР 
Прошу выдать мне установленное Положением о в'езде в СССР и выезде,

і виїзд з СРСР, затверджений ЦЧК і РНК СРСР з 5 червня 1925 р. дозвіл 
из СССР, утвержденное ЦИК и СНК СССР от 5 июня 1925 г. разрешение

виїхати за кордон, 
на выезд за границу.

“.........................192 р.

(ПІДПИС — подпись)

Службові ПОМІТКИ
Служебные отметки

Прийнято за квитанцією № з „ « 192 о.
Принято по квитанции № * от , * 192 р.

Термін, призначений для відповіли „ м
“ 192 р.

Срок, назначенный для ответа „ 4 4 “ 192 г.
Квитанция Окрфінвідділу ДО з 192 о. про заплачення
Квитанция Окрфинотдела К? от 192 г. об уплате

крб. держоплати прийнято 
руб. госсбора принято

СПРАВА .V
Дело №

Командировочне, Приватне
Командировочное, Частное

Виїзд — Выезд

Віза - виза .Ч* з „ 192
Відмова—отказ К? от . *

Віза—виза № з „ 102 р.
Відмова—отказ № от „ р.
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Ч. 40 42 Арт. 162 К? 40-42 Ст. 162
А II К Є Т «І

У всіх графах належить дати точні і ясні відповіді. Якщо анкету буде 
заповнено неясно і неточно, не буде видано дозволу на виїзд за кордон.

Винних в поданні неправдивих свідчень в анкеті притягається до відпові- 
дальности за арт. 226- Кримінального Кодексу.

Все графы должны быть заполнены точными и ясными ответами. В случае’ 
неясного и неточного заполнения анкеты, разрешения на выезд за границу 
выдаваться не будут.

За ложные показания в анкете лица привлекаются к ответственности 
по ст. 22б2 Уголовного Кодекса.

З а п и т а н н я  —  в о п р о с ы
Відповіді — 

ответы

1. Прізвище, ім'я і по багькові (заміжні, що перебу
вають під прізвищем чоловіка, крім того зазначають ше 
й дівоче прізвище. Особи, що мають декілька прізвищ або 
псевдонім, зобов'язані зазначити і їх.

Фамилия, имя и отчество (замужние, живущие под 
фамилией мужа, кроме ее указывают еще и девичью. Лица, 
имеющие несколько фамилий или псевдоним, обязаны ука 
зать и их.

»

2. Час і місце народження (день, місяць, рік, держава, 
місто і так інш.).

Время и место рождения (день, м-ц, год. государ
ство и т. д.).

_ з. Національність та з якого часу Ви є громадянином 
СРСР; якщо перейшли з чужоземного громадянства, го

3 якого .
У в а г а .  В цій графі обов'язково зазначається основне 

громадянство Союзу та Союзних Республик. 
Национальность и с какого времени состоите в гра

жданстве СССР; если перешли из иностранного гражданства, 
то из какого.

П р и м е ч а н и е .  В этой графе обязательно указывается 
основное гражданство Союза и Союзных Республик.

9
4. Родинний стан (знаходиться в зареєстрованому под

ружжі чи ні).
Семейное положение (в зарегистрированном браке 

состоит или не состоит).

5. Професія Я чим добували кошти на існування; а) до 
7 листопада 1917 р.; 6) після 7 листопада 1917 року 
до цього часу (власники капіталу зазначають його розмір; 
службовці—місге служби та посаду і учні—учбови заклади; 
особи, шо знаходяться на утриманні, зазначають, на чийому, 
адресу цієї особи та рід ії праці або місце роботи).

У в а г а .  В довідці, подаваній службовцями держустанов 
про те, шо нема перешкод до виїзду за кордон, повинно 
бути зазначено, яке відношення мав заявчикдо таємного 
листування установи,
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З а п и т а н н я  — в о п р о с ы :
Відповіді — 

ответы:

профессия и чем добывали средства к существованию: 
а) до 7 ноября 1917 г.; б) после 7 ноября 1917 г. до 
настоящего времени (владельцы капитала указывают его 
размер, служащие—место службы и должность, учащиеся — 
учебные заведения; живуюшие на иждивении, указывают, 
на чьем, адрес этого лица и его род занятий или место 
работы).

П р и м е ч а н и е .  В справке, представляемой служащими 
госучреждений о неимении Препятствий к выезду за гра
ницу. должно быть указано отношение выезжающего 
к секретной переписке учреждения.

Ь. Колишній стан; робітник, селянин, міщанин, дворянин
і т. п.

Вывшее сословие: рабочий, крестьянин, мешанин, 
дворянин і т. д.

7. Якої профспілки Ви є членом та з якого часу 
(Л£ профквитка).

В каком профсоюзе Состоите и с какого времени (N9 проф
билета).

8. До якої політичної партії належите і з якого часу; 
якшо вийшли з партії, то коли й чому (зазначити 
№ партквитка).

К какой политической партии принадлежите и с какого 
времени; если вышли из гартии, то когда и почему (ука
зать № партбилета).

9. Чи служили в Червоній Армії. Якщо служили, то 
в якому порядку (мобілі«ація, добровільно), в яких частинах 
та які посади обіймали, коли демобілізовалися та яким 
порядком (за віком чи з інш. обставин).

Служили ли в Красной Армии, в утвердительном слу
чае—в каком порядке (мобилизация, добровольно), в каких 
частях и какие должности занимали, когда демобилизо
вались и в каком порядке (по возрасту и проч.).

10 Чи служили в білій армії й чи брали активну 
участь проти Червоної Армії (де, коли, останній чин та 
яку посаду мав).

Служили ли в белой армии и принимали активное 
участие против Красной Армии (где, когда, последний чин 
и занимаемая должность).

11 Чи не пробуваєте або чи не пробували під судом 
і слідством і чи не оули притягнені до відювідальности 
адміністративним порядком, або чи не були тимчасово 
затримані (арешт, підписка про невиїзд, штраф і т. і); 
якшо так, то зазначіть ким, де, коли, за шо, на який
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З а п и т а н н я  —  в о п р о с ы :
Відповіді— 

Ответы:

реченець або суму й яким порядком Вас звільнено від кари 
або від підписки, або штрафу.

Не состоите ли и не состояли ли под судом и след
ствием и не привлекались ли к ответственности в админи
стративном порядке или не были ли временно задержаны 
(арест, подписка о невыезде, штраф и т. д.); в утверди
тельном случае, укажите кем, где, когда, за что, ча какой 
срок или суму и в каком порядке освобождены от нака
зания или от подписки или штрафа.

12 Чи не порушували Ви в інших містах клопотання 
про видачу дозволу на виїзд після 7 листопада 1917 р., 
коли й де; чи були за кордоном, якщо були то зазначіть, 
коли, в які державі й в якій справі (якщо виїздили після 
Жовтневої революції, зазначіть, ким, коли й під яким чис
лом видано пашпортд й візу).

Возбуждали ли Вы в других городах ходатайство после 
7 ноября 1917 года о выдаче разрешения на выезд, где 
и когда; были ли заграницей, если да, то укажите когда, 
в какой стране и по какому делу (если выезжали после 
Октябрьской революции, укажите, кем. когда и за каким 
номером выдан паспорт и виза).

і

13. Вкажіть родичів, шо знаходяться в СРСР, ступінь 
споріднення (прізвище, ім'я та по-батькоьі, адресу й місце 
перебування).

Укажите родственников, находящихся в СССР, степень 
родства, фамилию, имя и отчество, адрес и местожительство.

14. Вкажіть родичів, шо знаходяться за кордоном 
(прізвище. \‘мя, коли й за якими документами виїхали 
з СРСР, де перебувають та шо роблять).

Укажите родственников, находящихся за границей, 
(фамилию, имя, когда и по каким документам выехали из 
СССР , где проживают и чем занимаются).

15. Вкажіть місце Вашою перебування, починаючи 
з 1914 року (місто, вулиця, № будинку, помешкання, 
скільку часу жили).

Укажите место Вашего жительства, начиная с 1914 года 
(город, улица, № дома, кварт., сколько времени жили).

•

16. Ваша остання адреса (місто, вулиця, № будинку та 
помешкання, К? телефону, скільки часу живете).

Ваш последний адрес (город, улица, К? дома и кв., 
№ телефона, сколько времени живете).

17. Кули гадаете поїхати (держава, місто), коли виїздите 
та через який прикордонний пункт.

Куда предполагается поездка (страна, город), когда 
выезжаете и через какой погранпункт.
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З а п и т а н н я  — в о п  р о с ы :
Відповіді — 

ответы:

18. Мета поїздки (при відрядженні зазначити, якою 
установою та в якій справі і якщо виїздите 8 особистих 
справах, докладно зазначіть мотиви).

Цель поездки (при командировке указать, каким учре
ждением и по какому делу; при выезде по личным делам 
подробно указать мотивы).

19. Якщо з вами їдуть діти, вкажіть їхні родинні 
стосунки до вас, прізвище, ім'я й вік кожного.

Вели с Вами едут дети, укажите их родственное отно
шение к вам. фамилию, имя и возраст каждого.

20. Як довго гадаєте бути за кордоном. 
Как долго предполагаете быть за границей.

21. Перерахуйте, які документи додаєте до заяви. 
Перечислите, какие документы к заявлению прилагаете.

Військово зобов'язані заповняють ше таку графу: 
Военно-обязанные заполняют еще следующую графу:

22. Знято з обліку військово-зобов'язаних „.................  “ 192 р._
Снят с учета военно-обязанных „.......... “ 192 г.

(ким)............................................................................; або-ж
(кем) или же

подав звільняючий документ № з......................  192 р.
представил увольнительный документ № от 192 г.

виданий (ким*) 
выданный (кем)

Підпис заявника 
Подпис заявителя

“ 192 р.

Прикметы - приметы:

Зріст очі.......
Рост глаза

Ніс .................  волосся
Нос волосы

Прийняв
Принял

Особливі прикметы 
Особые приметы

743



Я. 40 42 Арт. 162 № 40-4*2 Ст. 162

Додаток 10 до арт. 162до арт. 13 інструкції ІІКМС)

Піти* з постанови ЖІІ
з 22 травня 1923 р.

Інструкція до постанови ВУЦИК від 
II траіівя 1023 ржу „Про .{нинішню 

торгівлю**.

На підставі арт. 7 постанови Все 
українського Центрального Виконав
чого Комітету від 11 травня 1923 р. 
„Про зовнішню торпвлю“(36. Уз. УСРР 
1923 р., № 17. арт. 288) і постанови 
Ради Праці й Оборони від 18 квітня 
1923 р., Українська Економічна Рада 
постановила затвердити таку інструк
цію /

I Про п о р я д о к  т о р г о в е л ь н и х
к о м а н д и р о в о к  з а к о р д о н .

1. Торговельні командировки за 
кордон допускаються тільки в таких
випадках:

а) за уповноваженням державних 
підприємств або їхніх об'єднань, шо 
одержали право переводити зовнішні 
торговельні операції на підставі по
станови ВУЦ8К еід 29 листопада 
1922 р. (36. Уз. УСРР 1922 р., №50, 
арт. 744};

б) за уповноваженням державних 
органів, шо одержали право на під
ставі арт. 5 постанови ВУЦ8К від
II травня 1923 року мати своїх аген
тів або своїх слеціяпьних представни
ків в складі торгпредств за кордоном;

в) за уповноваженням держорганів 
для технічної допомоги в справі реа
лізації через торгпредства замовлень, 
передбачених в державному іипорто- 
вому плані;

г) за уповноваженням держорганів 
в справі допомоги реалізації замовлень 
порядком ліцензійним;

д) за спеціяльним уповноваженням 
УпНКЗТ, УЕР і РНК;

2. Довіреності та посвідчення пред
ставників, шо командируються за кор
дон, мусять мати візу УпНКЗТ, і пода
ються до УпНКЗТ з двома копіями, 
з яких одна залишається в У.іНКЗТ, а 
другу УпНКЗТ відсилає до відповідного 
торговельного представництва.

Приложение 10 к ст. 162. 
(к ст. ІЗ инструкция НКВД)

Выписка из постановления >ЭС
от 22 мая 1923 г.

Ни отру к цп я к полтаннвлнвяю ВУЦИК 
от II мая 1923 г. „О внешней торговле".

На основании сг. 7 постановления 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета от 11 мая 1923г. 
,.0 внешней торговле** (Собр. Уз. УССР 
1923 г., № 17, ст. 288) и постано
вления Совета Труда и Обороны от 
18 апреля 1923 г., Украинский Эко
номический Сочет постановил утвер
дить следующую инструкцию:

1. О п о р я д к е  т о р г о в ы х  к о 
м а н д и р о в о к  з а  г р а н и ц у .
1. Торговые командировки за гра

ницу допускаются лишь в следующих 
случаях:

а) по уполномочию государственных 
предприятий или их об'единений, по
лучивших Право совершения внешних 
торговых операций на основании по
становления ВУЦИК от 29 ноября 
1923 г. (Собр. Уз. УССР 1922 г., 
№ 50, ст. 744);

б) по уполномочию государственных 
органов, получивших на основании 
ст. 5 постановленья ВУЦИК от 11 мая 
1923 года право иметь своих специ
альных представителей в составе торг
предств за границией;

в) по уполномочию госорганов для 
технического содействия реализации 
через торгпредства заказов, преду
смотренных государственным импорт
ным планом;

г) по уполномочию госорганов для 
содействия реализации заказов в по
рядке лицензионном;

д) по специальному уполномочию 
УпНКВТ. УЭС и СНК.

2. Доверенности и удостоверения 
представителей, командируемых за 
границу, должны иметь визы УлНКбТ 
и поед'являются УпНКВТ, с двумя ко
пиями,из коих одна остается в УпНКВТ, 
другая же направляется УпНКВТ в 
соответствующее торговое представи
тельство./44
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Коли командирована особа приїде 
ю країни призначення, де є торго
вельне представництво УСРР, то вона 
має зареєструватися в відповіднім 
торгпредставництві.

П р и м і т к а  1. В пашпортах 
командированих осіб зазначається 
„в торговельних справах".

П р и м і т к а  2. НКЗС і НКВС не 
дають віз на виїзд в торговельних 
справах, коли довіреності й по
свідчення не мають візи УпНКЗТ.

П р и м і т к а  3. Повноважне 
представництво УСРР за кордоном 
не візує пашпорта з поміткою „в 
торговельних справах" після приїзду 
командированої особи до країни 
призначення без подання візи Торг
преда на довіреності й посвідченні.

3. Довіреності й посвідчення осіб, 
шо їх командирують держпідприєм- 
ства, зазначені в п. „а** арт. 1, скла
даються відповідно до ухвалених форм.

4. Представники держустанов, зазна
чених в п. „б" арт. 1, спеціяльно! 
довірености не одержують, їхні права 
зазначаються в посвідченні.

5. В посвідченні осіб, шо команди
руються для технічної допомоги в 
справі реалізації замовлень через торг
предства (п. „в", арт. 1), зазначається, 
шо пред'явник командирується до 
розпорядження торгпредства. Посвід
чення треба змінити в торгпредстві.

6. Особам, шо командируються для 
реалізації замовлень в порядкові лі
цензійному (п. „г*, арт. 1), видається 
посвідчення, де зазначається, шо вони 
командируються до розпорядження 
торгпредства. Цим-же особам видається 
на право переведення операцій дові
реність, яку вони можуть використу- 
вати тільки в випадках і в порядкові, 
зазначених в арт. 16 постанови Рад- 
наркому від 11 травня 1925 р. „Про 
контингенти, ліцензії та посвідчення 
на довіз і вивіз*4 (36. Уз. УСРР 
1923 р., № 17, арт. 290).

7 Кандидатуру представників держ- 
підприємств і держустанов, шо ко
мандируються для постійної праці 
за кордоном, на підставі постанови 
ВУЦВК від 29 листопада 1922 р.

По прибытии в страну назначения, 
где имеется торговое представитель
ство УССР, командируемые лица обя
заны зарегистрироваться в соответ
ственном торгпредстве.

П р и м е ч а н и е  А. В паспортах 
командируемых отмечается „потор
говым делам".

П р и м е ч а н и е  2. НКИД и НКВД 
не выдают виз на выезд по торговым 
делам, если доверенности и удосто
верения не имеют визы УпНКВТ.

П р и м е ч а н и е  3. Паспорт, по
меченный „по торговым делам**, не 
визируется Полномочным предста
вительством УССР за границей по 
прибытии командированного в страну 
назначения без пред'явлення визы 
Торгпреда на доверенности и удо
стоверении.
3. Доверенности и удостоверения 

лиц, командируемых госпредприятиями, 
упомянутыми в п. „а“ ст. 1, соста
вляются по определенным формам.

4. Представители госучреждений, 
упомянутых в п. „б" ст. 1, специаль
ной доверенности не полу*ают, права 
их указываются в удостоверении.

5. В удостоверении лиц, командируе
мых для технического содействия 
реализации заказов через торгпред
ства (п. „в“ ст. 1), указывается, что 
пред'явитель командирує’ся в распо
ряжение торгпредства. Удостоверение 
должно быть обменено в торгпред
стве.

6. Лицам, командируемым для реа
лизации заказов в порядке лицензи
онном (п. „г" ст. 1), выдаются удо
стоверения, в которых указывается, 
что они командируются в распоряже
нии торгпредства. Э'им же лицам 
выдается на право заключения сделок 
доверенность, которая может быть 
ими использована лишь в случае и в 
порядке, указанных в ст. 16 поста
новления Совнаркома от 11 мая 1923 г. 
„О контингентах, лицензиях и удосто
верениях на ввоз и вывоз** (Собр. Уз. 
УССР 1923 г., № 17, ст. 290).

7. Кандидатуры представителей гос
предприятий и госучреждений, коман
дируемых для постоянной работы за 
границей, на основании постановления 
ВУЦИК от 29 ноября 1922 г. и 11 мая
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і 11 травня 1923 р., мусять бути по
годжені з Уповнаркомзовнішторгом.

8. Особам, що виїздять за кордон 
не в торговельних справах, заборо
няється заступати торговельні інте
реси держорганів.

9. Осіб, шо постійно живуть в 
країні, де є торгпредства, можна при
значати на представників держорганів 
тільки за згодою Торгпреду.

«Оголошено у 36. Уз. УСРР 1923 р.
Від II. X- б <8), арт. 43).

по- 1923 г., должны быть согласованы с
Уполнаркомвнешторгом. 

юн 8. Лицам, выезжающим за границу 
ро- по неторговым делам, запрещается
те- представительство торговых интересов

госорганов.
в 9. Лица, постоянно живущие в стране 

ри- пребывания торгпредства, могут па
нів значаться представителями госорганов

лишь с согласия Торгпреда.

(Распубликовано в Собр. У а. УССР 1923 г. 
Огд. II. Л; 6 (8), ст. 13).Додаток 10-1 до арт. 162. Приложение 10-1 к ст. 162.

Форма посвідчень для представим- Форма удостоверений для пред- 
луї уґ/гм-л/улулемсгз, ххлх команди- ставителей госпредприятий, команди- 

/уж/-/, ух л'ордон зг/дно з л. „а“ руемых за границу в порядке п. „а"
У/?Г. / /Уугруху/А
ЛУ/Гсло у о ..........................................................

Посвідч еннн
Цим сеідчиться, що гр...................

......................  є представник .............................
в ............................ з районом діяльности

На гр. покладається

сг. 1 инструкции.
Действительно по ,......

Удостоверение
Дано сие гр...................................................

в том, что он является представителем
............. ...... в.............................с

районом деятельности................................ .
На гр.................... ~.......................................

возлагается ...............................................

На підставі постанови ВУЦВК 
і РНК „Про зовнішню торгівлю" від 
29 листопада 1922 р. (Зб. Уз. УСРР
1922 р., N3 50, арг 744). гр............................
чинить за кордоном під непосерелнім 
керуванням і доглядом Торговельного 
Представника У' РР.

Про всі операції, шо їх має про
водити гр. він, заздалегідь
повідомляє Торгсвельн. Представника.

В своїй діяльності за кордоном
гр............. ...............................  мусить
неухильно виконувати постанови 
ВУЦВК і РНК про зовнішню торгівлю 
від 29 листопада 1922 р. і 11 травня
1923 р., а також правила інструкції 
УЕН до декрету від 11 травня 1923 р.

Всі правочини провадити гр 
тільки з затвердження Торгпреда, 
проте ж, це затвердження не покла
дає на Уряд УСРР жодної відпові- 
даяьности шодо цих правочиніе.

Це посвідчення мусить бути зареє
строване в Торговельному Представ-

На основании постановления ВУЦИК 
и СНК „О внешней торговле" от 
29 ноября 1922 г. (С. У. УССР 1922 г.,
Кг 50, ст. 7 4 4 )  гр.............................................
действует за границей под непосред
ственным руководстгюм и контролем 
Торгового Представителя УССР.

О всех предполагаемых им операциях
гр...................................................... . ставит
Торгового Представителя в извест
ность предварительно.

В своей деятельности за границей
гр....................................... обязан
неукоснительно выполнять постано
вления ВУЦИК и СНК о внешней 
торговле от 29 ноября 1922 г. и 11 мая 
1923 г., а также правила, преподан
ные инструкцией УЭС к декрету от 
11 мая 1923 г.

Все сделки заключаются гр. 
лишь с утверждения Торгпреда, при чем, 
однако, это утверждение не налагает 
на Правительство УССР никакой 
ответственноеги по этим сделкам.

Настоящее удостоверение должно 
быть зарегистрировано в Торговом
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ництві протягом 48 годин з дня Представительстве в течение 48 часов 
приїзду до місця призначення. по прибытии к месту назначения.

(Підпис, місце для печатки) (Подпись, место печати)
У в а г а .  Залишені прогалини за- П р и м е ч а н и е. Оставленные про- 

повнкє орган, шо командирує, до- белы заполняются командирующим 
кладно зазначаючи суть доручених органом, при чем подробно указы- 
операцій- вается сущестзо поручаемых опе

раций.

Додаток 10-2 до арт. 162.

Форма довіреностей для представ
ників держпідприємств, які команди
руються за кордон в порядкові 
п. „а“ арт. 1 інструкції.

Довіреність
Пред'явник цього ..................

є представник з районом
діяльности.....................................................

Відповідно до цього гр...........................
уповноважується ..............................

Для виконання зазначених вище
завдань гр........ ..............................................
надається право.

На підставі постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР від 29 листопада 1922 р. (36. Уз. 
УСРР -1922 р., К? 50, арт. 744), всі 
правочини, шо провадить гр. 
на підставі цієї довірености, підляга
ють обов'язковому затвердженню Тор
говельним Представником УСРР в 

У всіх без винятку правочинах 
і договорах, шо укладає гр. 
на підставі цієї довірености, обов*- 
язково мусить бути внесений пакт, 
на підставі якого контр-агенг зобов'
язаний подавати всі претензії, шо 
можуть виникнути при правочинах,
тільки до .... ..................................................
(назва підприємства) і відмовляється 
подавати будь-які претензії до дер
жави, до торговельного представни
цтва, народніх комісарів або цен
тральних установ, яким .............................
(назва держпіцприємства) підлягає.

Довіреність ця видана
— ........ ............і дійсна до...... .....................

(Підпис, місце печатки) 
У в а г а .  Залишені прогалини за

повнює орган, шо командирує, 
докладно зазначаючи суть доруче
них операцій, а також обсяг і ха
рактер надаваних прав.

Приложение 10-2 к ст. 162.

Форма доверенности для представи
телей госпредприятий, командируемых 
за границу в порядке п. „а" ст. 1  
инструкции.

Доверенность
Пред‘явитель сего .....................................

является представителем.............................
с районом деятельности...............................

В соответствии с этим гр. ...
уполномачивастся .....

Для выполнения указанных выше
заданий гр..................................
предоставляется право ................................

На основани постановления ВУЦИК 
иСНКУССР от 29 ноября 1922 г. (С.У. 
УССР 1922 г., № 50, ст. 744), все
сделки, заключенные гр.................................
на основании настоящей доверенности, 
подлежат обязательному утверждению 
Торговым Представителем УССР в 

Во всех без исключения сделках
и договорах, заключаемых гр............
на основании настоящей доверен
ности, обязательно должен быть вклю
чен пункт, по коему контр-агенг 
обязуется пред'являть всякие могущие 
произойти из сделки претензии исклю
чительно к................. .......................................
(наименование предприятия) и отка
зывается от пред'явлення каких либо 
претензий к государству, торговому 
представительству, народным комис
сариатам или центральным учрежде
ниям, которым (наименсвание
госпредприятия) подведомственно.

Доверенность сия выдана 
и действительна по

(Подпись, место печати) 
П р и м е ч а н  и«. Оставленные про

белы заполняются командирующим 
органом, при чем подробно указы
вается существо поручаемых опера
ций, а также об ем и характер 
предоставляемых прав. 747
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Форма посвідчення для представни
ків держустанов, що командируються 
за кордон в порядкові п. „6“ арт. 1 
інструкції.

Дійсне до

Посвідчення
Цим свідчиться, шо гр. 

командирується до
.....................в розпорядження

Торговельного Представництва УСРР,
як представник ..............................................
(назва держустанови).

На гр. .................................. покладається

Гр.
провадить торговельні операції за кор
доном в складі Торговельного Пред
ставництва на підставі арт. 5 поста
нови ВУЦВК і РНК УСРР„Про зовнішню 
торгівлю" від 11 травня 1923 року. 
(36. Уз. УСРР 1923 р., № 17, арт. 288) 
в порядкові, встановленому інструк
цією УЕР до зазначеного декрету.

Це посвідчення повинно бути по
дано Торговельному Представникові 
на протязі 48 годин після прибуття 
подавця до місця призначення та 
замінено відповідним посвідченням 
Торгпредства.

(Підпис, місце для печатки) 
У в а г а .  Залишені прогалини 

заповнює орган, шо командирує, 
докладно зазначаючи суть доруче
них операцій.

Додаток 10-3 до арт. 162.

Форма удостоверения для предста
вителей госучреждений, командируе
мых за границу в порядке п. „6“ ст. 1  
инструкции.

Действительно по ...................................

Удостоверение
Дано сие гр.

в том, что он командируется в 
в распоряжение Торгового Представи
тельства УССР в качестве представи
теля...................................  (наименова
ние госучреждения).

На гр. ..... возлагается

Гр..................  ................ совершает
торговые операции за границей в со
ставе Торгового Представительства 
на основе ст. 5 постановления ВУЦИК 
и СНК УССР „О внешней торговле" от 
11 мая 1923 года (С. У. УССР 1923 г. 
№ 17, ст. 288) и в порядке, уста
новленном инструкцией УЭС к ука
занному декрету.

Настоящее удостоверение должно 
быть пред'явлено Торговому Пред
ставителю в течение 48 часов по 
прибытии иред'явителя к месту назна
чения и заменено соответствующим 
удостоверением Торгпредства.

(Подпись, место печати)
П р и м е ч а н и е .  Оставленные про

белы заполняются командирующим 
органом, при чем подробно указы
вается существо порученных опе
раций.

Приложение 10-3 к ст. 162

4 Додаток 10-4 до арт. 162.

Форма посвідчення для командиро
ваних за кордон співробітників держ- 
орга-цв для допомоги реалізації за
мовлень в порядку ліцензійному (п. „г" 
арт. 1 інструкції—36. Уз.УСРР 1923р., 
від II, № 6 (8), арт. 43).

Посвідчення
Цим свідчиться, шо гр...............................

командирується ........ ,............до ..................
в розпорядження Торговельного Пред
ставництва УСРР для допомоги в ре
алізації замовлення в порядку ліцензії 
НКЗТ від 
за ч.

Приложение 10-4 к ст. 162.

Форма удостоверения для команди
рованных заграницу сотрудников гос- 
органов для содействия реализации 
заказов в порядке лицензионном 
(п. „г- ст. 1 инструкции—С. У. УССР 
1923 г., Огд. II, N8 6 (8), ст. 43).

Удостоверение
Дано сие гр.

в том, что он................................  команди
руется в........................  в распоряжение
Торгового Представительства УССР 
для содействия в реализации заказа 
в порядке лицензии НКВТ от 
за
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Всі операції, за виконанням вище
зазначеного доручення, гр. 
провадить додержуючись постанови 
РНК про контингенти, ліцензії й по
свідчення на довіз і вивіз, а також 
постанов ВУЦВК і РНК про зовнішню 
торгівлю і інструкції до зазначених 
постанов і чинить за кордоном під 
безпосереднім керівництвом Торго
вельного Представника УСРР.

У випадках, передбачених арт. 16 
постанови РНК „Про контингенти, лі
цензії і посвідчення на довіз і вивіз", 
(Вб. Уз. УСРР 1923 р. № 17, арт. 290)
гр..................... ......................................може
з дозволу Торгпреда, на підставі ви
даної йому довірености, укладати 
відповідного правочина в справі дору
ченої йому операції, з тим, щоб пра
вочина цього повинний затверджувати 
Торгпред.

Затвердження Торгпреда, проте, не 
покладає на Уряд УСРР жодної від- 
повідальности за ці правочини.

Це посвідчення повинно бути зареє
стровано в Торговельному Представ
ництві на протязі 48 годин після 
прибуття до місця призначення.

(Підпис, місце для печатки)

Все операции, связанные с выпол
нением вышеуказанного поручения
гр___  _______ _________  проводит
в соответствии с постановлением СНК 
о контингентах, лицензиях и удосто
верениях на ввоз и вывоз, а также 
постановлениями ВУЦИК и СНК 
о внешней торговле и инструкциями 
к указанным постановлениям и дей
ствует за границей под непосредствен
ным руководством Торгового Пред
ставителя УССР.

В случаях, предусмотренных ст. 16, 
постановления СНК „О контингентах 
лицензиях и удостоверениях на ввоз 
и вывоз" (С. У. УССР 1923 г. № 17,
ст. 2-0) гр............................................  может
по разрешению Торгпреда, на осно
вании выданной ему доверенности 
заключать соответствующую сделку 
по порученной ему операции, при 
чем сделка эта должна быть утвер
ждена Торгпредом.

Утверждение Торгпреда, однако, не 
налагает на Правительство УССР 
никакой ответственности по сей 
сделке.

Настоящее удостоверение должно 
быть зарегистрировано в Торговой 
Представительстве в течение 48 часов 
по прибытии к месту назначения.

(Подпись, место печати).

Додаток 10-5 до арт. 162.

Форма довіоености для співробіт
ників двржорганів, шо командиру
ються за кордон для допомоги реалі
зації замовлень в порядку ліцензійному 
(п. „г“ арт.- 1 інструкції) (36. Уз. 
УСРР 1923 р. Від, II № 6 (8), арт. 43).

Длвіревість.
Пред'явник ЦЬОГО

командирується до ..............................для
реалізації ліцензії, виданої.........................
НКЗТ 192 р. за№

Відповідно до цього гр. 
уповноважується.........................................

Для виконання вищезазначених
завдань гр...................................надається
право .............................................

На підставі постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР від 29 листопада 1922 р., всі пра-

Приложение № 10-5 к ст. 162.

Форма доверенности для команди
руемых за границу сотрудников гос- 
органов для содействия реализации 
заказов в порядке лицензионном 
(п. „г“ ст. 1 инструкции). (С. У.

УССР 1923 г., Огд. II, № 6(8), ст. 43).

Доверенность.
Пред'явитель сего

командирован в .............................................
для реализации лицензии, выданной

...НКВТ . 1 9 2  г.
за №.......................

В соответствии с этим гр. 
уполномачивается

Для выполнения вышеуказанных 
заданий гр.................................... предоста
вляется право.....................................

На основании постановления ВУЦИК 
и СНК УССР от 29 ноября 1922 г., все
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вочини, шо їх переводить І р. 
на підставі цієї довіреносте підля
гають обов'язковому затвердженню 
Торговельного Представника УСРР
в .........................................

У всіх без вийнятку операціях і дого
ворах, шо їх укладає гр. ...................... .........
на підставі цієї довіреносте обов'
язково треба внести пакт, на підставі 
якого контр-агент зобов'язаний пода
вати вселякі претензії, що можуть 
виникнути при поавочині виключно
до _.............................(назва органу, шо
командирує) і відмовляється від пода
ння будь-яких претензій до держави, 
до торговельного представництва, 
народніх комісаріятів і центральних 
установ, шо їм
(назва органу, шо командирує) під
лягає.

Правочини на підставі цієї довіре- 
ности можна провадити тільки, коли 
на цьому є написи Торговельного
Представника УСРР у.................... ................
в тому, шо він дозволяє провадити 
дані правочини.

(Підпис, місце для печатки) 
У в а г а .  Залишені прогалини за

повнює орган, шо командирує, 
докладно зазначаючи суть дору
чених операцій.

сделки, заключаемые гр. 
на основании настоящей доверенности, 
подлежат обязательному утверждению 
Торговым Представителем УССР в

Во* всех без исключения сделках 
и договорах, заключаемых гр.

на основании настоящей 
доверенности, обязательно должен 
быть включен пункт, по которому 
контр агент обязуется пред'являть 
всякие могущие произойти из сделки
претензии исключительно к ....................

(наименование команди
рующего органа) и отказывается от 
пред'явлення каких бы то ни было 
претензий к государству, торговому 
представительству, народным комис
сариатам и центральным учрежде
ниям, которым ................................... .........
(наименование командирующего ор
гана) подведомственно.

Сделки на основании настоящей 
доверенности могут совершаться 
лишь при наличии на ней надписи 
Торгового Представителя УССР в
............................................. резрешающей
совершение данной сделки.

(Подпись, место печати).
П р и м е ч а н и е .  Оставленные 

пробелы заполняются командирую
щим органом, при чем подробно 
указывается существо порученных 
операций.

Цим
Настоящим

гр.
проживає в 
проживает 
по 
по
3
от

Д О В І Д К А
справка

Додаток II до арг. 162. 
Приложение

(до арт. 14 інструкції 
НКВС).

(назва домоуправління, що видав довідку)
(название домоуправления, видающего 'правку)

посвідчує, що 
удостоверяет, что

років 
лет

районі міліції міста 
районе милиции города 

вулиці будинок .. пом.
улице ДОМ ■ кв.

19 р. і працює 
19 г. и занимается 

Засоби до життя зазначеного громадянина такі 
Средством к существованию упомянутого гражданина является

192 р.
(п1дпв<— подпись)
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Цим
Настоящим

гр.
проживає в 
проживает в 
з
от

Додаток ї ї . *  до арт. 162.ПриложениеД О В І Д К А
Справка

(до арт. 14 інструкції
ИКВС).

(вазва сільради, що випас довідку)
(название сельсовета, выдающего сирав<у)

посвідчує, шо 
удостоверяет, что

років 
лет

районі міліції в селі 
районе милиции в селе 

192 р. і працює 
192 г. и занимается

Засоби до життя зазначеного громадянина такі
Средством к существованию упомянутого гражданина является

За гр. (лічаться або не лічаться податки і які)
За гр. (числятся или не числятся налоги и какие)

< 4
»........— **

Підпис
Подпись

Голова Виконкому 
Председатель Исполкома

192 р. 'підпис сільради—подпись сельсовета

сільради посвідчую 
сельсовета удостоверяю 

району 
района

Додаток 12 до арт. 162. 
(до арт. арт. 11 і 14 інструкції НКВС).

II А К А 3

військам Української військової 
округи.
Л? 472.

Касуючи наказа військам округи 
з 12 травня цього року № 175, надати 
чинности оголош ваній при цьому 
„Інструкції про порядок просування

прохань про зняття з обліку для
виїзду за кордон".

П і д с т а в а :  Наказ РЗР СРСР 
1926 р., № 63.

Д о д а т о к :  „Інструкція".
Харків, 6 грудня 1926 р.

Командуючий Військами Округи Якир.
Заст. Начальника Штабу (по

Штабові Округи) С. Калінін.

Приложение 12 к ст. 162.
<к ст. ст. И и 11 инструкции НКВД).

и р и к а з
войскам Украинского косішого 

округа.
№ 472,

В отмену приказа войскам округа 
от 12 мая сего года № 175, ввести 
в действие об'являемую при сем „Ин
струкцию о порядке продвижения хо
датайств о снятии с учета на пред
мет выезда за границу".

О с н о в а н и е :  Приказ РВС СССР 
1926 г., № 63.

П р и л о ж е н и е :  „Инструкция". 
Харьков, 6 декабря 1926 г. 

Командующий Войсками Округа Якир.
Зам. Начальника Штаба (по Штабу 

Округа) С. Калинин.751
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.ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ»
6 грудня 1426 р. Коман
дуючий Військами Ук
раїнської Військової 

Округи Якір.
ДОДАТОК

до наказу військам Ок
руги 1926 р.. .4 472.

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок просування прохань про 
зняті з обліку для виїзду за кордон.

1. Військовослужбовці:
а) рядового і командного складу, шо 

лічаться в кадрі і переміннім складі 
частин, управлінь, установ і закладів 
округи;

б) військово-обов'язані середнього, 
старшого й вищого командного скла
ду, шо знаходяться в довготерміно
вій відпустці або в запасі;

в) рядового складу, шо знаходиться 
на дійсній військовій службі, але від
бувають її порядком позавійськового 
навчання:

г) рядового і молодшого команд
ного складу, шо лічаться в довготер
міновій відпустці по поверненні з кад
рових частин і установ (коли вони 
знаходяться в переміннім складі) і

д) громадяни, яким до призову на 
дійсну військову службу залишилось 
6 місяців

підносять прохання:зазначені в п.„а“ 
цього артикулу, по команді, а зазна
чені в п. п. „0“, „в“, „г“ і „д“— 
перед відповідними округовими вій
ськовими комісаріятами в місці перебу
вання на обліку.

Прохання ці подається через Штаб 
Округи на розгляд Командуючого Вій
ськами Округи.

2. Особи рядового і молодшого ко
мандного складу, переведені до запасу 
РСЧА, як також і ті, ровісники яких 
хоч і знаходиться на дійсній війсь
ковій службі, а вони самі зняті з об
ліку, як признані цілком непригод- 
ними до військової служби, не по-

«УТВЕРЖДАЕТСЯ»
б декабря 1926 г. Ко
мандующий Войсками
Украинского Воєнного 

Округа Якнр.

ПРИЛОЖЕНИЕ к при
казу войскам округа 

1926 г.. № 72.

ИНСТРУКЦИЯ

о «прядке продвижения ходатайств о 
снятии с учета на предмет выезда за 

границу.

1. Военнослужащие:
а) рядового и командного состава, 

числящиеся в кадре и переменном со
ставе частей, управлений, учрежде
ний и заведений округа;

б) военнообязанные среднего, стар
шего и высшего командного состава, 
находящиеся в долгосрочном отпуску 
или запасе.

в) рядового состава, состоящие на 
действительной военной службе, но 
отбывающие таковую в порядке вне
войскового обучения;

г) рядового и младшего командного 
состава, числящиеся в долгосі очном 
отпуску по возвращении из кадровых 
частей и учреждений (если они не 
состоят в переменном составе) и

д) граждане, которым до призыва 
на действительную военную службу 
осталось 6 месяцев,

возбуждают ходатайства: указан
ные в п. „а“ этой статьи, по ко
манде, указанные же в п. п. „6“, „в“, 
„г“ и „д“,—перед соответствующими 
окружными военными комиссариатами 
по месту состояния на учете.

Ходатайства эти представляются 
через Штаб Округа на рассмотрение 
Командующего Войсками Округа.

2. Для лиц рядового и младшего 
командного состава, перечисленных в 
запас РККА, а также и тех, свер
стники которых хотя и состоят на 
действительной военной службе, но 
сами они сняты с учета, как признан
ные совершенно негодными к воен-

7 Ь2
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трібують дозволу на виїзд за кордон
від військового командування.

3. Громадяни, залічені до запільного 
рушення, на протязі всього часу про
бування в нім, їдучи за кордон, по
винні додержуватися правил війсь
кового обліку на.загальних підставах 
зі всіма військозобов‘язаними громадя
нами, зазначеними в п.п.„в“ і „г“ арт.1.

4. г) Командири частин, начальники 
установ і округові військом комісари, 
одержавши заяву з проханням про 
зняття з обліку для виїзду за кор
дон, на кожного, що подав заяву, за
повняють анкету: на осіб середнього, 
старшого й вищого командного складу 
за формою № 1, а для осіб рядового 
і молодшого командного складу,—за 
формою И» 2 і подаюіь зі своїм 
висновком до Штабу округи.

У в а г а .  На прохання військово
службовців, шо лічаться в кадрі або 
переміннім складі частин і установ 
Округи, шо піднесли прохання про 
дозвіл виїхати за кордон на від
пуски, дається висновок всіх про
міжних інстанцій та висновок ьід- 

_повідних особливих відділів (кор- 
пусових або дивізійних).

5. Не друкується.
6. До прохань і анкет осіб, шо ви

їздять за кордон в службову або на
укову командировку, належить додати 
відповідні довідки, шо підтверджують 
майбутню командировку, від установ, 
на завдання яких здійснюється ко
мандировку.

7. По розгляді в порядку наказу 
РВР СРСР 1926 р. № 63 надісланих 
анкет тих, шо подали заяву про 
зняття з обліку для виїзду за кор
дон, 5 відділ Штабу округи повідом
ляє округовий військовий комісаріят 
або командира частини, через яких 
поступило прохання, про прийняту‘) Зазиячеві в арт. 4 форми анкет в цьому Збірнику не вміщені.

ной службе, разрешения от воєнного
командования на выезд за границу не
треб)ется.

3. Граждане, зачисленные в тыло
вое ополчение, в течение всего вре
мени состояния в таковом при выезде 
за границу должны соблюсти правила 
воинского учета на общих основаниях 
со всеми военнобязанными гражданами, 
указанными в п. п. „в" и „г“ ст. 1.

4. *) Командиры частей, начат ники 
учреждений и окружные военные ко
миссары, по получении заявления с 
ходатайством о снятии с учета на 
предмет выезда за границу, на каж
дого подавшего заявление заполняют 
анкету: на лиц среднего, старшего и 
высшего начальствующего состава,— 
по форме № 1, а для лиц рядового 
и младшего начальствующего состава— 
по ферме № 2 и представляют со 
своим заключением в Ш т а б  округа.

П р и м е ч а н и е .  По ходатайствам 
военнослужащих, числящихся в кад
ре или переменном составе частей 
и учреждений Округа, возбудив
ших ходатайство о разрешении 
выезда за границу в отпуск, дается 
заключение всех промежуточных ин
станций и заключение соответ
ствующих особых отделов (корпус
ных или дивизионных).

5. Не печатается.
6. К ходатайствам и анкетам лиц, 

выезжающим за границу в служеб
ную или научную командировку, дол
жны быть приложены соответствую
щие, подтверждающие предстоящую 
командировку, справки от учрежде
ний, по заданиям которых осуще
ствляется командировка.

7. По рассмотрении в порядке при
каза РВС СССР 1926 г. № 63 по
ступивших анкет подавших заявле
ние о снятии с учета на предмет вы
езда за границу, 5 отдел Штаба ок
руга сообщает окружному военному 
комиссару или командиру части, че
рез которых поступило ходатайство,

1) Указанные в ст. 4 формы анкет в настоящем Сборнике не помещены.
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ухвалу Командування Округи на це 
прохання.

У в а г а .  Відповідно до арт. 4 
„Інструкції'* і уваги до нього, 5 від
діл Штабу округи копію пові
домлення про прийняту ухвалу в 
справі прохання надсилає і до від
повідного штабу дивізії.

8. По одержанні зазначеного в по
передньому артикулі повідомлення про 
відсутність перешкод до зняття з об
ліку для виїзду за кордон округовий 
військовий комісаріят знімає з обліку 
(коли дана особа знаходиться на об
ліку в округовім військовім комісарі
ят^, або робить про це розпорядження 
належному обліковому органові, рів
ночасно повідомляючи і особу, шо подалі прохання про зняття з обліку.

Командир частини, одержавши таке 
повідомлення про відсутнісгь пере
шкод до виїзду за кордон на відпустку 
військового службовця його частини, 
робить розпорядження про звільнення 
його від службових обов'язків і про 
видачу йому звільняючих документів.

9. Наявність відмітки в обліково- 
військовім документі про зняття з 
обліку громадян, шо знаходяться в 
довготерміновій відпустці (і в за
пасі осіб командного складу), і наяв
ність звільняючого документу на від
пустку за кордон військовослужбов
ців, зазначених в п. „а" арт. 1 „Ін
струкції", є підставою для розгляду 
заяв цих осіб про видачу закордон
ного гіашиорта.

Заст. Начальника Штаба
УВО С. Кал'нін.

о последовавшем решении Командо
вания Округа по этому ходатайству.

П р и м е ч а н и е .  В соответствии 
со ст. 4 „Инструкции" и примеча
ния к не*у, 5 отдел Шгаба округа 
копию извещения о последовавшем 
по ходатайству решении посылает 
и подлежащему штабу дивизии.

8. При получении указанного в пре
дыдущей статье извещения об отсут
ствии препятствий к снятию с учета 
на предмет выезда за границу окру
жной военный комиссариат снимает с 
учета (если данное лицо состоит на 
учете в окружном военном комисса
риате), или делает об этом распоря
жение в подлежащий учетный орган, 
одновременно извещая и лицо, хода
тайствовавшее о снятии с учета.

Командир же части, получивший 
такое извещение о неимении препят
ствий к выезду за границу в отпуск 
военнослужащего его части, делает 
распоряжение об освобождении его 
от служебных обязанностей и о вы
даче ему увольнительных документов.

9. Наличие отметки в учебно-воин
ском документе о снятии с учета 
граждан, состоящих в долгосрочном 
отпуску (и запасе лиц командного 
состава), и наличие увольнительного 
документа в отпуск за границу воен
нослужащих, указанных в п. „а" ст. 1 
„Инструкции", является основанием 
для рассмотрения заявления этих лиц 
о выдаче заграничного паспорта.

Зам. Начальника Штаба
УВО С. Калинин.
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УСРР
НКВС

Округовий 
Адміністративний Відділ 

192 р.
№ .

ідо арі. 1 і 25 інструкції НКВС).Додаток 13 до арт. 162.
ПриложениеП О С В І Д Ч Е Н Н Я

УдостоверениеРр (назначити громадянство—указать гражданство і.(прізвище, ім'я та по-батькові—фамилия, имя. отчество) 
років направляється до міста
лет направляется в город
до Округового Адміністративного Відділу для одержання дозволу виїхати за 
в Окружной Административный Отдел для получения разрешения на ныездза 
кордон, 
границу.

3 боку Округового Адміністративного Відділу нема
Со стороны Окружного Административного Отдела

перешкод що до виїзду за кордон, 
препятствий к выезду за границу не встречается.

При подачі цього посвідчення зазначений громадянин повинен додатково 
При подаче настоящего удостоверения упомянутый гражданин должен до- 

подати такі документи
полнительио представить следующие документы

Квитанцію окрфінвідділу ЛЬ з 192 р. про заплачен-
Квитанция окрфинотяела К? от 192 г. об уплате

ня карб. коп. держплати і квитанцію К? в
руб. коп. госсбора и квитанцию № от

192 р. про заплачення карб. коп. на користь Червоного
192 г. об уплате руб. коп. в пользу Красного Креста
Хреста прийнято, 
принято.

Це посвідчення важне до 192 р.
Настоящее удостоверение действительно по 192 г.

Зав. Чужоземного Відділку Окрадмінвіаділу 
Зав. Иностранным Отделением Окрадминодела

Прикмети пред'явника посвідчення:
Приметы владельца удостоверения:
Зріст Очі
Рост Глаза
Ніс Волосся
Нос Волосы
Особливі прикмети 
Особые приметы

На обороте удостоверения об отсут-

МІСЦО фотокартки. На лицевому боці фотокартки власноручний підпис 
Место фотокарточки На лицевой сторон** фотокарточки собственноручная подпись.

На звороті посвідчення про в'дсут- 
ність перешкод до виїзду (додаток 
13) належить надрукувати таку 
увагу:

УВАГА.
Громадяни Союзу РСР, а також 

чужоземці, в нацпашпортах яких 
нема фотокартки, при подачі цього 
посвідчення до Окрадмінвідділу, що має 
право самостійної видачі дозволів на 
виїзд за кордон подають ше по одній 
фотокартці.

ствии препятствий к выезду (приложе
ние 13) следует напечатать следующее 
примечание:

ПРИМЕЧАНИЕ.
Граждане Союза ССР, а также те 

иностранцы, в нацпаспортах которых 
не имеется фотокарточки, при подаче 
настоящего удостоверения в Окрадмин- 
отдел, имеющий право самостоятельной 
выдачи разрешений на выезд за грани
цу, представляют еще по одной фото
карточке.
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ідо арт. 7 інструкції 1ІКВО).

Додаток 14 до арт. 162.
Приложение

Зразок візи на однії виїзд
.Образец визы на один выезд

2

с
о.та*

оXя
*аа-

Віза
Виза № (місто)

(городі

Важна до 
Действительна по

Пред'явникові цього 
Владельцу сего №

192
192

192
192

з
от

гр.

дозволено виїхати за межі СрСР до 
разрешен выезд за пределы СССР в

через прикордонний пункт 
через пограничный пункт

З уповноваження НКВС УСРР 
По уполномочию НКВД УССР

Зав. Чужоземного Відділку Окрацмінвідділу 
Зав. Иностранным Отделением Окрадминотдела

Р.
г.

Р-
г.

(до арт. арт.

Зразок візи на поворотний в‘їзд до СРСР
0>разец визы на обратный в'езд в СССР

Додаток 15 до арт. 162. 
Приложение

10 і 23 інструкції НКВС)

=о
*

о
о.

оXта
*о.в>

Віза
Виза №

(місто) 
(город)

Важна до 
Действительна по
на поворотний в'їзд до СРСР 
на обратный в'езд в СССР

(місто)
(город)

192 р.

192
192
192
192

З уповноваження НКВС УСРР 
По уполномочию НКВД УССР

Зів. Чужоземного Відділку Окрадмінвідділу 
Зав. Иностранным Отделением Окрадминотдела

o.
г.

p.
г.
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Додаток 16 до арт. «62 

Приложение
(зо арт. Ъ інструкції НКВС).Зразок продовження важности кізн

Образец продления действительности визы

с
о2 Термін ВІЗИ ^ 

Срок ВИЗЫ
(місто) 192 Р.
(город) 192 г.

О продовжено до * 192 Р.
о.
яи

продлен до 192 . г.

(місто 1  
(город)

оX
1 • 192 р.

я
*А Зав. Чужоземного Відділку Окрадмінвідділуи*
а•ч Зав. Иностранным Отделением Окрадминотдела
О

Додаток 17 до арт 162. 
Приложение

(до арт.арт 10—22 інструкції ІІКВС).Зразок візи на періодичний переїзд кордону (ТСІ*
Образ-ц визы на периодический переезд границы СССР

*еО Віза (місто) 
Виза (городі

1 92 Р-ж
1 92 г.

с Важна до 1 92 Р-
1 Действительна по 1 92 г.

р

На право періодичного переїзду держкордону СРСР 
На право периодического переезда госграницы СССР

за кордон і назад через прикордонний пункт 
за границу и обратно через погранлункт

с

гр.

о 3 уповноваження НКВС УСРР
оX

г По уполномочию НКВД УССР
яXо. в Зав. Чужоземного Відділку Окрадмінвідділус.ч Зав. Иностранным Отделением Окрадминотдела
О
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Додаток 18 до арт. 363. (до арт. 14 інструкції НКВС».
Обіжник ІІаркомздорош

про корлдок одержання медрпбітаиками 
дозволів на тнмчасовиіі виїзд за кор

дон.

Для врегулювання питання про 
тимчасовий виїзд за кордон ведич
ного персоналу, який згідно з поста
новою РНК УСРР з 17 квітня 1924 р. 
„Про правила, що регулюють профе
сійну роботу медперсоналу" (36. Уз. 
УСРР 1924 р., № 10, арт. 94), повин
ний бути на обліку Наркомздоровля 
та його місцевих органів, пропону
ється керуватися нижчеподаним:

1. Установи, що бажають відрядити 
медробітника (медичного лікаря, лі
каря одонтолога, фармацевта-магістр 
фармації) за кордон з науковою метою 
за державний рахунок, за рахунок 
фондів Робмеду або за власний раху
нок медробітника, відповідно з поло
женням про наукові командировки 
(Наказ НКОЗ К» 12 від 25 серпня 
1926 р. „Вісник НКОЗ" 1926 року 
Кг 16-20), повинні одержати через 
відповідні окрздоровінспектури дозвіл 
від НКОЗ, для чого окрздоровінспек- 
тура надсилає до НКОЗ одночасно з 
клопотанням про затвердження відря
дження за кордон анкету в двох при
мірниках за формою, шо при цьому 
додається.

У в а г а .  Установи, підпорядко
вані НКОЗ, надсилають клопотання 
з анкетами безпосередньо до НКОЗ,

2. В разі затвердження відрядження 
за кордон, НКОЗ видає командиро
вочне посвідчення, і установи, шо від- 
ряджують медробітника за кордон, 
звертаються до місцевих округових 
адміністративних відділів за одержан
ням дозволу на виїзд за кордон.

3. Медичні лікарі, лікарі одонтологи 
та фармацевти-магістри фармації, що 
бажають виїхати на певний реченець 
за кордон в приватних справах

Циркуляр Наркошдрава

о порядке получения медработниками 
разрешении на временным выезд за 

границу.

Для урегулирования вопроса о вре
менном выезде за границу медицин
ского персонала, который согласно с 
постановлением СНК УССР от 17 ап
реля 1924 г. „О правилах, регулиру
ющих профессиональную работу мед- 
персонала“ (С. У. УССР 1924 г., N2 10, 
ст. 94), должен находиться на учете 
Наркомздрава и его местных органов, 
предлагается руководствоваться ниже
следующим:

1. Учреждения, желающие коман
дировать медработника (медицинского 
врача, врача одонтолога, фармацевта- 
магистра фармации) за границу с 
научной целью за государственный 
счет, за счет фондов Рабмеда или за 
собственный счет медицинского работ
ника, согласно положенья о научных 
командировках (Приказ НКЗдрава 
ЛЪ 12 от 25 августа 1926 г. „Вест
ник НКЗдрава'* 1926 г., № 16 20), 
должны получить через соответству
ющие окрздравинспектуры разреше
ния от Наркомздрава, для чего окр- 
здравинспектура посылает в НКЗдрав 
одновременно с ходатайством об 
утверждении командировки за границу 
анкету в двух экземплярах по прило
женной форме.

П р и м е ч а н и е .  Учреждения, под
ведомственные НКЗдраву, напра
вляют ходатайство с анкетами 
непосредственно в НКЗдрав.
2. В случае утверждения команди

ровки за границу, НКЗдрав выдает 
командировочное удостоверение, и УЧ’ 
реждения, командирующие медработ
ника за границу, обращаются в ме
стные окружные административные 
отделы за получением разрешения 
на выезд за границу.

3. Медицинские врачи, врачи одон
тологи, фармацевты-магиЬтры фарма
ции, желающие выехать на опреде
ленный срок за границу по частным

Приложение 18 к СІ. 363.
(к ст. 14 инструкции НКВД.)
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бачення з родиною, врегулювання 
маєткових питань т. інш) повинні 
одержати в відповідній окрздоровін- 
спектурі лише довідку про зняття 
з обліку. З зазначеною довідкою 
лікарі звертаються доокругових адмі
ністративних відділів за одержанням 
закордонного пашлорта.

У в а г а .  Медробітники інших ква
ліфікацій (зубні лікарі, фармацевти 
лікпоми та інш.) одержують доз
віл на виїзд без усяких довідок 
від органів охорони здоровля.

Харків, 26 листопада 1926 р.

Народній Комісар Охорони 
Здоров'я Єфімо$.

Форма анкети для осіб медперсо
налу, відряджуваних за кордон.

А н к е т а .

Для осіб медперсоналу (медичн. лі
карів, лікаріводонтологів, магістрів 
фармації), що бажають одержати 
відрядження за кордон.

(Заповнює установа, шо відря- 
джує).

1. ЇІрізвише. ім'я та по-батькові.
2. Вік
3. Медична кваліфікація (пікар, 

лікар одонтолог, магістр фармації).
4. Який скінчив Медвуз і коли.
5. Чи має наукови твори (корот

кий перелік).
6. Чи був делегатом на наукових 

з'їздах.
7. Чи був у наукових відрядженнях 

(за кордоном чи в межах СРСР).
8. Де працює зараз (місце служби,

посада, перелічити всі посади).

9. Хто відряджує (зазначити до
кладно).

10. За який рахунок (державний, 
страхфонд, власний). Розмір коштів, 
шо їх дає установа на відрядження 
(держ. та страх, фонд).

делам (свидание с семьей, урегулиро
вание имущественных вопросов И т, д.) 
должны получить в соответствующей 
окрздравинспектуре лишь справку о 
снятии с учета. С указанной справ
кой врачи обращаются в окружные 
административные отделы за полу
чением заграничного паспорта.

П р и м е ч а н и е .  Медработники 
других квалификаций (зубные врачи 
фармацевты, лекпомы и т. д.) полу
чают разрешения на выезд без 
всяких справок от органов Здраво
охранения.

Харьков, 26 ноября 1926 г,

Народный Комиссар Зяраьо- 
охранения Ефимов.

Форма анкеты для лиц медперсо
нала, командируемых за границу.

А н к е т а .

Для лиц медперсонала (медиц. вра
чей, врачей - одонтологов, магистров 
фармации, желающих получить коман
дировку за границу.

(Заполняется командирующим учре
ждением).

1. Фамилия, имя и отчество.
2. Возраст
3. Медицинская квалификация (врач, 

врач-одонтолог, магистр фармации).
4- Какой Медвуз окончил и когда.
5. Имеет ли научные труды (краткий 

перечень).
6. Был ли делегатом на научных 

с'ездах.
7. Был ли в научных командиров

ках (за границей или в пределах СССР)
8. Где теперь работает (место 

службы, должность, перечислить все 
должности).

9. Кем командируется (обозначить 
подробно).

10. За чей счет (государственный, 
страхфонд, собственный). Размер сум
мы, выдаваемой учреждением на ко
мандировку (гос. и страх, фонд).
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11. Куди відряджується (держава, 
місце, назва закордонних установ).

12. Мета відрядження (наукове 
вдосконалення, участь у з'їзді, ознай
омлення зі станом медичної справи 
то-що)

13. Термін відрядження.

Підпис завідуючого установою, шо 
відряджує.

Підпис Зав. Окрздоровінспектурою.

Печатка Окрздоровінспектури.

Відозва Окрфілії Медсантруд

Підпис ..........

(М. П.)

11. Куда командируется (государ
ство, город, наззание заграничных
учреждений).

12. Цель командировки (научное 
усовершенствование, участие в с'езде, 
ознакомление с положением меди
цинского дела и т. д.).

13. Срок командировки.

Подпись заведующего командиру
ющим учреждением.

Подпись Зав. Окрздравинспектурой

Печать Окрздравинспектури.

Отзыв Окротделения Медсантруд

Подпись(М. П.).
Додаток 19 до арт. 162. 

Приложениеідо арт. 32 інструкції НКВС>
ЗРАЗОК візи 3 ПРАВОМ В‘ЇЗДУ ТА ВИЇЗДУ

Образец визы с правом в'езда и выезда 

Явлен в Полномочном Представительстве СССР в

в гор........................................ пред'явителем сего гр.

следующим в пределы СССР и обратно с

Действительна для в'езда в СССР через погранич

ный пункт ............................  ...................................................

до
число

Действительна для выезда из СССР на срок не 

свыше дней со дня переезда границы.

Полномочный Представитель СССР (подпись)

I
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4. Наколи громадяни виїздять до 
Сполучених Штатів Північної Америки 
з метою, зазначеною в арт. 2 цього 
обіжника, то закордонні пашпорти 
видається їм по поданні реєстраційної 
картки, виданої Центральним Упра
влінням Союзфлоти в Москві.

Наколи громадяни виїздять з та
кою самою метою до інших держав, 
зазначених в арт. З цього обіжника, 
то закордонні пашпорти видається 
їм при поданні реєстраційної картки, 
виданої Управлінням Союзфлоти
0 Москві або його місцевими органами.

5. При поїздках до держав, зазна
чених в арт. З цього обіжника, на 
тимчасове перебування для лікування
1 за Інших подібних випадків, не 
передбачених арт. 2 цього обіжника, 
громадяни повинні подати довідку 
Союзфлоти або її місцевих органів 
про те, шо на переїзд даної особи 
монополія Союзфлоти не поширюється.

6. В закордонних пашпортах осіб, 
що виїздить в приватних справах не 
до заокеанських держав, зазначається, 
шо паш іорт не важний для виїзду 
до Палестини, Північної і Південної 
Америки, Африки й Австралії.

7. Зазначений в цьому обіжнику 
порядок не поширюється:

а) на осіб, шо їх відряджають до 
зазначених держав державні, коопе
ративні і громадські організації.

б) на осіб, шо виїздять до держав, 
не зазначених в арт. 2 цього
обіжника.

Харків, 10 липня 192ь р.

За Народнього Комісара Внутрішніх 
Справ Якимович.

4. Если граждане уезжают в Сое
диненные Штаты Северной Америки 
в целях, указанных в ст. 2 этого 
циркуляра, то заграничные паспорта 
выдаются им по представлении реги
страционной карточки, выданной Цен
тральным, Управлением Союзфлота 
в Москве.

Если граждане выезжают в тех же 
целях в иные страны, указанные вег. 3 
настоящего циркуляра, то загра
ничные паспорта выдаются им при 
представлении регистрационной кар
точки, выданной Управлением Союз- 
флота в Москве либо его местными 
органами.

5. При поездках в страны указанные 
в ст. 3 настоящего циркуляра,на времен
ное пребывание для лечения и в других 
подобных случаях, не предусмотрен
ных ст. 2. настоящего циркуляра, 
граждане должны представить справку 
Союзфлота либо его местных органов 
о том, что на переезд данного лица 
монополия Союзфлота не распростра
няется.

6. В заграничных паспортах лиц, 
выезжающих по частным делам не 
в заокеанские страны, указывается, 
что паспорт не действителен для 
выезда в Палестину, Южную и Север
ную Америку, Африку и Австралию.

7. Указанный в настоящем цир
куляре порядок не распространяется:

а) на лиц, командируемых в ука
занные страны государственными, 
кооперативными и общественными 
организациями;

б) на лиц, выезжающих в страны, 
не указанные в ст. 2 настоящего 
циркуляра.Харков, 10 июля 1926 г.

За Народного Комиссара Внутрен
них Дел Якимович.
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Додаток 20 до арт. 162
і до арт. !4 інструкції ИКВО.

Обіжник Наркомвнусправ.

Про виїзо емпрантіа.

Касуючи обіжник НКВС № 120 
з 7 серпня 1925 р.: „Про виїзд 
емігрантів", Наркомвнусправ пропо
нує прийняти до керування:

1. Згідно з постановою РПО СРСР 
з.11 березня 1925 р. „Про затверд
ження статутів Пасажирсько-Тран- 
спортового Акційного Товариства 
„Союзфлотаи („Экон. Жизнь" з 22 бе
резня 1925 р., N° 66), до нього 
переходять всі виключні права по 
обслугованню еміграції 1 іміграції.

2. Монопольне право Союзфлоти 
на перевіз емігрантів поширюється 
на всіх громадян Окна РСР, що 
виїздять з території СРСР до заокеан
ських держав морською або мішаною 
залізнично морською дорогою, щоб 
знайти собі засоби до життя в іншій 
державі, а саме:

а) для підшукання собі постійної 
чито сезонної роботи;

б) для ведіння свого власного гос
подарства або підприємства;

в) для постійного проживання на 
утриманні інших осіб, шо знаходяться 
за кордоном.

У в а г а  1. Монопольне право 
Союзфлоти поширюється також на 
паломників, шо виїздять за кордон,

3. Всі громадяни Союзу РСР , що 
виїздять до Палестини, Північної 
й Південної Америки, Африки і Австра
лії з метою, зазначеною в арт. 2 

цього обіжника, при подачі заяв про 
видачу їм закордонного пашпорту, 
повинні подати до окрадмінвідділу 
реєстраційні картки Союзфлоти.

Приложение 20 к ст. ІЛ2
(к от. н инструкции НКВД).

Циркуляр ІІаршшиудел.

О выезде эмшрантов.

В отмену циркуляра НКВД № 120 
от 7 августа 1925 г. „О выезде 
эмигрантов", Наркомвнудел предлагает 
принять к руководству следующее:

1. Согласно постановления СТО 
СССР от 11 марта 1925 г. „Об 
утверждении устава Пассажирско- 
Транспортного Акционерного Обще
ствах,, Союзфлот" („Окон. Жизнь" от 
22 марта 1925 г., N2 66), к послед
нему переходят все исключительные 
права по обслуживанию эмиграцион
ного и иммиграционного дела.

2. Монопольное .право Союзфлота 
на перевозку эмигрантов распростра
няется на всех граждан Союза О Р, 
выезжающих из территории СССР 
в заокеанские государства морским 
либо смешанным железо-дорожно-мор
ским путем в целях найти средства 
к существованию в другой стране, 
а именно:

а) для подыскания себе постоянной 
или сезонной работы;

б) для ведения своего собственного 
хозяйства либо предприятия;

в) для постоянного проживания на 
содержании других лиц, находящихся 
за границей.

П р и м е ч а н и е  1. Монопольное 
право Союзфлота распространяется 
также на паломников, выезжающих 
за границу.

3. Все граждане Союза ССР, 
уезжающие в Палестину, Северную 
и Южную Америку, Африку и Австра
лию с целью, указанной в сг. 2 
настоящего циркуляра, при подаче 
заявлений о выдаче им заграничного 
паспорта, должны подать в окрадмин- 
отдел регистрационные карточки 
Союзфлота.
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Бланк установи || О С В І Д Ч  Е  I I  I I  I I  Додаток 23 до арт. 162.
Бланк учреждения Удостоверение (до ар"Р“у”« нквсу

Цим
Настоящим

посвідчує, що гр. 
удостоверяет, что гр.

років
лет

(посада—занимаемая должность)

(мета поїздки —цели поездки)
Важна до „ “...................................... ............................  192 р.
Действительно по 192 г.

1

Місце для фотокартки; на 
лицевім боці фотокартки 

повинен бути власноручний 
підпис.

(підпис — подпись)

Место для фотокарточки; 
на лицевой стороне фото
карточки должна быть соб

ственноручная подпись.

Місце
Место

для віз СРСР 
для виз СССР

Місце для відміток прикордон
ного пункта СРСР при виїзді.

Місце для відміток прикордон
ного пункта СРСР при в'їзді.

Место для отметок погран- 
пункта СССР при выезде.

Место для отметок погран- 
пункта СССР при в'еэде.

(на звороті посвідчення)
(на обороте удостоверения)

(Переклад тексту посвідчення на чужоземну мову) 
(Перевод текста удостоверения на иностранный язык)

Місце для чужоземних віз 
Место для иностранных виз
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Додаток 21 до арт. 162 
Приложение 21 к ст. 162 

(до арт. 18 інструкції ІІКІіС),

'Зразок штампу виправлення паїлпорту або візи.
Образец штампа исправления паспорта или визы.

*• Закресленому
Зачеркнутому* і приписаному вірити

со* и приписанному верить
(місто)

о . (город)
= : СО
*

« » 192.....................................................................  р.
о.
V Зав. Чужеземного Відділку Окрадмінвідділу
гх '
о Зав. Иностранным Отделением Окрадминотдела

• Додаток 22 до арт. 162. 
Приложение 22 к ст. 162 

(до арт. арт. ’• і 23 інструкції НКВС).

Бланк візи, що її прикріпляється до документів чужоземців, на яких
ьланк визы, прикрепляемой к документам иностранцев, на которых наложение

накладання візи не є можливим.
визы не представляется возможным.

СРСР-СССР УСРР-УССР
Народній Комісаріят Внутрішніх Справ 
Народный Комиссариат Внутренних Дел

Місто
Город

192 р.

Віза хр
Виза

Одержано
Взыскано

карб. коп. 
руб. коп.

Важна до
Действительна по и

Пред'явникові цього 
Владельцу настоящего

•4 192 ....Р-
192 г.

3.......... 192 Р.
от 192 г

до якого прикріплено цю візу гр. 
к которому прикреплена настоящая виза гр.
дозволено виїхати за межі СРСР до 
разрешен выезд за пределы СССР в
через прикордонний пункт 
через пограничный пункт

З уповноваження Наркомвнусправ УСРР 
По уполномочию Наркомвнудел УССР

Зав. Чужоземного Відділку Окрадмінвідділу 
Зав. Иностранным Отделением Окрадминотдела
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Додаток 26 до арі. 162(зо арт. І2 інструкції НКВС).

Про морський контроль торговельних
судео.

На підставі постанови Ради Народ
ніх Комісарів РСФРР від 6 жовтня 
1920 р. („Известя" № 248 від 4 листо
пада) „Про порядок перевірки особи
стого складу закордонних торговель
них кораблів, перепуску і перебування 
закордонних моряків у портових 
містах УСРР", Всеукраїнський Цент
ральний Виконавчий Комітет п о с т а 
н о в и в :

/. Перевірка особистого складу, коли 
припливають і відпливають судна.А. Коли припливає корабель, капітан 

подає представникові місцевого мор
ського транспортного пункту особли
вого відділу ВУНК(Морконтролю) ко
рабельну ролю і погоджений з нею 
спис (в двома копіями) команди, яка 
прибула на кораблі.

На кожну зокрема особу, названу 
в спискові, подається посвідчення 
особове, яке видали адміністративні 
органи країни виряжання судна. 
Корабельну ролю, список і посвід
чення особове візується про прибуття 
представником морконтролю після пе
ревірки їх фактичної відповідности 
особистому складові і лишається у 
капітана. Згадані дві копії спису тих, 
шо прибули, лишаються у пред
ставника морконтролю.

У в а г а  1 .  У випадкові заміни 
по дорозі будь-кого із команди 
другою особою, з огляду на над
звичайну потребу, капітан корабля, 
подаючи судову ролю і спис, пови
нен подати зложений при участі 
місцевої влади протокол про при
чини, які викликали потребу такої 
заміни, з доданням посвідчень 
особових обох осіб як того, шо 
вибув, як і того, шо замінив його.

У в а г а  2. У випадкові викриття 
присутности на кораблі осіб без 
вистарчаюючих формальних під-

Приложение 26 к ст. 162 (к ст. 32 инструкции НКВД».
0 морском контроле торговых 17Д0В.

На основании постановления Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от 
6 октября 1920 г. (Известия № 248 
от 4 ноября) „О порядке проверки 
личного состава иностранных тор
говых судов, пропуска и пребывания 
иностранных моряков в портовых 
городах УССР", Всеукраинский Цент
ральний Исполнительный Комитет 
п о с т а н о в и л :

1. Проверка личною состава при при
бытии и отбытии судов.

А. При прибытии капитан судна 
пред'являет представителю местного 
морского транспортного пункта осо
бого отдела ВУЧК (Морконтроля) 
судовую роль и согласованный с ней 
список (с двумя копиями) команды, 
прибывшей на судне.

На каждое в отдельности лицо, 
поименованное в списке, пред'является 
удостоверение личности, выданное 
административными органами страны 
отправления судна. Судовая роль, 
список и удостоверения личности 
визируются о прибытии представи
телем морконтроля по проверке их 
фактического соответствия личному 
составу и остаются у капитана. 
Упомянутые две копии списка при
бывших остаются у представителя 
морконтроля.

П р и м е ч а н и е ! .  В случае за
мены по пути следования судна 
кого-либо из команды другим 
лицом, в виду экстренной надобно
сти, капитан судна при пред'явлений 
судовой роли и списка должен 
представить составленный при уча
стии местных властей протокол 
о причинах, вызвавших необходи
мость такой замены, с приложением 
удостоверений личности обоих лиц, 
как выбывшего, так и заменившего 
его.

П р и м е ч а н и е  2. В случае 
обнаружения присутствия на судне 
лиц без достаточных формальных766



Ч. 40-42 Арт. 162 № 40-42 От. 162
Штамп Адмінвідпілу 
Штамп Админотдела Д О В І Д К А  ^

Справка

Додаток 24 до арт. 162. Приложение 23 к от. 162, (до арт. 26 інструкції НКВС).
Цим
Настоящим

Округовий Адмі- 
Окружной Адми-

ністративний Відділ посвідчує, шо з його боку нема перешкод шодо 
нистративньй Отдел удостоверяет, что с его стороны не встречается препят-
видачі гр.

ствий к выдаче гр.

закордонного паи порта, 
заграничного паспорта.

Справку видано для подання до 
Справка выдана для представления в

Місію для одержання згоди на видачу в'їздної візи. 
Миссию для получения согласия на видачу въездной визы.

Зав. Чужоземного Відділку Окрадмінвідділу 
Зав. Иностранным Отделением Окрацминотдела

Додаток 25 до арт. 162. Приложение 25 к ст. 162. (до арт. 29 інструкції НКВС).
Довідка про відмову в видачі дозволу виїхати за кордон.
Справка об отказе в выдаче разрешения на выезд за границу.

УСРР _ УССР НКВС -- НКВД

........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Округовий Адміністративний Відділ
Окружной Административный Отдел

місто
город

І Р .

192 г.
На квитанцію ч. 

На квитанцию №Д О В І Д К А  . V
Справка

Цим окрадмінвідділ об’являє, шо вам відмовлено в видачі доззолу на 
Настояшим окрадминотдел об'являет, что вам отказано в выдаче разре- 

виїзд за кордон, 
шения на выезд за границу.

Зав. Чужоземного Відділку Окрадмінвідділу
Зав. Иностранным Отделением Окрадминотдела

У . в а г а .  В разі відмови в видачі закордонного пашпорту військово- 
обов'язані громадяни СРСР повинні прибути до військових органів для 
прийняття їх на облік військовс-обов'язаних.

П р и м е ч а н и е .  В случае отказа в выдаче заграничного паспорта 
военно-обязанные граждане СССР обязаны явиться в военные органы для 

" принятия их на учет военно-обязанных.

7Ь5



Ч. 40-42 Арт. 162 . № 40-42 Ст. 162
згоді з Наркомпродом, в двохтижнений 
від дня видання цієї постанови рече
нець.

///. Арешт і затримання осіб зі 
складу корабельної команди на тери

торії портовою міста.

А. У випадкові арешту або затри
мання осіб зі складу корабельної 
команди відповідними адміністра
тивними або судовими органами, такі 
зобов'язані повідомити про це, на 
протязі 24 годин з моменту затри
мання, найближче Управління Уповно
важеного Наркомзаксправ з метою 
погодження дальших розпоряджень.

У в а г а .  На кораблі арештувати 
ні в якому разі не можна.

І V. Неповереиня на корабель до його 
відходу.

А. Морконтроль разом з капітаном 
корабля або особою, шойого заступає, 
заготовляє список осіб зі складу кора
бельної команди, що не повернулись 
до відплиття корабля. На протязі трьох 
днів після відплиття корабля місцевий 
особливий відділ ВУНК реєструє по 
списах осіб, шо зголошуються зі 
складу корабельної команди, приймає 
їх в своє відання і умовляється 
з належним Управлінням Уповнова
женого Наркомзаксправ про пово
ротне відправлення їх по можливості 
на найближчому кораблі, по згоді 
з капітаном корабля. Рахунок видат
ків на утримання осіб, шо залиши
лись і відправлення їх передається 
належному Управлінню Уповноваже
ного Наркомзаксправ для стягнення 
з відповідного закордонного уряду.

Відпливаючи, капітани кораблів 
можуть депонувати в належному 
Управлінні Уповноваженого Нарком- 
заксправ на забезпечення згаданих 
видатків грошову суму, відповідно до 
кількости тих, шо залишились, і в 
цьому випадку ті, шо лишились, після 
їх відшукання, висилаються, згідно 
зі вказівками капітана.

268

торгом по соглашению с Наркомпродом. 
в двухнедельный со дня издания 
настоящего постановления срок.

III. Арест и задержание лип из 
состава судовой команды на терри

тории портового юрода.

А. В случае ареста или задер
жания лиц изсосгаэа судовой коман
ды соответствующими административ
н ы м и  или судебными органами, тако
вые обязаны довести об этом, в 
течение 24 часов с момента задер
жания, до сведения ближайшего Упра
вления Уполномоченного Наркоминдела, 
на предмет согласования дальнейших 
распоряжений.

П р и м е ч а н и е .  На судне арест 
ни в коем случае произведен быть 
не может.

IV. Невозвращение на судно 
к отходу его.

А. Морконтроль совместно с капи
таном судна или лицом, его заме
няющим, составляет список лиц из 
состава судовой команды, не возвра
тившихся к отходу судна. В течение 
трех дней по отбытии судна местный 
особый отдел ВУЧК регистрирует по 
спискам являющихся лиц из состава 
судовой команды, принимает их в свое 
ведение и договаривается с подлежа
щим Управлением Уполномоченного 
Наркоминдела об обратной отправке 
их по возможности на ближайшем 
отходящем судне, по соглашению 
с капитаном судна. Счет расходов по 
содержанию оставшихся лиц и от
правке их передается подлежащему 
Управлению Уполномоченного Нар
коминдела для взыскания с соответ
ствующего иностранного правитель
ства.

При отбытии, капитаны судов 
могут депонировать в подлежащем 
Управлении Уполномоченного Нар- 
коминделом в обеспечение упомяну
тых расходов денежную сумму, в со
ответствии с количеством отставших, 
и в этом случае отставшие, после их 
розыскания, высылаются, согласно 
указаниям капитана.
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став, складається про них особли
вого акта,, і ці особи за цілий час 
пробування даного корабля в при
стані, не мають права виходити на 
беріг.
Копію акту пересилається в най

ближче управління Уповноваженого 
Наркомзаксправ.

Б. При відпливанні корабля капітан 
подає представникові морконтролю 
кораблену ролю і візований про при
буття список, пояснюючи на ньому 
особливим підписом всі зміни, які 
зайшли в особистому складі за час 
перебування корабля на пристані.

Кораблеву ролю, список і доку
менти особистого складу, після фактич
ної перевірки, візується представни
ком морконтролю про відбування.

Без цієї візи відхід кораблів на 
море не дозволяється.

У в а г а .  Особи, яких приймають 
на службу в пристанях УСРР, при 
відбутті корабля повинні мати 
встановлені для виїзду з меж 
УСРР документи.

И. Перепустки на території порто
вого міста, перебування на ній і по

вернення на корабель.

А. Перепусткою на територію пор
тового міста служить віза моркон
тролю про прибуття (див. п. 1 иа“) 
на приналежному особовому посвід
ченні. Той же документ з візою 
є документом для перебування в при- 
станевому місті поза кораблем з тим, 
шо після 24 х годинного перебування 
в місті обов'язкова приписка в за
гальному порядкові.

Підчас перебування на території 
портового міста закордонні моряки 

підлягають всім законам і правилам, 
встановленим в УСРР. Невиконання 

правил карається звичайним порядком.

У в а г а .  Віза морконтролю ви
дається реченцем на час перебу
вання корабля в пристані.
Б. Перенесення особами корабель

них екипажів в портове місто і назад 
предметів особистого вжитку визна
чається особливою інструкцією, яку 
має видати Уповнаркомзовнішторг, по

оснований, о них составляется 
особый акт, и лица эти во все 
время пребывания данного судна 
в порту не имеют права сходить 
на берег.
Копия акта препровождается в бли

жайшее управление Уполномоченного 
Нархоминдела.

Б. При отбытии судна капитан 
пред‘являет представителю моркон- 
троля судовую роль и визированный 
о прибытии список, оговаривая осо
бой подписью на нем же все про
исшедшие во время пребывания судна 
в порту изменения в личном составе.

Судовая роль, список и документы 
личного состава, после фактической 
проверки, визируются представителем 
морконтроля об отбытии.

Без этой визы выход судов в море 
не допускается.

П р и м е ч а н и е .  Лица, прини
маемые на службу в портах УССР, 
при отбытии судна, должны иметь 
установленные для выезда из пре
делов УССР документы.

//. Пропуска на территорию порто
вою юрода, пребывание на ней и воз

вращение на судно.

А. Пропуском на территорию пор
тового города служит виза мор
контроля о прибытии (см. п. 1 иа“) 
на подлежащем удостоверении лич
ности. Тот же документ с визой 
является видом на пребывание в пор
товом городе вне судна, при чем по 
истечении 24 часов пребывания в 
городе обязательна прописка в общем 
порядке.

Во время пребывания на террито
рии портового города иностранные 
моряки подчиняются всем законам 
и правилам, установленным в УССР. 
Невыполнение правил карается обыч
ным порядком.

П р и м е ч а н и е .  Виза моркон
троля выдается сроком на времія 
пребывания судна в порту.
Б. Пронос лицами судовых эки

пажей в портовый город и обратно 
предметов личного потребления опре
деляется особой инструкцией, имею
щей быть изданной Уполнаркомвнеш-
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І». У випадку неявки будь-кого 
з осіб, названих у списі, шо спізни
лись по минуванні трьох днів після 
відходу корабля, морконтроль робить 
розпорядження для розшуку. Всі 
особи і установи, яким буде відомо 
місценаходження спізнившихся, ОбОВЯ-  
зані, не очікуючи запиту моркон- 
тролю, подавати про це до його відома.

Особи, шо з'явились по впливі 
трьох днів або розшукані, напра
вляються в морконтроль, і той, від
повідно до обставин справи, або 
направляє їх, згідно з п. 4-А цієї 
постанови, або залишає їх в свойому 
віданні.Харків, 18 січня 1922 р.

, Голова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого

Комітету Пстровський.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Іванов.

Оголошічіо в 36. У:і. УСІМ» 1922 п.,.\і 2. арі.

Б. В случае неявки кого либо из 
лиц, поименованных в списке опоздав
ших по истечении трех дней после 
отхода судна, морконтролем де
лаются распоряжения о розыске. Все 
лица и учреждения, коим будет 
известно местонахождение запо
здавших, обязаны, не ожидая запроса 
морконтроля, доводить о том до его 
сведения.

Лица, явившиеся по истечении трех 
дней или розысканные, направляются 
в морконтроль, который, смотря ПО 
обстоятельствам дела, или направляет 
их, согласно п. 4-А настоящего 
постановления, или оставляет их 
ы своем ведении.Харьков, 18 января 1922 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнитель

ного Комитета Петровский.

Секретар Всеукраинского 
Центрального Исполнитель

ного Комитета Иванов.Распубликовано в С. У. УССР 1922 г., М 2, от. 38.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции
і

Укрголовдіт ч. 15»>9. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам. ч. 791. Прим 7000
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взаємодопомоги44 (3(5. Уз. УСРР 1925 р., 
К? З, арт. 21) й касуючи видані раніш 
обіжники та інструкції про викори
стання й розподіл відумерщини, без
господарного й конфіскованого майна, 
Народній Комісаріят Фінансів УСРР та 
Народній КомісаріятСоціяльногоЗабез
печення УС РР постановили затвердити 
нижченаведену інструкцію про поря
док передачі, хоронення, використу- 
вання та ззітности по відумершині, 
безгосподарному й конфісковану майну, 
шо належить передачі до особливого 
фонду соціального забезпечення.

1. Відумершина, безгосподарне й 
КОНфіСкоіане майно й грошові Знаки, 
передбачені арт. З постанови ВУЦВК'у 
й РНК з 27 березня 1925 р. „Про 
поліпшення справи соціяльного забез- 
печення44, за винятком сум, указаних 
у и. п. „к" і „л“ арт. З згаданої 
постанови, підлягають до негайної 
передачі в розпорядження місцевих 
органів соціяльного забезпечення або 
селянських і міських товариств взає
модопомоги й допомоги і залічуються 

до особливого фонду соціяльного 
забезпечення.

2. Всі державні, кооперативні, гро
мадські установи та організації, уря
дові особи й громадяни, в яких є або 
надалі виявиться відумерле, безгоспо
дарне або конфісковане майно й гро
шові знаки, що підлягають, згідно 
з арт. 1 цієї інструкції, заліченню 
до особливого фонду соціяльного за
безпечення, повинні протягом, трьох 
день подати порядком, указа
ним у арт. 7 цієї інструкції, точний 
перелік (опис) зазначеному майнові, 
шо є в них, зазначивши кількість 
його й місце, де воно є, для прий
няття його на облік органів соціяль
ного забезпечення або селянських 
і міських товариств взаємодопомоги 
й допомоги.

3. До прийому відумерщини, безгос
подарного, конфіскованого майна, 
зазначеного в арт. 1, І грошових 
знаків, що підлягають передачі орга
нам соціяльного забезпечення або 
селянським і міським товариствам

взаимопомощи44 (Собр. Узак. УССР 
1925 г, № 3, ст. 21) и в отмену 
ранее изданных циркуляров и ин
струкций об использовании и распре
делении выморочного, бесхозяйного 
и конфискованного имущества, Народ
ный Комиссариат Финансов УССР 
и Народный Комиссариат Социального 
Обеспечения УССР постановили 
утвердить нижеследующую инструкцию 
о порядке передачи, хранения, исполь
зования и отчетности по выморочному, 
бесхозяйному и конфискованному иму
ществу, подлежашему передаче в осо
бый фонд социального обеспечения:

1. Выморочное, бесхозяйное и кон
фискованное имущество и денежные 
знаки, предусмотренные ст. 3 поста
новления ВУЦИК и СНК от 27 марта 
1925 г. „Об улучшении дела социаль
ного обеспечения44, за исключением 
сумм, указанных в п. п. „к“ и „л“ 
ст. 3 означенного постановления, 
подлежат немедленной передаче в рас
поряжение местных органов социаль
ного обеспечения или селянских и го
родских обществ взаимопомощи и по
мощи и зачисляются в особый фонд 
социального обеспечения.

2. Все государственные, коопера
тивные, общественные учреждения 
и организации, должностные и ча
стные лица, у коих находится или 
окажется впредь выморочное, бесхо
зяйное или конфискованное имуще
ство и денежные знаки, подлежащие, 
согласно ст. 1 настоящей инструкции, 
зачислению в особый фонд социаль
ного обеспечения,обязаны в трехднев
ный срок представить в порядке, 
предусмотренном ст. 7 настоящей ин
струкции, точный перечень (опись) 
находящегося у них означенного иму
щества, с указанием количества его 
и местонахождения для принятия его 
органами социального обеспечения 
или селянскими и городскими обще
ствами взаимопомощи и помощи на 
учет.

3. К приему выморочного, бесхо
зяйного или конфискованного имуще
ства, означенного в ст. 1, и денежных 
знаков, подлежащих передаче органам 
социального обеспечения или селян
ским и городским обществам маймо-772



(345(47.7X003)] Пролетарі всіх країн, вднайтес я:УКРАЇНСЬКА СОЦШЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
УЗАКОНЕНЬ Ш , РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯАУ УКРАЇНИ

V ЗА 1926 РІК
ОФІЦІЙНЕ РИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

28 лютого 1927 р.і и Відділ ДРУГИЙ 28 февраля 1927г.14МІОтдел ВТОРОЙ

З М І С ТПостанови Наркоифіну, Наркомсоц-забезу, Наркомюсту. Іізркомторгу,Уповнаркоішіляхів.Уповнаркомпоч- телю й Паркомпраці УСРР.
(1-і вересня, З—ЗО грудня 1026 р.).К'З. Інструкція про порядок передачі органам соціального забезпечення конфіскованого. відумерлого й безгосподарного майна.164. Про видавання документів, довідок, витягів го-що про проходження служби за передреволюційний час.165. Інструкція про порядок реєстрації філій, контор і представництв неукраїнських підприємств (загально-союзних і республіканських), що провадять торговельні операції на території УСРР.

166. Інструкція про порядок користування осіб прокурорського догляду, в службових справах, телеграфним п телефонові! м звязком.167. Про порядок наймання та умови праці громадських пастухів (чабаніві та підпасків.

С О Д Е Р Ж А Н И ЕПостановления Наркомфина, Нар-комсобеса. Иаркомюста, Наркомтор-га, Уполнаркомпутп, Уполнарком- почтеля и Наркомтруда УССР.
(13 сентября, 3—30 декабря 1026 г . ) .ЮЗ. Инструкция о порядке передачи органам социального обеспечения конфискованного, выморочного и бесхозяйственного имущества.164. О выдаче документов, справок, выписей и др. о прохождении службы н дореволюционное время.165. Инструкции о порядке регистрации отделений, контор и представительств иеукрапнеких предприятий (общесоюзных и республиканских), производящих торговые операции на территорииУССР.166. Инструкция о порядке пользования лицами прокурорского надзора, по делам службы, телеграфной и телефонной связью.167. О порядке найма н условиях труда общественных пастухов (чабанов) н подпасхов.

Постанова Наркомфіну й Нарком- 
соцзабезу УСРР.

163. Інструкція про порядок передачі 
органам соціального забезпечення 
конфіскованого, відумерлого й безго

сподарного майна.

На підставі арт. 5 постанови ВУЦВК 
й РНК з 27 березня 1925 р. „Про 
поліпшення справи соціяльного забез
печення* (36. Уз.- УСРР 1925 р„ 
№ 15, арт. 110) і п. „в“, арт. 17 
„Положення про селянські товариства

Постановление Наркомфина и Нар- 
номсобеса УССР.

163. Инструкция о порядке передачи 
органам социального обеспечения 

конфискованного, выморочного и бес
хозяйного имущества.

На основании ст. 5 постановления 
ВУЦИК'а и СНК от 27 марта 1925 г. 
„Об улучшении дела социального 
обеспечения" (Собр.Узак.УССР 1925г., 
№ 15, ст. 110) и п. „в", ст. 17 
„Положения о селянских обществах
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передавати Народньому Комісаріатові 
Соціального Забезпечення УСРР.

6. Суми, шо їх зазначено в арт. 
5 цієї інструкції, відповідні органи 
залізничого та поштово-телеграфного 
урядництва кожного першого дня 
місяця передають Наркомсоцзабезові, 
вкладаючи вказані суми на біжучий 
рахунок НКСЗ до Всеукраїнської 
Контори Державного Банку.

7. Відумершину, безгосподарне й 
конфісковане майно й грошові суми, 
шо їх на підставі арт. арт. 2 і З 
постанови ВУЦВК'у й РНК з 27 
березня 1925 року „Про поліпшення 
справи соціяльного забезпечення41 (36. 
Уз. УСРР 1925 р., Хг 15, арт. 110) 
та постанови РНК УСРР з ЗО липня 
1924 р. „Про приблудну худобу “ 
(36. Уз. УСРР 1924 р., № 56, арт. 
335) належить зарахувати до особли
вого фонду соціяльного забезпечення, 
передається органам соцзабезу або 
органам взаємодопомоги й допомоги 
в такому порядкові:

Майно, передбачене цим арт., що 
залишалося відумерлим або виявленим:

а) в округозому місті надходить до 
окрінспектури соцзабезу по місцю 
знаходження майна;

б) в районовому центрі—до належ
ного районового уповноваженого по 
соціяльному забезпеченню. наколи 
нема такого уповноваженого в даному 
районі—надходить до належних райо- 
нових селянських товариств взаємо
допомоги;

в) на селі — надходить в користування 
належного селянського товариства 
взаємодопомоги;

г) по містечках і селищах міського 
типу—до міських товариств взаємо
допомоги й допомоги.

8. Селянські- і міські товариства 
взаємодопомоги й допомоги про • від
умершину, безгосподарне й конфіско
ване майно, що до них надійшли, 
негайно повідомляють окрінспектуру 
соцзабезу, від якої залежить подаль
ший напрямок цього майна.

железнодорожным-и почтовс-телеграф- 
ным ведомствами непосредственно 
в Народный Комиссариат Социального 
Обеспечения УССР.

6. Передача в Наркомсобес указан
ных в ст. 5 настоящей инструкции 
сумм производится ежемесячно, каж- 
ждого первого числа,соответствующими 
органами железно-дорожного и поч
тово-телеграфного ведомства путем 
взноса указанных сумм на текущий 
счет НКСО во Всеукраинскую Кон
тору Государственного Банка.

7. Выморочное, бесхозяйное и кон
фискованное имущество и денежные 
знаки, которые, на основании ст. ст. 2 
и 3 постановления ВУЦИК'а и СНК 
от 27 марта 1925 г. „Об улучшении 
дела социального обеспечения*1 (Собр. 
Уз. УССР 1925 г., № 15, ст. 1 1 0 ) ,  
и постановления СНК УССР от 30 июля 
1924 г. „О пригульном скоте" (Собр. 
Узак. УССР 1924 г., № 56, ст. 335), 
подлежат обращению в особый фонд 
социального обеспечения, передаются 
органам собеса или органам взаимо
помощи и помоши в нижеследующем 
порядке:

Имущество, предусмотренное на
стоящей статьей, оставшееся вымо
рочным или обнаруженное:

а) в окружном городе—поступает 
в окринспектуру социального обес
печения по месту нахождения иму
щества;

б) в районном центре--к подлежа
щему районному уполномоченному по 
социальному обеспечению, а за отсут
ствием такого уполномоченного в дан
ном районе—поступает в подлежащее 
районное селянское общество взаимо
помощи;

в) на селе—поступает в пользова
ние подлежащего селянского обще
ства взаимопомощи;

г) в местечках и поселениях город
ского типа —городским обществам 
взаимопомощи и помоши.

8. Селянские и городские общества 
взаимопомощи и помощи о поступив
шем к ним выморочном, бесхозяйном 
или конфискованном имуществе не
медленно сообщают окринспектуре 
собеса, от которой зависит дальней
шее налравление этого имущества.774
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взаємодопомоги й допомоги, вони 
повинні приступити не ПІЗНІШ як 
через 7 д^чь зі дня одержання заяви 
й переводити його на місці, де майно 
є, в присутності установи або особи, 
шо в неї майно знаходиться.

Орган, шо приймає майно, складає 
-в двох примірниках опис і переводить 
дійсну оцінку йому (за риночною 
вартістю). Один примірник залишається 
в особи або установи, в яких вияв
лено відумершину, безгоспонарне або 
конфісковане майно, а другий зали
шається при справі в органі соцза
безу або в селянському й міському 
товаристві взаємодопомоги й допо
моги, шо провадив прийомку майна.

У в а г а .  Описа підписує пред
ставник органу соцзабезу або 
товариства взаємодопомоги й допо
моги, який приймає майно й пред
ставник установи або особа, в яких 
знаходиться майно, шо його прий
мається.
4. Віаумершина, безгосподарне й 

конфісковане майно, шо його одержав 
орган соціяльного забезпечення або 
селянське й міське товариство взаємо
допомоги й допомоги, хорониться 
8 склепах органу соцзабезу або това
риства взаємодопомоги й допомоги, 
а коли в них склепів нема, вони 
передають майно на охорону до 
склепових приміщень установ копе- 
оації інвалідів або інших установ, 
попередньо уклавши з ними відпо
відну угоду.

5. Уторговані суми від продажу не- 
виправлених залізничих вантажів, 
порядком арт. 74 Статуту залізниць 
(36. Уз- УСРР 1922 р., № 40, арт, 
597) і нерозданих поштових відправ
лень, на підставі постанови РНК УСРР 
з 26 грудня 1922 р. „Про порядок 
продажу з авкціону речей, шо вий
няті з невиданих поштових посилок" 
(36. Уз. УСРР 1922 р., № 56, арт. 
796), залізничета поштово-телеграфне 
урядництва повинні безпосередньо

помощи и помощи, последние должны 
приступить не позж$ 7-дневного 
срока со дня поступления заявления 
и производить прием такового на 
месте нахождения имущества в при 
сутствии учреждения или лица, 
во владении коего имущество нахо
дится.

Принимающий имущество орган 
составляет в двух экземплярах опись 
и производит действительную оценку 
его (по рыночной стоимости), из коих 
один экземпляр оставляется у лица 
или учреждения, во владении кото 
рого выявлено выморочное, бесхозяй
ное или конфискованное имущество, 
а другой остается при деле в органе 
собеса или селянском и городском 
обществе взаимопомощи и помощи, 
произведшего приемку имущеегва.

П р и м е ч а н и е .  Опись подписы
вается представителем органа собеса 
или общества взаимопомощи и по
мощи, принимающего имущество, 
и представителем учреждения или 
лицом, во владении которого нахо
дится принимаемое имущество.
4. Поступившие в орган социаль

ного обеспечения или в селянское и город
ское общество взаимопомощи и помощи 
выморочное, бесхозяное ИЛИ конфи
скованное имущество хранится на 
складах органа собеса или общества 
взаимопомощи и помощи, а при от
сутствии у последних складочных 
помещений, передается ими на хра
нение в складочные помещения учре
ждений инвалидной кооперации или 
иных учреждений, предварительно 
вступив с таковыми в соответствующее 
соглашение.

5. Суммы, вырученные от продажи 
невостребованных железнодорожных 
грузов, в порядке ст. 74 Устава 
железных дорог (Собр. Узак. УССР 
1922 г., № 40, ст. 597) и нероз- 
данных почтовых отправлений, на 
основании постановления СНК УССР 
от 26 декабря 1922 г. „О порядке 
продажи с аукциона предметов, выну
тых из нерозданных почтовых отпра
влений" (Собр. Узак. УССР 1922 г., 
№ 56, ст. 796), подлежат передаче
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спеціяльний облік указаному майну 
як належному до передачі в їх відання, 
як і тому, що фактично надійшло в їх 
розпорядження й залічено до особли
вого фонду соцзабезпечення.

13. Використуеання органами соц
забезу й органами взаємодопомоги 
й допомоги майна й втрачання ними 
грошових сум з особливого фонду соц
забезпечення підлягає спеціяльному 
й систематичному облікові зі вказів
кою призначення їх використання за 
формою, шо її встановлює Нарком- 
соцзабез.

14. Кожного першого дня кварталу 
органи соцзабезу й органи взаємо
допомоги й допомоги подають перші— 
безпосередньо до Наркомсоцзабезу, 
другі—до окрінспектур соцзабезу 
точні дані про відумерле, безгоспо
дарне й конфісковане майно й грошові 
знаки, що надійшли в їх відання, 
а також дані про вторговані ними 
від реалізації зазначеного майна суми 
за формою, шо її встановлює Нарком- 
соцзабез.

Про всі надходження до особливого 
фонду соціяльного забезпечена,а також 
витрати з нього, Наркомсоцзабез по
дає до Фінансово-Контрольного Упра
вління Наркомфіну звіт на загальних 
підставах з сумами, шо їх відпус
кається Наркомсоцзабезові з держ
бюджету.

15. Органи соцзабезу, з метою ви
явити майно, шо підлягає передачі до 
фонду соціяльного забезпечення, висту
пають (в пор. арт. 172 Цив. Проц. 
Кодексу УСРР), як треті особи в су
дових процесах у зазначених справах. 16

16. При виявленні органами соцза
безу й взаємодопомоги й допомоги 
утаїння або несвоєчасної передачі 
майна й грошових знаків, шо підля
гають, на підставі постанови ВУЦВК'у 
й РНК УСРР з 27 березня 1925 р., пере
дачі до фонду соцзабезпечення,органи 
соцзабезу й взаємодопомоги йдопомоги 
піднімають через прокуратуру проти 
осіб, винуватих у зламанні вказаної 
постанови ВУЦВК'у й РНК з 27 березня 
1925 року, кримінальне переслідування, 
одночасно подаючи позова про вилу-

учет указанному имуществу как под
лежащему передаче в их ведение, так 
и фактически поступившему в их 
распоряжение и зачисленному в особый 
фонд социального обеспечения.

13. Использование органами собеса 
и органами взаимопомощи и помощи 
имущества и израсходование ими 
денежных сумм из особого фонда 
социального обеспечения подлежат 
специальному и систематическому 
учету с указанием назначения их 
использования по форме, устанавли
ваемой Наркомсобесом.

14. Ежеквартально каждого пер
вого числа органы собеса и органы 
взаимопомощи и помоши предста
вляют непосредственно первые
в Наркомсобес, а вторые — в окрин- 
слектуры собеса точные данные о по
ступивших в их ведение выморочном, 
бесхозяйном и конфискованном иму
ществе и денежных знаках, а также 
данные о вырученных ими от реали
зации означенного имущества суммах 
по форме, устанавливаемой Нарком
собесом.

По всем поступлениям в особый 
фонд социального обеспечения, а также 
расходам из него, НКЗО предста
вляет в Финансово-Контрольное Уп
равление Наркомфина отчет на об
щих основаниях с суммами, отпускае
мыми НКСО по госбюджету.

15. Органы собеса, в целях выявле
ния имущества, подлежащего пере
даче в фонд социального обеспечения, 
выступают ( в  пор. ст. 172 Гр. Пр. 
Коя. УССР) в качестве третьих лиц 
в судебных процессах по означенным 
делам.

16. При обнаружении органами 
собеса и взаимопомощи и помоши 
утайки или несвоевременной сдачи 
имушества и денежных знаков, под
лежащих, на основании постановле
ния ВУЦИК'а и СНК УССР от 27 марта 
1925 г., передаче в фонд социального 
обеспечения, органы собеса и взаимо
помощи и помощи возбуждают через 
прокуратуру против лиц, виновных 
в нарушении указанного постановления 
ВУЦИК'а и СНК от 27 марта 1925г., 
уголовное преследование с одновре-776
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9. /Іри надто великих надходженнях 

відумерщини, безгосподаршини або 
конфіскованого майна—понад 300 крб. 
для селянських товариств взаємодо
помоги й 500 крб. для рай-СТВ та 
міських товариств взаємодопомоги 
й допомоги, плановий розподіл майна, 
шо надійшло до органів взаємодопомоги 
й допомоги, переводить, як загальне 
правило, окрінспектура соцзабезу, 
якій надається право пересувати 
з одного пункту до другого реманент, 
збіжжя й відпускати продукти сіль
ського господарства й найбільш по- 
трібуючі райони, коли таке пересунення 
не може пошкодити сільському госпо
дарству пункту, з якого переводиться 
пересунення.

10. Майно, шо надійшло до фонду 
соціяльного забезпечення порядком 
арт. 1 цієї інструкції, за можливости 
використати його в натурі, використо
вують органи соцзабезу й органи 
взаємодопомоги Й допомоги в указаній 
формі для місцевих потреб соціяльного 
забезпечення.

При непридатності майна, шо на
дійшло до вживання його в натурі, 
а також наколи нема потреби 
в цьому майні, його продають органи 
взаємодопомоги й допомоги з прилюд
них торгів порядком, встановленим 
для прилюдних торгів.

11. Майно, що надійшло в розпо
рядження соцзабезу, він повинний 
вживати на операційні потреби соці- 
яльного забезпечення (кооперування 
інвалідів, субсидування КВД, то-що) 
і в жадному разі не можна його витра
чати на організаційні потреби.

12. Щоб точніше провадити облік 
відумершині безгосподарному та конфі
скованому майну й перевірку правиль
ности передачі його органам соціяль
ного забезпечення і органам взаємо
допомоги й допомоги, відповідно до 
арт. З постанови ВУЦВК'у й РНК 
з 27 березня 1925 року „Про поліп
шення справи соціяльного забезпе
чення", органи соцзабезу й товариства 
взаємодопомоги й допомоги провадять

9. При особо крупных поступле
ниях выморочного, бесхозяйного ИЛИ
конфискованного имущества,—более 
300 руб. для селянских обществ 
взаимопомоши и 500 руб.—для рай- 
СОВ и городских обществ взаимо
помоши и помоши, плановое ра
спределение поступившего органам 
взаимопомоши и помоши имущества 
производится, как общее пра
вило, окринсиектурою собеса, 
которой предоставляется право 
переброски из одного пункта в дру
гой инвентаря,, утвари и отпуска 
продуктов сельского хозяйства в наи
более нуждающиеся районы, если 
такая переброска не может причинить 
ущерба сельскому хозяйству пункта, 
из которого производится переброска.

10. Имущество, поступившее в фонд 
социального обеспечения, в порядке, 
ст. 1 настоящей инструкции, при воз
можности использования его в натуре, 
использовизается органами собеса 
и органами взаимопомоши и помоши 
в указанном виде для местных нужд 
социального обеспечения.

При непригодности поступившего 
имущества к употреблению его 
в натуре, а также, в  случае отсут
ствия надобности в поступившем иму
ществе, таковое продается органами 
собеса и органами взаимопомоши 
и помоши с публичных торгов в по
рядке, установленном для публичных 
торгов.

11. Имущество, поступившее в рас
поряжение собеса, должно им употре
бляться на операционные нужды 
социального обеспечения (коопериро
вание инвалидов, субсидирование КВП 
и т. д.) и никоим образом не .может 
расходоваться на организационные 
нужды.

12. В целях точного учета вымо
рочного, бесхозяйного и конфискован
ного имущества и проверки правиль
ности передачи его органам социаль
ного обеспечения и органам взаимо
помощи и помоши, в соответствии 
со ст. 3 постановления ВУЦИК'аи СНК 
от 27 марта 1925 года. „Об улучше
нии дела социального обеспечения*, 
органы собеса и обшества взаимо
помоши и помоши ведут специальный
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проходження передреволюційної служ
би у згоді із зазначеною више по
становою РНК УСРР з 4 лютого 
1919 р, видавати на заяви заінтере
сованих осіб заборонено і такі копії 
можна надсилати на жадання держав
них установ безпосередньо самім ус
тановам, дотримуючись правил поста
нови РНК УСРР від 23 січня 1925 р. 
„Про порядок пересилки держав
ними органами офіційних паперів" 
(36. Узак. УСРР 1925 року, № 4, 
арт. 25).

Харьків, 3 грудня 1926 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції, 

Ст. Пом. Генерального Прокурора 
Республіки Михайлик.

Член Колегії НКЮ 
Зав. Відділу Законодавчих

Проектів та Кодифікації 
Законів Юр. Лазуренко.

от 31 марта 1925 г. Копии документов
о прохождении передреволюционной 
службы, согласно вышеизложенного 
постановления СНК УССР от 4 февраля 
1 9 1 9  г., выдавать по заявлениям за
интересованных лиц запрещено и та
кие копии можно пересылать по тре
бованию государственных учреждений 
непосредственно самим учреждениям, 
придерживаясь правил постановлении 
СНК УССР от 23 января 1925 г. „О по
рядке пересылки государственными 
органами оффициальных бумаг" (С. У. 
УССР 1925 г., К? 4, ст. 25).Харьков, 3 декабря 1926 г.
Зам. Народного Комиссара Юстиции, 
Ст. Иом. Генерального Прокурооа

Республики Михайлин.

Член Коллегии НКЮ 
Зав. Отделом Законодательных

Предположений и Кодификации 
Законов Юр. Лазуренко.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Зовнішньої та Внутрішньої Торгівлі 

УСРР.

165. Інструкція про порядок реєстрації 
філій, контор і представництв неукра
їнських підприємств (загально-союз
них і республіканських), що прова
дять торговельні операції на терито

рії УСРР.

Народній Комісаріят Зовнішньої та 
Внутрішньої Торгівлі УСРР п о с т а 
н о в и в  затвердити таку інструкцію 
„Про порядок реєстрації філій, кон
тор і представництв неукраїнських 
підприємств (загально-союзних і ре
спубліканських), що провадять торго
вельні операції на території УСРР “.

1. Реєстрацію філій, контор і пред
ставництв неукраїнських підприємств 
(загально союзних і республіканських), 
шо провадять операції на території 
УСРР, покладається на Уповноважених 
Наркомторгу УСРР.

2. Заводити до торговельного ре
єстру належить всі філії, контори

Постановление Народного Комис
сариата Внешней и Внутренней 

Торговли УССР.

165. Инструкция о порядке регистра
ции отделений, контор и предста-' 
вительств неукраинских предприятий 
(общесоюзных и республиканских), 
производящих торговые операции на 

территории УССР.

Народный Комиссариат Внешней 
и Внутренней Торговле УССР п о с т а -  
н о в и л  утвердить следующую инструк
цию „О порядке регистрации отде
лений, контор и представительств 
неукраинских предприятий (общесо
юзных и республиканских), произво
дящих торговые операции на терри
тории УССР“.

1. Ведение реестра отделений, кон
тор и представительств неукраин
ских предприятий (общесоюзных и 
республиканских), производящих опе
рации на территории УССР, возла
гается на Уполномоченных Нарком- 
торга УССР.

2. Внесению в торговый реестр под
лежат все отделения, конторы и пред-778 І
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чення зазначеною майна й передачу 
його органам соцзабезу, або товари
ствам взаємодопомоги й допомоги.

Харків. 13 вересня 11*26«р.
Заст. Народнього Комісара 

Фінансів Храмів.

Народній Комісар Соціяльного 
Забезпечення Покорний.

менныч пред'явлением иска об из‘ятии 
означенного имущества и передаче 
его органам собеса или обществам 
взаимопомощи и помощи.

Харьков, 18 «-ентября 1026 г.
Зам. Народного Комиссара

Финансов Храмов.

Народный Комиссар Социального
Обеспечения Покорный.

Постанова Народнього Номісаріяту 
Юстиции \СРР.

164. Про видавання документів, до* 
відок. витягів то що про проходження 
службы за передреволюційний час.

Народній Комісаріят Юстиції по 
ьідділу Законодавчих Проектів та 
Кодифікації Законів, на підставі п. „д“ 
арт. 9 „Положення проНКЮ“(Зб. Уз. 
УСРР 1924 р., № 50, аэт. 305) по
становив роз'яснити:

Згідно з постановою РНК УСРР 
з 4 лютого 1919 р. „Про видачу ви
писок, що до попередньої служби - 
(36. Уз. УСРР 1919 р . , №  5, арт. 66) 
всім радянським установам заборонено 
видавати на заяви заінтересованих 
осіб копії формулярних списків, ви
тягів з них і взагалі будь-які інші 
посвідчення про проходження попе
редньої служби. Але згідно з поста
новою РНК УСРР з 31 березня 1925 р. 
„Про порядок видачі державними ус
тановами, підприємствами й урядовими 
особами копій своїх постанов, а також 
і копій паперів і документів, що зна
ходяться у них" (36. Узак. УСРР 
1925 р., К« 17, арт. 125), коли будь- 
які папери й документи становили 
або можуть становити підстави для 
розвязання справ зазначених осіб і 
коли вони подадуть ПОСВІДКИ ВІДПОВІД
НИХ органів влади про те, що копії 
документів, жадані приватними осо
бами, потрібні для потвердження або 
оборони їхніх прав, прав їхніх довіри
телів або осіб, шо є на їхньому утри
манні, можна провадити видання таких 
копій в згаданих межах з умовою ви
конання постанови РНК УСРР з 31 бе
резня 1925 р. Копії документів про

Постановление Народного Комис
сариата Юстиции УССР.

164. О выдаче документов, справок,
выписей и пр. о прохождении служ

бы в дореволюционное время.
Народный Комиссариат Юстиции по 

Отделу Законодательных Предполо
жений и Кодификации Законов, на 
основании п. „д“ ст. 9 „Положения о 
НКЮЯ (С. У. УССР 1924 г., № 50. 
ст. 305) постановил раз'яснить:

Согласно постановления СНК УССР 
от 4 февраля 1919 г. „О выдаче вы
писок о прежней службе" (С. У. УССР 
1919 г., Л® 5, ст. 66) всем советским 
учреждениям воспрещается выдача по 
заявлениям заинтересованных лиц ко
пий формулярных списков, выписок 
из них и вообще каких-либо удосто
верений о движении прежней службы. 
Согласно-ж постановлению СНК УССР 
от 31 марта 1925 г. „О порядке вы
дачи государственными учреждениями, 
предприятиями и должностными ли
цами копий своих постановлений, а 
ргв^о и копий, находящихся у них 
бумаг и документов- (С. У. УССР 
1925 г., № 17, ст. 125), когда какие- 
либо бумаги и документы служили 
или могут служить основанием для 
разрешения дел означенных лиц и 
когда последние представят удосто
верения подлежащих органов власти 
о том, что просимые частными ли
цами копии документов необходимы 
для подтверждения или зашиты их 
прав, прав их доверителей или лиц, 
состоящих на их иждивении, можно 
производить выдачу таких копий в 
указанных пределах, с условием выпол
нения постановления СНК УССР
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7. До заяви про відомості, що їх 
належить завести до реєстру, повинні 
бути прикладені документи, що свід
чать повідомлені відомості, а також 
документ, шо уповноважує на пере
ведення торговельних операцій (дові
реність, мандат й т. інш.).

8. Заяви увільнюється від сплати 
гербовим. Додатки до заяв, що їх 
подається, повинні бути оплачені гер
бовим на підставі чинних узаконень.

У. Припускається подача заяв по
чтою. За день подачі вважається день 
здачі заяви на почту.

10. Управління Уповноваженого 
Наркомторгу УСРР видає витяг з тор
говельного реєстру як за первісної 
реєстрації, як і при змінах, шо бу
дуть, за встановлену законом плату.

11. Чинність цієї інструкції поши
рюється на філії, контори й представ
ництва неукраїнських підприємств 
(загальносоюзних і республіканських) 
як державних, як і кооперативних, 
а також державних,' мішаних і при
ватних акційних товариств.

12. Всі функції, передбачені цією 
інструкцією шо до уповнонаркомтор- 
гів, на території АМСРР виконує 
Наркомторг АМСРР.

13. Осіб, відповідальних за неподачу 
відомостей, шо належать заведенню 
до реєстру або шо повідомили невір
ні відомості, притягається до відпові- 
дальности за артикулами 226 і 226а 
Кримінального Кодексу УСРР.Харків, 27 грудня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара 
Зовнішньої та Внутрішньої 

Торгівлі УСРР Коломойцев.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК- 
Л січня 1927 р., Д* 8.

7. К заявлению о сведениях, под 
лежащих внесению в реестр, должны 
быть приложены документы, удосто
веряющие сообщаемые сведения, а 
также и документ, уполномачиваю- 
ший на производство торговых опе
раций (доверенность, мандат и т. п.).

8. Заявления освобождаются от 
оплаты гербовым сбором. Приложения 
к подаваемым заявлениям должны 
быть оплачены гербовым сбором на 
основании действующих узаконений.

9. Допускается подача заявлений по 
почте. Днем подачи считается день 
сдачи заявления на почту.

10. Управление Уполномоченного 
Наркомторга УССР выдает выпись из 
торгового реестра как при первона
чальной регистрации, так и при по
следующих изменениях за устано
вленную в законе плату.

11. Действию настоящей инструкции 
подчинены отделения, конторы и пред
ставительства неукраинских предпри
ятий (общесоюзных и республикан
ских) как государственных, так и ко
оперативных, а равно государствен
ных, смешанных и частных акцио
нерных обществ.

12. Все функции, предусмотренные 
настоящей инструкцией в отношении 

уполнаркомторгоз, на территории 
АМССР исполняются Наркомторгом 
АМССР.

1 3. Лица, ответственные за непред
ставление сведений, подлежащих вне
сению в реестр, или сообщившие не
верные сведения, привлекаются к от
ветственности по статьям 226 и 22оа 
Уголовного Кодекса УССР.Харьков. 27 декабря 1926 г.

Зам. Народного Комиссара
Внешней и Внутренней Торговли

УССР Коломойцев.

Распубликовано в „Вістях ВУЛВК"
11 января 1927 г., № 8.
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і представництва неукраїнських під
приємств (загально-союзних і респу. 
бліканських), шо провадять операції 
на території УСРР як т}, шо існу
ють до моменту видання цієї інструк
ції, як і ті, шо можуть надалі від
критися.

3. Кожній філії, конторі або пред
ставництву, шо реєструються, відкри
вається в реєстрі окремий аркуш.

4. Заведення до торговельного ре
єстру провадиться на підставі заяви, 
шо її подає уповноважений або дові
рений філії, контори й представництва.

5. В заяві повинні бути нижчена- 
ведені відомості, шо належать заве
денню до реєстру.

а) Найменування фірми підприєм
ства й місце осідку його правління або 
іншого органу управління;

0) час затвердження статуту або 
положення або складання товарисько
го договору, а коли такі оголошені, 
то офіційний орган преси, в якому їх 
оголошено та час оголошення;

в) предмет діяльности філії, контори 
й представництва;

г) місце осідку філії, контори або 
представництва:

д) прізвище, ім'я та по батькові 
й адреса уповноваженого або довіре
ного філії, контори або представни
цтва, шо відповідає за операції.

6. За первісної реєстрації філій, 
контор і представництв всі відомості, 
шо їх належить завести, до реєстру, 
подається протягом двох тижнів після 
їх відкриття.

Надалі-ж при всякій зміні в раніш 
зареєстрованих відомостях, а також 
при припиненні діяльности філій, кон
тор і представництв, відповідні нові 
дані повинні бути подані протягом 
двох тижнів із дня змін, шо насту
пили.

У в а г а .  Філії, контори й пред
ставництва, шо функціонують раніш 
видання цієї інструкції, зобов'язані 
зареєструватися протягом двох тиж
нів зі дня відкриття реєстрації.

правительства неукраинских предпри
ятий (общесоюзных и республикан
ских), производящие операции на тер
ритории УССР, как существующие 
к моменту издания настоящей инст
рукции, так и могущие впредь воз
никнуть.

3. Каждому регистрируемому отде
лению, конторе или представитель
ству открывается в реестре отдельный 
лист.

4. Внесение в торговый реестр про
изводится на основании заявления, 
подаваемого уполномоченным или до
веренным отделения, конторы и пред
ставительства.

Ь. Заявление должно содержать ни
жеследующие сведения, подлежащие 
занесению в реестр.

а) Наименование фирмы предпри
ятия и местонахождение его правле
ния или иного органа управления;

б) время утверждения устава или 
положения или заключения товари
щеского договора, а если таковые 
опубликованы, то официальный орган 
печати, в котором они опубликованы 
и время опубликования;

в) предмет деятельности отделения, 
конторы и представительства;

г) местонахождение отделения, кон
торы или представительства;

д) фамилия, имя, отчество и адрес 
уполномоченного или доверенного от
деления, конторы или представитель
ства, ответственного по операциям.

6. При первоначальной регистрации 
отделений, контор и представитель
ств все сведения, подлежащие зане
сению в реестр, доставляются в те
чение двух недель после их открытия.

В дальнейшем же при всяком изме
нении в ранее зарегистрированных 
сведениях, а равно при прекращении 
деятельности отделения, конторы и 
представительства, соответствующие 
новые данные должны быть предста
влены в течение двух недель со дня 
поступления изменений.

П р и м е ч а н и е .  Отделения, кон
торы и представительства, существ 
вующие до издания настоящей ин
струкции, обязаны зарегистриро
ваться в течение двух недель со- 
дня открытия регистрации.
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чується подателем для депеш, шо без
посередньо подаються на станціях за
лізниць, розрядами, встановленими 
для урядових телеграм на телеграфній 
лінії НКП і Т, цеб-то „СІ1Р“ (в чер
зі ,,Б“) і „ПРИ (в черзі „В“).

5. Платню за службові телеграми 
осіб прокурорського догляду стя
гається згідно з тарифом, встановле
ним на телеграфній мережі ЯКП і Т, 
і вноситься готівкою при подачі теле
грам.

6. Особам прокурорського догляду 
в службових справах надається право 
безперешкодного й беззаплатного ко
ристування телефонним внутрішнім 
звязком в межах залізничних станцій 
в черзі службових переговорів, а та
кож надається право безперешкодно
го користування телефонним звязком 
далекого функціонування в черзі служ
бових термінових переговорі в (поза
чергових службових) і поза чергою 
приватних переговорів.

7. У всіх випадках користування 
осіб прокурорського догляду телефо- 
новим звязком далекого функціону
вання плату за термінові переговори 
стягається, згідно з установленим та
рифом, для термінових переговорів 
з додержанням порядку виплати, 
згідно з чинним положенням.

8. За надто виїмкових випадків* 
особам прокурорського догляду нада
ється право на позачергові безза
платні переговори внутрішнім теле- 
фоновим звязкам й позачергові пе
реговори телефоновим звязком дале
кого функціонування за плату, яка 
існує за термінові переговори, за 
умовою в кожному окремому випадкові 
попереднього погодження переговорів:
1) з урядовою особою, шов її віданні 
є телефон внутрішнього функціону
вання, й 2) з урядовою особою, яка 
згоджується відступити чергу шо до 
переговорів телефоном далекого функ
ціонування.

9. Особи прокурорського догляду 
в справі користування телеграфними 
ій телефоновими мережами НКП і Т 
і НКШ повинні точно додержуватися

передачи обозначается подателем 
для телеграмм, непосредственно пода
ваемых на станциях железных дорог, 
разрядами, установленными для пра
вительственных телеграмм на теле
графной линии НКП и Т, т. е. „СПР“ 
(в очереди „Б*4) и „ПР“ (в оче
реди ,,В“).

5. Плата за служебные телеграммы 
лиц прокурорского надзора взыски
вается согласно тарифа, установлен
ного по телеграфной линии НКП и Т, 
и вносится наличными при подаче 
телеграмм.

6. Лицам прокурорского надзора 
по служебным делам предоставляется 
право беспрепятственного и бесплат
ного пользования телефонной в ну- 
тренней связью в пределах железно
дорожных станций в очереди служеб
ных переговоров, а также предоста
вляется право беспрепятственного 
пользования телеграфною связью 
далекого действия в очереди служеб
ных срочных переговоров, (внеочеред
ных служебных) и вне очереди част
ных переговоров.

7. Во всех случаях пользования 
лицами прокурорского надзора теле
фонною связью далекого действия 
плата за срочные переговоры взыски
вается, согласно установленного та
рифа, для срочных переговоров с со
блюдением порядка выплаты, согласно 
действующего положения.

8. В особо исключительных случаях 
лицам прокурорского надзора предо
ставляется право на внеочередные бес
платные переговоры по внутренней 
телефонной связи и внеочередные пере
говоры телефонной связи далекого дей
ствия за плату, которая существует 
за срочные переговоры, при условии 
в каждом отдельном случае предвари
тельного согласования переговоров:
1) с должностным лицом, в ведении 
которого находится Телефон внутрен
него действия и 2) с должностным 
лицом, которое соглашается уступить 
очередь в отношении переговоров 
по телефону далекого действия.

9. Лица прокурорского надзора при 
пользовании телеграфными и теле
фонными сетями НКП и Т. и НКПС 
должны точно соблюдать все положе-
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Постанова Наркомюсту УСРР. Упов- 
наркомшляхів при РНК УСРР І 
Уповнонаркомпочтеля при РНК 

УСРР.
166. Інструкція про порядок користу
вання осіб прокурорського догляду 
в службових справах телеграфним 

і телефонним звязком.

Наркомюст УСРР, Уповнаркомшля- 
хів і Уповнаркомпочтеля при РНК 
УСРР п о с т а н о в и л и  затвердити 
нижченаведену інструкцію про поря
док користування осіб прокурорського 
догляду в службових справах теле
графним и телефонним звязком:

1. На підставі постанови ВУЦВК*у 
й РНК УСРР з 26 березня 1924 р. 
„Про права осіб прокурорського до
гляду Республіки44 (36. Уз. УСРР 
1924 р., № 8, арт. 77) особам про
курорського догляду Республіки в служ
бових справах надається право ко
ристуватись усіма видами телеграфно
го й телефонного звязку без огляду 
на те, хто ним відає або користуєть
ся, за плату, де її встановлено, й без 
заплатно, де такої плати не встано
влено.

2. Права осіб прокурорського до
гляду на чергове чи позачергове ко
ристування в службових справах те
леграфним і телефонним (місцевим 
і міжміським) звязком, шо є в віданні 
Наркомпоштеля СРСР, здійснюється 
згідно з установленими Нарком- 
почтелем СРСР правилами й тари
фами.

3. Право користування осіб проку
рорського догляду транспортовим те
леграфним звязком переводиться згід
но з наказом НКШляхів СРСР з 23- 
жовтня 1924 року „Про прийняття 
до керовництва типових правил зно
син телеграфною мережею Народ
нього Комісаріяту Шляхів". (Офіцій
ний Відділ НКШляхів СРСР № 585, 
наказ № 2106).

4. Порядок подачі, передачі, при
йому апаратами і доставки депеш 
осіб прокурорського догляду для стан
цій залізничого телеграфу — той са
мий, шо й для телеграм загальної 
кореспонденції. Черга передачі визна-

Поотановление Наркомюста УССР. 
Уполнарномпути при СНК УССР и 
Уполнаркомпочтеля при СНН УССР.

166. Инструкция о порядке пользо
вания лицами прокурорского надзора 
по делам службы, телеграфной и 

телефонной связью.

Наркомюст УССР, Уполнаркомпуть 
и Уполнаркомпочтель при СНК УССР 
п о с т а н о в и л и  утвердить нижеследую- 
щуюинструкцию о.порядке пользования 
лицами прокурорского надзора по 
делам службы телеграфной и теле
фонной связью

1. На основании постановления 
ВУЦИК'а и СНК УССР от 26 марта 
1924 года „О праве лиц прокурор
ского надзора Республики44 (Соб. 
Узак. УССР 1924 г., № 8, ст. 77) 
лицам прокурорского надзора Респу
блики предоставляется право по делам 
службы пользоваться ісеми видами 
телеграфной и телефонной связи не
зависимо от того, в чьем ведении или 
пользовании она находится,за плату, 
где она установлена, и бесплатно,где 
таковой платы не установлено.

2. Права лиц прокурорского над
зора на очередное или внеочередное 
пользование по делам службы теле
графной и телефонной (местною и 
междугородною) связью, находящейся 
в ведении Наркомпочгеля СССР, 
осуществляется согласно установлен
ных Наркомпочтелем СССР правил и 
тарифов.

3. Право пользования лицами про
курорского надзора транспортной 
телеграфной связью производится со
гласно приказа Нарко.мпути СССР от 
23 октября 1924 г. „О принятии к 
руководству типовых правил сноше
ний по телеграфной сети Народного
Комиссариата Путей Сообщения14 
(Официальный Отдел НКПС СССР 
№ 585, приказ № 2106).

4. Порядок подачи, передачи, приема 
по аппаратам и доставки телеграмм 
лиц прокурорского надзора для 
станций железнодорожного телеграфа 
тот же самый, что и для телеграмм 
обшей корреспонденции. Очередь
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умови праці в радянських госпо
дарствах.

У в а г а  2. Роботу пастухів та під
пасків, що їх наймається до тру
дових селянських господарств, регу
люється „Тимчасовими правилами" 
РНК СРСР про допомічну найману 
працю в селянському господарстві 
та інструкцією до них РНК УСРР 
від 15 січня 1926 року.

2. Умови наймання пастухів та під
пасків визначаються за взаємною 
згодою наймача (сільської громади, 
частини її, групи домовласників) 
з пастухами та підпасками, або від 
їх імени з професійними епіками сіль
сько-господарських та лісових робіт
ників УСРР.

Трудові договори в справі наймання 
громадських пастухів і підпасків на
лежить складати в писаній формі 
й реєструвати в місцевій сільраді; 
договори складаються в 4 примірниках, 
з яких один зберігається в сільраді, 
один передається до місцевого органу 
профспілки, один наймитові й один 
уповноваженому від громади.

Умови трудового договору не мо
жуть погіршувати стан пастухів 
та підпасків, порівнюючи з „Тимча
совими правилами про умови присто
сування підсобної найманої праці 
в селянських господарствах**, які 
затверджено Радою Народніх Комі
сарів Союзу РСР з 18 квітня 1925 р. 
(36. Уз. СРСР 1925 р, № 26, 
арт. 183), інструкцією до „Тимчасових 
правил**, шо її затвердила Рада Народ
ніх Комісарів УСРР з 15 січня 
1926 р. (36. Уз. УСРР 1926 р., К? 4, 
арт. 35) і цією постановою. Всякі 
трудові договори, шо поліпшують стан 
пастухів та підпасків, порівнюючи 
з „Тимчасовими правилами**, інструк
цією до них та цією постановою, 
є законні.

3. Сільські громади, їх частини 
та групи домовласників складають 
з громадськими пастухами трудовий 
договір через особливих уповнова
жених. Повноваження представників 
наймачів стверджується приговором

вления об условиях труда в совет
ских хозяйствах.

П р и м е ч а н и е  2. Работа па
стухов и подпасков, нанимаемых 
в трудовых крестьянских хозяй
ствах, регулируете® „Временными 
правилами" СНК СССР о подсоб
ном наемном труде в крестьянском 
хозяйстве и инструкцией к ним 
СНК УССР от 15 января 1926 года.

2. Условия найма пастухов и под
пасков определяются по взаимному 
соглашению нанимателя (сельского 
общества, части его, группы домо
хозяев) с пастухами и подпасками, 
или от их имени с профессиональ
ными союзами сельско-хозяйственных 
и лесных рабочих УССР.

Трудовые договоры по найму обще-' 
ственных пастухов и подпасков под
лежат заключению в письменной 
форме и регистрации в местном сель
совете; договоры составляются в 4 
экземплярах, из которых один хра
нится в сельсовете, один передается 
местному органу профсоюза, одни 
нанимающемуся и один уполномочен
ному от общества.

Условия трудового договора не 
могут ухудшать положения пастухов 
и подпасков по сравнению с „Вре
менными правилами об условиях при
менения подсобного наемного труда 
в крестьянских хозяйствах'*, утвер
жденных Советом Народных Комис
саров Союза ССР от 18 апреля 1925 г. 
(Собр. Уз. СССР 1925 г., № 26, 
ст. 183), инструкцией к „Временным 
правилам", утвержденной Советом 
Народных Комиссаров УССР от 
15 января 1926 г. (С. У. УССР 
1926 г., № 4, ст. 35) и настоящим 
постановлением. Всякие трудовые до
говоры, которые улучшают положение 
пастухов и подпасков по сравнению 
с „Временными правилами", инструк
цией к ним и настоящим постановле
нием, являются законными.

3. Сельские общества, части их и 
группы домохозяев вступают с обще
ственными пастухами в трудовой до
говор через особых уполномоченных. 
Полномочия представителей нанима
телей удостоверяются приговором ИЛИ-
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«сіх положень і правил, встановлених 
для користування телеграфним й те
лефонним зЬязком.Харків, 29 грудня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара Юстиції 
Ст. Пом. Генерального Прокурора 

Республіки УСРР Михайлин.

Заст. Уповноваженого НКГіочте-
лю СРСР при РНК УСРР Новіков.•

Заст. Уповноваженого НКШляхів 
СРСР при РНК УСРР Карпеко.

ния и правила, установленные для 
пользования телеграфной и телефон
ной связью.Харьков, 29 декабря 1920 г.

Зам. Народного Комиссара 
Юстиции, Старш. Пом. 

Генерального Прокурора 
Республики УССР Михайлин.

Зам. Уполномоченного НКПочтеля 
СССР при СНК УССР Новиков.

Зам. Уполномоченного НКПС 
СССР при СНК УССР Карпеко.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Праці УСРР.

167. Про порядок наймання та умови 
праці громадських пастухів (чаба

нів) та підпасків.
На підставі уваги 2 до арт. 1 ін

струкції про порядок застосування 
постанови Ради Народніх Комісарів 
Союзу РСР „Тимчасові правила про 
умови вживання допомічної найманої 
праці в селянських господарствах", 
яку затверджено постановою РНК 
УСРР 15 січня 1926 р. (36. Уз. УСРР 
1926 р., № 4, арт. 35), Народнім 
Комісаріятом Праці УСРР у згоді 
з Всеукраїнською Радою Професійних 
Спілок, Народнім Комісаріятом Земель
них Справ УСРР та Народнім Комі
саріятом Охорони Здоров'я УСРР 
установлюються нижчеподані правила 
про порядок наймання та умови 
праці пастухів (чабанів) та підпасків.

1. Це правило поширюється на гро
мадських пастухів (чабанів) і підпасків, 
що працюють в наймах в сільських 
громадах та їх частинах, а також 
у групи домовласників.

У в а г а  1. На пастухів (чабанів) 
та підпасків, що їх наймається 
пасти окремі гурти худоби 
господарствами промислового типу, 
а також на пастухів (чабінів) і під
пасків, шо їх наймають підрядники, 
поширюється загальне законодав
ство про працю та постанови про

Постановление Народного Комис
сариата Труда УССР.

167. О порядке найма и условиях 
труда общественных пастухов (ча

банов) и подпасков.
На основании примечания 2 ст. 1 

инструкции о порядке применения 
постановления Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР „Временные 
правила об услозиях подсобного на
емного труда в крестьянских хозяй
ствах", утвержденной постановлением 
СНК УССР 15 января 1926 г. (Соб. 
Уз. УССР 1926 г., № 4, ст. 35), На
родным Комиссариатом Труда УССР 
по соглашению с Всеукраинским Со
ветом Профессиональных Союзов. 
Народным Комиссариатом Земледелия 
УССР и Народным Комиссариатом 
Здравоохранения УССР устанавли
ваются нижеследующие правила о 
порядке найма и условиях труда па
стухов (чабанов) и подпасков:

1. Настоящие правила распростра
няются на общественных пастухов 
(чабанов) и подпасков, работающих 
по найму * сельских обществах и 
частях их, а также у группы домо
хозяев.

П р и м е ч а н и е  1. На пастухов 
(чабанов) и подпасков, нанимаемых 
для пастьбы отдельных стад скота 
хозяйствами промышленного типа, 
а также на пастухов (чабанов) и 
подпасков, нанимаемых подрядчи
ками, распространяется общее за
конодательство о труде и постано- 783
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і підпасків наймачі не мають права, 
якщо наймачеві буде зроблено 
втрату (спаш або втрата й загибель 
зданої до череди худоби з провини 
пастухів або підпасків), наймачі мають 
право виставити їм вимоги про спла
чування збитку через примирну ко
місію при райвиконкомі або через 
народній суд з тим, що загальний 
розмір стягнень за ввесь реченець 
договору не може перевищувати >/. за
робітної платні за той же реченець.

Якщо вчинить пастух злісний (умис
ний) убуток, він відповідає за зроб
лений убуток перед судом на загальних 
підставах.

7. Пастухи та підпаски не відпо
відають за шкоду, що її зробила 
череда (спаш, ранения тварин то-шо), 
якщо вони не могли запобігти шкоді 
в силу особливого стану товару, 
чи особливої якости його (напр., при 
вчиненні шкоди нервово-збудженими 
тваринами при „гедзуванні", „погулі", 
підчас грози то-шо), якщо власники 
їх не вжили відповідних заходів до 
обережности.

8. Пускаючи до череди буцливих 
та буйних тварин, власники худоби 
зобов'язані вживати належних заходів 
що до обережности (надівши на роги 
буцливих тварин дошки і т. інш.).

9. Якщо є тільні тварини, влас
ники повинні не пускати їх перед 
телінням до череди.

У в а г а .  Якщо власники худоби 
не виконують умов, які зазначені 
в арт. 9, з громадських пастухів 
складається відповідальність за на
слідки, що можуть статися (нещасні 
випадки то що).
10. Коли пропаде худоба з череди, 

або захворіє, або пораниться, пастух 
повинен негайно сповістити про це 
власника худоби або уповноваженого. 11

11. Пастух не має права приймати 
до череди худобу,'' яка не належить 
наймачеві, без дозволу громадського 
уповноваженого.

12. Заробітну платню пастухам 
та підпаскам застерігається в трудо
вому договорі, кожному зокрема, 
незалежно від того, чи є вони поміж

хов и подпасков наниматели не имеют 
права, в случаях причинения нанима
телям убытка (потрава или утеря 
и гибель сданного в стадо скота по 
вине пастухов или подпасков), нани
матели имеют право пред'явить им 
требование о возмещении убытка через 
примирительную комиссию при район
ном исполнительном комитете или 
через народный суд, при чем общий 
размер взысканий за весь срок дого
вора не может превышать '/. заработ
ной платы за тот же срок.

В случаях причинения пастухом 
злостного (умышленного) ущерба па
стух отвечает за причиненный вред 
по суду на общих основаниях.

7. Пастухи и подпаски не отвечают 
за причиненный стадом вред (потраву 
ранение животных и пр.), если они 
не в состоянии были предотвратить 
вред в силу особого состояния животных 
или особых качеств (наприм., при при
чинении вреда нервно-возбужденными 
животными при „зыке", „погуле", во 
время грозы и т. д.), если хозяева их 
не приняли соответствующих мер пре
досторожности.

8. При пуске в стадо бодливых 
и буйных животных, владельцы скота 
обязаны принимать необходимые меры 
предосторожности (одевание на рога 
бодливых животных досок и т. д.).

9. При наличии тельных животных 
владельцы не должны их пускать перед 
отелом в стадо.

П р и м е ч а н и е .  При невыполнении 
в ладельием скота условий, указанных 
в ст. 9, с общественных пастухов 
снимается ответственность за мо
гущие быть последствия (несчастные 
случаи и пррч.).
10. В случае пропажи скота из 

стада или болезни и поранения скота, 
пастух должен немедленно сообщить 
об этом владельцу скота и уполно
моченному.

11. Пастух не имеет права при
нимать в стадо животных, не принад
лежащих нанимателям, без разрешения 
общественного уполномоченного.

12. Заработная плата пастухам 
и подпаскам оговаривается в труддо- 
говоре, каждому в отдельности, неза
висимо от того, являются ли они между786
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або протоколом загальних зборів,
який посвідчує сільрада.

У в а г и  1. Ствердження присудів 
та протоколів загальних зборів про 
обрання громадських уповноваже
них провадиться сільрадою без
заплатно.

У в а г а  2. Виставлення пастухам 
вимог та претензій окремих домо
власників у справах виконуваної 
роботи пастуха, а так саме у спра
вах пасіння худоби, можна прова
дити тільки через громадського 
уповноваженого, так само, як і всі 
претензії з боку громадських пасту
хів і підпасків подається до най
мачів через уповноваженого.

4. Якщо потрібно найняти на до
помогу пастухові (чабанові) підпасків,, 
їх наймає уповноважений, порозу
мівшись з- пастухом (чабаном).

5. В трудовому договорі зазна
чається: а) склад череди (одинакова 
чи мішана.) і кількість худоби в че
реді великої (корів, коней та інш.) 
і дрібної (овець, телят та інш.);
6) реченець наймання, довгість най
мання, а також день та місяць 
початку та закінчення реченця най
мання; в) реченці початку та закін
чення пасіння в нічному пасовиську 
(місяць та день); г) час щоденного 
вигону худоби на пасовисько та при
гону йоі'о з пасовиська; д) місце 
пасовиська та прогону худоби на 
пасовисько, водопій та назад; е) зо
бов'язання наймачів тримати справно 
огородження, загони та прогони;
ж) види, розміри та реченці виплати 
заробітної платні; з) порядок надання 
щотижневого дня відпочинку та звіль
нення від роботи в установлені зако
ном святкові дні та особливі дні 
відпочинку, порядок компенсації при 
дореченцевому вилученні худоби влас
ником її; и) солідарна відповідальність 
наймачів за невиконання трудового 
договору; к) додаткові умови.

Реченець договору не можна вста
новлювати більш, як на один випасний 
період.

6. Робити свавільні вивертання та 
вирахування із заробітку пастухів

протоколом общего собрания, заверен
ным сельсоветом.

П р и м е ч а н и е  1 .  Засвидетель 
ствояание приговоров и протоколов- 
общих собраний об избрании обще
ственных уполномоченных произ
водится сельсоветом бесплатно.

П р и м е ч а н и е  2. Пред'явление 
пастухам требований и претензий 
отдельными домохозяевами по во
просам выполняемой работы пастуха, 
а равно по вопросам пастьбы скота, 
может производиться только через 
общественного уполномоченного, 
равно как и все претензии со сто
роны общественных пастухов и 
подпасков направляются к нанима
телям через уполномоченного.
4. В случае необходимости найма 

в помощь пастуху (чабану) подпасков, 
наем последних производится уполно
моченными по согласованию с пасту
хом (чабаном).

5. В трудовом договоре указы
ваются: а) состав стада (однородное 
или смешанное) и количество скота 
в стаде крупного (кооов, лошадей 
V. др.) и мелкого (овец, телят и др.);
б) срок найма, продолжительность 
найма, а также число и месяц начала 
и окончания срока найма; в) сроки 
начала и окончания пастьбы в ночном 
пастбище (месяц и число); г) время 
ежедневного выгона скота на паст
бище и пригона его с пастбиша;
д) место пастбиша и прогона скота 
на пастбиша, водопой и обратно;
е) обязательство нанимателей содер
жать в исправности изгороди, загоны 
и прогоны; ж) виды, размеры и сроки 
выплаты заработной платы; з) порядок 
предоставления еженедельного дня от
дыха и освобождения от работы в уста
новленные законом праздничные дни 
и особые дни отдыха, порядок компен
сации при досрочном из'ятии скота 
владельцем последнего; и) несение со
лидарной ответственности нанимате
лями за невыполнение трудового дого
вора; к) дополнительные условия.

Срок договора не может быть уста
новлен больше, чем на один паст
бищный период.

6. Производить самовольные удер
жания и вычеты из заработка пасту-735
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няти їх від праці в установлені 
законом дні свята та в окремі дні 
відпочинку. Якщо не можна дати 
пастухам та підпаскам щотижневий 
відпочинок і звільнити їх від праці 
в свята та окремі дні відпочинку, 
наймачі повинні видавати пастухам 
та пїдпаскам за працю в ці дні до
даткову платню, розмір якої визна
чається договором за згодою сторін.

20. За вважливі причини звільнення 
пастуха чи підпаска до закінчення 
реченця угоди про наймання (трудо
вого договору) вважається:

а) виявлена непридатність пастуха 
або підпаска;

б) систематичне невиконання пасту
хом або підпаском умов угоди;

в) заподіяння пастухом або під
паском вчинку, що спричиняється до 
застосованая заходів соціяльної обо
рони та безпосередньо звязаний з його 
роботою і встановлений вироком суду;

г) перебування пастуха або підпаска 
під вартою протягом 2 тижнів;

д) неявка на роботу без Вважливих 
причин протягом 3 днів підряд або 
6 днів на місяц загалом;

е) неявка на роботу через тимча
сову втрату працездатности після 
одного місяця з дня втрати її.

21 .При дотерміновім розірванні угоди 
про наймання (трудового договору) 
з причин, які зазначені в п. „а“ 
арт. 20, видасться вихідну допомогу 
в розмірі найменш двохтижневого заро
бітку, який визначається з розра
хунку всієї заробітної платні, тоб-то 
грошової й натуральної її частини.

22. При дотерміновім розірванні
угоди про наймання (трудового дого
вору) з причин, які зазначено в п. п. 
„б“, „8“, „г“, „д" „є", вихідної до
помоги пастухові або підпаскові 
не видасться.

ждать их от работы в установленные 
Законом праздничные дни и в особые 
дни отдыха. В случае невозможности 
предоставить пастухам и подпаскам 
еженедельного отдыха и освободить 
от работы в праздничные дни и 
в особые дни отдыха, наниматели 
обязаны выдавать пастухам и под
паскам За работу в эти дни допол
нительную плату, размер которой 
определяется договором по соглаше
нию сторон.

20. Уважительными причинами 
увольнения пастухов или подпаска 
до истечения срока соглашения о 
найме (трудового договора) счи
тается:

а) обнаружившаяся непригодность 
пастуха или подпаска;

б) систематическое невыполнение 
пастухом или подпаском условий со
глашения; о

в) совершение пастухом или под
паском деяния, влекущего применение 
мер социальной зашиты, непосред
ственно связанного с его работой 
и установленного приговором суда;

г) нахождение пастуха или под
паска под стражей в течение 
2 недель;

д) неявка на работу без уважи
тельных причин в течение 3 дней 
подряд или 6 дней в месяц в общей 
сложности;

е) неявка на работу вследствие 
временной утраты трудоспособности 
по истечении 1 месяца со дня утраты 
таковой.

21. При досрочном расторжении 
соглашения о найме (трудового до

говора) по причинам, указанным 
в п. „а“ ст. 20, выдается выходное 
пособие в размере не менее его 
двухнедельного заработка, который 
определяется из расчета всей зара
ботной платы, т. е. денежной и на
туральной ее части.

22. При досрочном расторжении 
соглашения о найме (трудового до
говора) по причинам, указанным 
в п.п. иб“, „в", „г“,„д'\„е“, выходное 
пособие пастуху или подпаску не 
выдается.
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собою родичі й не повина бути ниж
чою за державний мінімум, який 
встановлено для даної місцевості.

*13. Речёнщ виплати заробітної 
платні пастухам та підпаскам визна
чається за згодою сторін, але не 
менш як 3 рази протягом випасного 
періоду. При остаточному розрахун
кові заробітну платню пастухам та 
підпаскам треба виплачувати не піз
ніш реченця, який застережено в тру
довому договорі.

14. Заробітну платню пастухам 
та підпаскам, шо працюють у наймах 
сільських громад, часток їх та груп 
господарів видає уповноважений, 
який повинен своєчасно до терміну 
виплати заробітної платні пастухам 
та підпаскам зібрати її з власників 
худоби.

15. Всі розрахунки що до заро
бітної платні з пастухом чи підпаском 
вноситься до розрахункового листа, 
якого додається до трудового договору.

16. Наймачі зобов'язані видавати 
пастухам та підпаскам добротний 
робочий одяг та взуття не нижче 
таких норм: постоли 2 пари на сезон, 
плаш з капюшоном на 2 сезони.

Постачання власЛжами худоби па
стухів та підпасків робочим одягом 
в порядкові черги не дозволяється.

У в а г а .  Робочий одяг та взутгя
нзрахунок зарплатні не включається.

17/ Наймачі (громада та інш.)> 
як-шо у пастухів та підпасків немає 
свого помешкання, зобов'язані дати 
пастухам та підпаскам житло, обов'
язково беззаплатно.

18. Умови, порядок та норми хар
чування встановлюється трудовим 
договором з тим, шо надаване пасту
хові чи підпаскові харчування має 
бути цілком достатнім і не гірше за 
харчування середнього селянського 
двору даного села.

Чергове харчування пастухів та під
пасків власниками худоби не припу
скається.

19. Наймачі зобов'язані надавати 
пастухам та підпаскам один день 
на тиждень для відпочинку й звіль-

собою родственниками и не должна 
быть, ниже государственного минимума, 
установленного для данной местности.

13. Сроки выплаты заработной платы 
пастухам и подпаскам определяются 
по соглашенио сторон, но не реже 
3 раз в течение пастбищного периода. 
При окончательном расчете заработ
ная плата пастухам и подпаскам долж
на быть Еыплачена не позднее срока, 
оговоренного в труддоговоре.

14. Выплата зарплаты пастухам 
и подпаскам, работающим по найму 
у сельских обществ, частей их и групп 
домохозяев производится уполномочен
ным, который должен своевременно 
к сроку уплаты зарплаты пастухам 
и подпаскам собрать таковую с вла
дельцев скота.

13. Все расчеты по заработной 
плате с пастухами и подпасками 
вносятся в расчетный лист, прила
гаемый к трудовому дс говору.

16. Наниматели обязаны выдавать 
пастухам и подпаскам доброкаче
ственную рабочую одежду и обувь не 
ниже следуемых норм: постолы — 
2 пары на сезон, плаш с капюшоном 
на 2 сезона.

Снабжение владельцами скота па
стухов и подпасков рабочей одеждой 
в порядке очереди не допускается.

П р и м е ч а н и е .  Рабочая одежда
и обувь в счет заработной платы
не включаются.
17. Наниматели (общества и др.), 

в случае если у пастухов и подпасков 
нет своего помещения, обязаны пре
доставить пастухам и подпаскам по
мещения для жилья, обязательно 
бесплатно.

18. Условия, порядок и нормы пи
тания устанавливаются трудовыми 
договорами, при чем предоставляемое 
нанимателями пастуху и подпаскам 
питание должна быть вполне доста
точно и не хуже питания среднего 
крестьянского двора данного села.

Очередное предоставление питания 
пастухам и подпаскам владельцами 
скота не допускается.

19. Наниматели обязаны предоста
вить пастухам и подпаскам один 
день в неделю для отдыха и освобо- 787
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28. Осіб, винних в ламанні цих 
правил, притягається до відповідаль- 
ности в установленому порядкові.

✓
Харків. ЗО грудня і92‘і р.
Заст. Народнього Комісара

Праці УСРР Іілахотніков.

28. Лица, виновные в нарушении,
настоящих правил, привлекаются к 
ответственности в установленном 
порядке.

Хпріков, 30 декабря 1926 г.
Зам. Народного Комиссара 

Труда УССР Цлахотников.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юствцни

Укрголовліт т 1569. Харків Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам ч. 994. Прим. 7000.
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23. В трудовому договорі за вза
ємною згодою сторін може бути вста
новлено розмір нагороди пастухів або 
підпасків, якшо відмовить наймач 
(громади) дати роботу найнятому після 
умови про наймання.

24. Наймачі в особі уповноваженого 
повинні страхувати пастухів та під
пасків в порядкові соціального стра
хування за особливими правилами та 
пільговими нормами, які встановила 
Союзна Рада Соціального Страхування 
при Народнім Комісаріят і Праці Со
юзу РСР.

25. Хворого пастуха або підпаска 
наймачі повинні доставити до най
ближчого амбулаторного або лікар
ського вчастку.

В разі надання наймачами, згідно 
з трудовим договором, пастухам та 
підпаскам житла та харчування, вони 
зберігаються за ними на час хвороби 
на протязі не менш як одного місяця.

26. Членство пастуха чи підпаска 
в професійній спілці та участь у гро
мадській роботі не можуть бути при
чиною до звільнення з тим, шо ви
конання пастухом чи підпаском гро
мадських обов'язків провадиться в не
робочий час, який застережено трудовим 
договором, за винятком виборів до рад 
та участи на з'їздах і конференціях, 
шо їх скликають державні та профе
сійні органи, а також участи в сіль
ських сходах.

27. Всі непорозуміння поміж най
мачами громадських пастухів та під
пасків з одного боку, а також пасту
хами та підпасками—з другого, шо 
виникають на гр>нті виконнання, 
тлумачення та розірвання трудового 
договору, розвязується або в при
мирних комісіях при райвиконкомах 
або в суді в порядкові постанови 
РНК УСРР з 28 лютого 1925 р. 
„Про порядок розвязування трудових 
непорозумінь, що виникають на грунті 
вживання найманої праці в селянських 
господарствах" (36. Уз. УСРР 1925 р., 
№ 11, арт. 82).

23. В трудовом договоре по вза
имному соглашению сторон может 
быть установлен размер вознагражде
ния пастуху или подпаску в случае 
отказа со стороны нанимателя (об
щества) предоставить нанявшемуся 
работу после договора о найме.

24. Наниматели в лице уполномо
ченного обязаны страховать пастухов 
и подпасков, в порядке социального 
страхования по особым правилам и 
льготным нормам, установленным 
Союзным Советом Соцстрахования 
при Народном Комиссариате Труда 
Союза ССР.

25. Больного пастуха или подпаска 
наниматели обязаны доставить в бли
жайший амбулаторный или больнич
ный участок.

В случае предоставления нанима
телями, согласно трудового договора, 
пастухам и подпаскам жилья и пиши, 
таковые сохраняются за ними во 
время болезни в течение не менее 
1 месяца.

26. Членство пастуха или подпаска 
в профессиональном союзе и участие 
в общественной работе не могут 
служить причиной увольнения, при 
чем выполнение пастухом и подпаском 
общественных обязанностей произво
дится не в рабочее время, обусло
вленное трудовым договором, за ис
ключением еыбора в советы и участия 
на с‘ездах и конференциях, созыва
емых государственными и профессио
нальными органами, а также участие 
в сельских сходках.

27. Все недоразумения между на
нимателями обшестеенных пастухо 
и подпасков, с одной стороны, а также 
пастухами и подпасками, с другой, 
возникающие на почве выполнения, 
толкования и расторжения труд- 
договора, разрешаются или в прими
рительных комиссиях при райиспол
комах, или в судах в порядке поста
новления СНК УССР от 28 февраля 
1925 г. „О порядке разрешения тру
довых конфликтов, возникающих на 
почве применения наемного труда в 
крестьянских хозяйствах" (Собр. 
Уз. УССР 1925 г., .№ 11, ст. 82).
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1. П. 7 арт. 40 зазначених стату
тів викласти такою редакцією:

„7) купівля й продаж за дорученням 
і за рахунок третіх осіб, а також 
і за свій рахунок (на суму найбільш 
' 6 частина оснівного капіталу) дер
жавних відсоткових паперів, облігацій 
та інш. цінностей, що їх дозволено 
до обігу в СРСР“.

2. Примітку до арт. 44 зазначе
них статутів викласти такою редак
цією:

„Примітка. Позики під заставу 
краму, відсоткових паперів та інш. 
видається розміром до 60°,0 їх ньої 
оцінки, під заставу державних відсот
кових паперів розміром найбільш 80% 
їхньої біржево'і ціни".Харків. 10 травня 1926 р.
Заст. Голови Української

Економічної Наради Гринько.

Керівник Справ Української
Економічної Наради 1>еш.

1. П. 7 ст. 40 указанных уставов 
изложить в следующей редакции:

„7) покупка и продажа по поруче
ниям и за счет третих лиц, а также 
и за свой счет (на сумму не свыше 
Ч& части основного капитала) госу
дарственных процентных бумаг, обли
гаций и др. ценностей, разрешенных 
к обрашению в СССР“.

2. Примечание к ст. 44 указанных 
уставов изложить в следующей ре
дакции:

„ П р и м е ч а н и е .  Ссуды под залог 
товаров, процентных бумаг и проч. 
выдаются в размередо60% ихоценки, 
под залог государственных процент
ных бумаг в размере не свыше 80% 
их биржевой цены“.Харьков, 10 мая 1920 г.
Зам. Председателя Украин:кого 

Экономического Совещания Гринько.

Управляющий Делами 
Украинского Экономического

Совещания Бег а.

Постанова Головного Кооператив
ного Кооперативу при РНК УСРР.

Головний Кооперативний Комітет 
при РНК УСРР постановив затвер
дити Статут Робітничого Житлово- 
Будівельного Кооперативу в такій 
редакції:

169 С Т А Т У Т

Робітничого Жвтлово-Вудівельаого Ко
оператив?.

І. Засади.

1. На підставі чинних законів про 
житлову кооперацію в .......... ......................

засновується .................................................

Робітничий Житлово-Будівельний
Кооператив....................................................

Район діяльности кооперативу . .

Правління перебуває

Постановление Главного Коопера
тивного Комитета при СНК УССР.

Главный Кооперативный Комитет 
при СНК УССР постановил утвердить 
Устав Рабочего Жилищно-Строитель
ного Кооператива в нижеследующей 
редакции:

169 У С Т А В

Рабочего ЖІаищво -Строительного Ко
оператива.

/. Общие положения.

1. На основании действующих за 
коноположений о жилищной коопе

рации в................................................. ...
учреждается.............................................

Рабочий Жилишно - Строительны!
Кооператив .............................................

Район деятельности Кооператива

Правление находится ......................
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ЗМІСТ

Постанова УНІЇ

(10 травня 1020 р.).168. Про зміну статутів Харківського, Київського. Одеського і! Дніпропетровського комунальних банків.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановление ЭКОСО УССР

(10 мая 1920 г.).168. Об изменении уставов Харьковского. Киевского. Одесского и Днепропетровского коммунальных банков.
Поста нови Головкооперкому 

й Нарком здоров* я УСРР 
{13 серпня—26 іруОня 1920 р.).

101*. Статут Робітничого Житлово-Будівельного Кооперативу.170. Інструкція про обов'язкову реєстрацію заразливих і гостро-епідемічних захво- рувань та сповіщень про них.

І встановлення Главкооперкома 
и Наркомздраиа УССР 

{13 августа, 20 декабря 1926 г.).169. Устав Рабочего Жилшцно-Стронтелі - 
ного Кооператива.

170. Инструкция об обязательной регі,- 
етрацвн заразних н оетро-апидеиичг- 
скях заболеваний и сообщении о них.

Постанова Української Економіч
ної Наради.

168. Про зміну статутів Харків
ського, Київського. Одеського і Дні
пропетровського комунальних банків,

На зміну статутів: Харківського 
Комунального Банку, затвердженого 
постановою УЕН 6 березня 1923 р. 
(Збір. Узак. УСРР 1924 р., Від. II, № 8, 
арт. 19), Київського Комунального 
Банку, затвердженого постановою 
УЕН 2 червня 1923 р. (36. Уз. УСРР 
1924 р., Відділ І!, № 16, арт. 33), 
Одеського Комунального Банку, за
твердженого постановою УЕН 12 чер
вня 1923 р. і Дніпропетровського 
Комунального Банку, затвердженого 
постановою УЕН 9 лютого 1925 року. 
Українська Економічна Нарада п о- 
с т а н о в  и л а :

Постановление Украинского Эко
номического Совещания.

168. Об изменении уставов Харьков
ского, Киевского. Одесского и Днепро
петровского коммунальных банков.

Во изменение уставов: Харьков
ского Коммунального Банка, утвер
жденного постановлением УЭС 6 марта 
1923 г. (С. У. УССР 1924 г, Отдел И, 
№ 8, ст. 19), Киевского Комму
нального Банка, утвержденного поста
новлением УЭС 2 июня 1923 года 
(С. У. УССР 1924 г., Отд. II, №16, 
ст. 33), Одесского Коммунального 
Банка, утвержденного постановлением 
УЭС 12 июня 1923 года и Днепро
петровского Коммунального Банка, 
утвержденного постановлением Экосо 
УССР 9 февраля 1925 года, Украин
ское Экономическое Совещание по
с т а н о в и л о :
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кімнати відпочинку, клуби, гімнастичні 
залі, майданчики для фізичних ігр 
то що;

з) провадити різну іншу роботу, 
відповідно потребам та завданням 
кооперації.

4. Кооператив по реєстрації його ста
тута визнається за юридичну особу 
і має право всіма законними способами 
набувати, перевласнювати та оренду
вати майно, складати договори, брати 
на себе зобов'я *ання, позивати та 
відповідати перед судом і взагалі ко
ристуватися зі всіх прав, шо їх 
надають чинні закони юридичним 
особам.

У в а г а .  Кооператив не має права 
перевласнювати та заставляти при
ватним особам будівлі, шо він 
їх збудовав, чи право забудівлі 
на будівлі, шо він їх відбудував, чи 
добудував.
5. Кооператив має право разом 

з іншими кооперативами засновувати 
спілки кооперативних організацій та 
вступати за члена до кооперативних 
союзів, а так само—акційних това
риств та інших організацій, шо від
повідають меті й завданням коопера
тиву.

6. По своїх зобов'язаннях коопера
тив відповідає всім своїм майном та 
ше до того в межах додаткової від- 
повідальности своїх членів.

7. Приватні особи не мають пра»а 
повертати свої позови по зобов’язан
нях кооперативу на будівлі, шо ко
оператив їх збудував чи відбудував, 
а так само й на права забудівлі, що 
йому належать.

8. Кооператив має право мати пе
чатку, де визначено його назву.

II. Склад кооперативу, права та 
обов'язки йоіо членів.

9. Членами кооперативу мають
право бути робітники та службовці 
державних, професійних, партійних 
та кооперативних установ і підпри
ємств, шо мають 18 років, а так само 
особи, шо працюють з наймів у при
ватних осіб та їхніх об'єднань.

ско-культурные учреждения, как-то, 
библиотеки, читальни, комнаты отдыха, 
клубы, гимнастические залы, площадки 
для физических игр и т. п.;

з) вести всякую другую работу 
в соответствии с цілями и задачами 
кооперации.

4. Кооператив после регистрации 
его устава признается юридическим 
лицом и имеет право всеми законными 
способами приобретать, отчуждать 
и арендовать имущество, заключать 
договоры, принимать на себя обяза
тельства, искать и отвечать по суду 
и вообще пользоваться всеми правами, 
прегоставленными действующими за
конами юридическим лицам.

П р и м е ч а н и е .  Кооператив не 
имеет права отчуждать и заклады
вать частным лицам возве-1 
денные им строения либо право 
застройки на восстановленные или 
достроенные им строения.
5. Кооператив имеет право с дру

гими кооперативами учреждать союзы 
кооперативных организаций и вступать 
членом в кооперативные союзы, а 
также акционерные общества и иные 
организации, которые отвечают его 
задачам и целям.

6. По своим обязательствам коопе
ратив отвечает всем своим имуще
ством и сверх того в пределах допол
нительной ответственности своих 
членов.

7. Частными лицами не могут быть 
обращаемы взыскания по обязатель
ствам кбоператива ни на возведенные 
или восстановленные им строения ни 
на принадлежащие ему права за
стройки.

8. Кооператив может иметь печать 
с обозначением своего наименования.

II. Состав коотрптива, права и обя- 
эанности ею членов.

9. членами кооператива могут быть 
достигшие 18тилетнего возраста рабо
чие и служащие государственных, 
профессиональных, партийных и ко
оперативных предприятий и учре
ждений, а также и лица, работающие 
по найму у частных лиц и их об'- 
единений.
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2. Кооператив, здійснюючи через 

співробітництво та взаємодопомогу 
своїх член'в соціялісгичні засади 
спільного життя, має за мету задо
вольняти житлові потреби своїх чле
нів, даючи їм рщіонально устатковані 
помешкання в наново збудованих, 
відбудованих чи добудованих будівлях 
та допомога ти своїм членам іншими 
засобами поліпшувати свої жи дові 
умови та піднести культурний рівень.

3. Для цього кооператив має право:

а) будувати, відбудовувати та добу
довувати будівлі, одержувати для за- 
будування та орендувати земельні 
дільниці, а так само набувати будівлі 
у власність;

б) набувати для домового господар
ства та потреб своїх членів і родин, 
шо на їхньому утриманні, речі домо
вого та кватирного упорядження (ре- 
монтоно-будівельні матеріали, меблі 
то-шо);

в) організовувати для своіх членів 
та оодин, шо ьони їх утримують, 
різні допоміжні підприємства, як напри
клад, спільні їдальні, кух*і, пекарні, 
пральні, ремонтові майстерні то-шо;

г) давати в користування своїх 
членів житлові помешкання та зе
мельні дільниці за правилами, шо їх 
встановлюється цим Статутом (арт. 23 
Статуту);

д) оріавізувати для потреб житло
вого будівництва допоміжні підприєм
ства та майстерні;

е) організовувати в будівлях, шо їх 
наново будується, відбудовується чи 
добудовується, торговельно • промис
лові по/ешканнз та склепи для гласної 
ексилоатації чи для здачі в оренду 
на умовах, шо їх добровільно встано
влюється з тим, хто наймає; співвід
ношення житлової плоші та плоті 
торговельно - промислових помешкань 
і склепів встановлює товариство за 
погодженням з відділом місцевого (ко
мунального) господарства;

ж) за дозволом і контролею відпо
відних органів організовували куль- 
турно-освігні ла фізично-культурні 
установи, як от: бібліотеки, читальні,

2. Кооператив, осуществляя путем 
сотрудничества и взаимопомощи своих 
членов социалистические начала обще
жития, имеет целью удовлетворение 
жилищных нужд своих членов путем 
предоставления им рационально обору
дованные помещений во вновь выстроен
ных, восстановленных или достроен
ных зданиях и содействие иными спо
собами улучшению жилищных условий 
членов и поднятию их культурного 
уровня

3. Для достижения своих целей ко
оператив имеет право:

а) возводить, восстанавливать и до
страивать домостроения, получать для 
застройки и арендовать земельные 
участки, а также приобретать в соб
ственность домостроения;

б) приобретать для домохозяйства 
и нужд своих членов и семей, состоя
щих на их иждивении, предметы до
мового и квартирного благоустройства 
(ремонтно - строительные материалы, 
мебель и т. п.);

в) организовать для своих членов 
и их семейств, живущих на их ижди
вении, различные подсобные пред
приятия, как например, общие столо
вые, к>хни, пекарни, прачешные, по
чиночные мастерские и т. д.;

г) представлять в пользование своим 
членам жилые помещения и участки 
земли, на основании установленных 
в Уставе правил (ст. 23 Устава);

д) организовать для целей жилищ
ного строительства подсобные пред- 
ириятия и мастерские;

е) организовать во вновь возво
димых, восстанавливаемых либо до
страиваемых домостроениях торгово- 
промышленные и складочные поме
щения для собственной эксплоатации 
либо для сдачи в наем на условиях 
дооровольного соглашения с нанима
телем, при чем соотношение жилой 
площади и площади торгово-промыш
ленных и складочных помещений уста
навливается товариществом по согла
шению с отделом местного (коммуналь
ного) хозяйства;

ж) с разрешения и под контролем 
надлежащих органов организовать 
культурно-просветительные и физиче-

793



Ч 45-46 Арт. 169 № 45-46 Ст. 169

13. Кожний член кооперативу від
повідає ПО зобов‘язаннях коопераіиву 
всією сумою своїх паїв та ше до
датково в.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . разів проти
основного пая, що його встановлено 
арт. 11 Статуту, цеб-то сумою 
в . . . . карбованців.

У в а г а .  Члени, шо наново 
вступили до кооперативу, відпові
дають і по тих його зобов'язаннях, 
шо виникли раніш, як вони вступили 
до кооперативу.
14. В міру виконання та відбуду

вання будівлі, кожному членові ко
оперативу, за чергою, шо її встано
влюють загальні збори (збори упов
новажених), над іється право користу
ватись увесь час, доки існуватиме на
лежне кооперативові право забудівлі, 
помешканням, шо його площа зале
жить від кількости внесених паїв 
(частина друга, арт. 11 Статуту).

15. Члени кооперативу мають право 
найма'и стороннім особам частину 
свого помешкання в кватирі, щ> їм 
дано в користувані, за згодою прав
ління, керуючись особливими правилами 
шо їх встановлює Головний Коопера
тивний Комітет при Раднаркомі УСРР.

За дозволом загальних зборів (збо
рів уповноаажних) члени кооперативу 
мають також право поступитися своїми 
паями та правом постійного користу- 
рання площею іншим особам з тих, 
шо їх перелічено в арт. 9 Статуту, 
з тим що кооператив, за інших од
накових умов, має переважне право 
придбати паї.

16. Члени повинні вносити до ко
оперативу, за затвердженим загаль
ними зборами (зборами уповнова
жених) кошторисом поточних витрат, 
щомісячні внески на утримання до- 
мобуді8ель (страхування, поточний ре
монт, упорядження, комунальні' по
слуги то-шо).

У в а г а .  Внутрішній поточний ре
монт помешкань провадять самі 
члени кооперативу, шо в ньому за
цікавлені, на свій рахунок з відома 
правління.

13. Каждый член кооператива по 
обязательствам последнего несет ответ
ственность всей суммой принадлежащих 
ему паев и сверх того дополнительно 
в . . кратном размере установлен
ного в ст. 11 Устава основного пая, 
т. е. суммой в . . . . руб.

П р и м е ч а н и е .  Вновь вступив
шие в кооператив члены отвечают 
и по тем обязател ствам, которые 
возникли до их вступления в ко
оператив.
14. По мере выполнения или вос

становления строения, каждому члену 
кооператива, в порядке очередности, 
устанавливаемой общим С"брамиеи 
(собранием уполномоченных), предо 
ставляє гея право постоянного поль
зования на все время сушесівованич 
принадлежащего кооперативу права 
застройки, помещением, площадь кото
рого зависит от количества внесенных 
им пазе (часть вторая, ст. 11 Устава).

15. Члены кооператива имеют право 
сдавать в наем посторонним лицам 
часть свое'о помещения в предоста
вленных им в пользование кнаріирах, 
с согласия правіения, и на осно■ ании 
особых правил, усажавливасмы.к Глав
ным Кооперативным Комитетом при 
Совнаркоме УССР.

С разрешения общего собрания 
(собрания уполномоченных) чле«ы 
кооператива им-ют также право пе
реуступать свои паи и право постоян
ного пользования жилищем другим 
лицім, из числа указанных в ст. 9 
Устава, при чем кооперал и в у ,  при всех 
прочих равных условиях, принадлежит 
преимущественное право приобретения 
паев.

16. На членах лежит обязанность 
вносить в кооператив,согласно утвер
ждаемой общим собранием (собранием 
уполномоченных) сметы текущих рас
ходов, ежемесячные взносы на содер
жание домостроений (страховка, те
кущий ремонт, благоустр йство, ком
мунальные услуги и проч.).

П р и м е ч а н и е .  Внутренний те
кущий ремонт помещений произво
дится заинтересовінньїми членами 
кооператива за свой счет с ведоу.а 
правления.
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У в а г а  1. Членами кооперативу 
мають право бути та< само й без
робітні робітники, службовці та ін
валіди війни Й праці з робітників 
та службовців.

У в а г а  2. Клькість членів коопе
ративу не може бути менша як 
п'ять.
10. Приймають нових членів коопе

ративу загальні збори (збори уповно
важених), а перед почаїком роботи 
кооперативу—фундатори, а потім за
тверджують загальні збори.

11. Вступаючи до кооперативу, 
кожний член вносить вступний внесок 
в розмірі . . . .  карбованців та бере 
на себе обов'язок сплатити вартість 
паї», що їх набуває.

Вартість паю «стан >8люється в роз
мірі . . . .  карб., з тим, ш » кожний 
член набуває паїв на суму, рівну дійс
ній вартості жилч/і плоїш, шо йому 
передано в користування.

У в а г а  1. Пайові внески можна 
сплачувати частково чи повністю 
будівельними матеріалами, маши
нами та інструментами, шо потрібні 
кооперативу для пролукційної мети, 
а так само особистою працею 
членів, за оцінкою правління, шо її 
затверджують загальні збори (збори 
уповноважених).

У в а г а  2. Справжню вартість 
кватирі, шо її дається в користу
вання окремого члена, складають:
а) сума, щ) кооператив затратив 
на збудування її та б) відсотки, 
шо їх сплачує кооператив креди
товій установі за ввесь час кори
стування позикою, шо припадає на 
дану кватирю.

У в а г а  3. Вступних внесків не 
повер'ається членові, якщо він 
доброхітно виходить з кооперативу 
чи його виключено.
12. До паїв члена кооперативу не 

можна повертати стягання з його 
особистих боргів та зобов'язань, 
а так само з неспірних та адміністра
тивних вимог, що їх ставиться до 
члена.

П р и м е ч а н и е  1. Членами ко
оператива могут быть также без
работные рабочие, служащие и ин
валиды войны и труда из числа 
рабочих и служащих.

П р и м е ч а н и е  2. Число членов 
кооператива не может быть меньше 
пяти.
10. Прием новых членов в коопе

ратив производится общим собранием 
(собранием уполномоченных), а до 
открытия действий кооператива учре
дителями с последующим утверждением 
общего собрания.

11. При вступлении в кооператив 
каждый член вносит вступительный 
взнос в размере . . . .  руб. и при
нимает на себя обязательства оплатить 
стоимость приобретаемых им паев.

Стоимость пая определяется в . . 
. . . .  оуб , при чем каждый член 

приобретает паи на сумму, равную 
действительной стоимости переданной 
ему в пользование жилой плошади.

П р и м е ч а н и е  1. Паевые взносы 
могут быть оплачиваемы частично 
или полностью строительными ма
териалами, машинами и инструмен
тами, необходимыми кооперативу 
для производственных целей, а также 
личным р.дом членов, по расценке 
правления, утверждаемой общим 
собранием (собранием уполномо 
ченны>). Л

П р и м е ч а н и е  2. Действитель
ная стоимость квартиры, предоста
вляемой в пользование отдельному 
члену, слагается: а) из суммы за
траченной кооперативом на возве
дение ее и б) из процентов, упла
чиваемых кооперативом кредитному 
учреждению за все время пользо
вания ссудой, падающей на данную 
квартиру.

П р и м е ч а н и е  3 Вступительные 
взносы не возвращаются ни при 
добровольном выходе, ни при исклю
чении из кооператива.
12. На паи члена кооператива не 

могут быть обращены взыскания по 
его личным долгам и обязательствам, 
а также по обращенным к члену 
бесспорным и административными тре
бованиями.
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У в а г а  2. Члени кооперативу не 
гублять прав членства та прав на по
мешкання. шо його посідають, якщо 
вони стануть безробітними, чи пе
рейдуть на роботу до іншого під
приємства.

19. На той випадок, якщо член ко
оперативу вмер, переїхав на мешкання 
до іншої місцевости, чи втратив 
право обирати до рал, право на по
мешкання. вказане в арт. 14 Статуту, 
зберігається за членами родини, що 
спільно з ним живуїь, якшо вони за 
чинними законами мають право оби
рати до рад.

20. Особам, шо вибули з коопе
ративу за власним бажанням і тим 
самим втратили право бути членами 
кооперативу, а так само тим, шо їх 
виключено з кооперативу постановою 
загальних зборів (зборів уповнова
жених, арт. 18 Статуту), пайові суми, 
шо вони внесли, за відрахуванням ча
стини, шо припадає на амортизацію 
плоші, шо була в їх користуванні та 
втрат, шо припадаю ь на їхню ча
стку, повертається, якшо вони пода
дуть заяву до правління на протязі 
6 місяців з того часу, коли загальні 
збори (збори уповноважених) затвер- 
дилу звіт за поточний операційний 
рік.

21. Членам, шо вибувають з ко
оперативу (незалежно від причин, шо 
через них вони вибувають), коопера
тив повинен повернути витрати на 
ремонт, поліпшення та відбудування 
домобуцнель, що їх член коопера
тиву не використав, та шо роіилося 
їх за відомом та згодою правління.

22. Спадкоємці померлого члена 
(незалежно від того, чи жили вони 
вкупі з померлим членом чи ні), 
якшо за ними не зберігаєте:я право 
користуватися помешканням помер
лого члена (арт. 19 Статуту), мають 
право одержати від кооперативу пай 
померлого члена за порядком, шо 
його встановлює арт. 20 Статуту.

П р и м е ч а н и е  2. Члены ко
оператива не утрачивают членства 
и прав на занимаемые жилища 
в случае безработицы и утраты 
трудоспособности, а равно в слу
чае перехода в другое предприятие.

19. В случае смерти члена коопе
ратива, переезда его на постоянное 
жительство 8 другую местность или 
утраты им избирательных прав в со
веты, права на жилище, указанные 
в ст. 14 Устава, сохраняются за чле
нами семьи, совместно с ним про
живающими, если они по действую
щему законодательству пользуются 
избирательными правами в советы.

20. Лицам, выбывшим из коопера
тива по собственному желанию, утра
тившим право состоять членами ко
оператива. а также исключенным из со
става кооператива по постановлению 
общего собрания (собрания уполно
моченных, ст. 18 Устава), внесенные 
ими паевые суммы,-за вычетом части, 
падаюшей на амортизацию нахо
дившейся в их пользовании площади 
и приходящихся на их долю убытков, 
возвращаются им ио поданному 
в правление заявлению в течение 
шести месяцев, по утверждении общим 
собранием (собраниемуполномоченных) 
отчета за текущий операционный год.

21. Выбывающим из состава ко
оператива членам (независимо от 
причин выбытия) кооператив обязан 
возместить неиспользованные ими 
издержки по ремонту, улучшению 
и восстановлению домостроений, и 
произведенные с ведома и согласия 
правления.

22, Наследники умершего члена 
(независимо от того, проживали они 
или не проживали совместно с умер
шим членом) в том случае, если за 
ними не сохранено право на пользо
вание помещением умершего члена 
(ст. 19 Устава), имеют право полу
чить из кооператива пай умершего 
члена в порядке, установленном 
ст. 20 Устава.
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17. Я.<шо член кооперативу не 
внесе вчасно чергових внесків у ра
хунок паїв (арт. 11 Статуту) чи в ра
хунок витрат на утримання домобу- 
дівель (арт. 16 Статуту), на всю не- 
довнесену суму накладається пеню 
в розмір!, шо його встановлює пра
вління кооперативу, тому ж, хто не вніс, 
правління дає пільговий реченець, 
щоб внести зависку й пеню. Якщо 
ж і протягом пільгового реченця на
лежних сум не буде внесено, загальні 
збори (збори уповноважених) своєю 
постановою мають право виключити 
такого недбайливого платника з чле
нів кооперативу та судом виселити 
з помешкання, що він його посідає, 
Я помешкання це переходить під за
ряд кооперативу.

18. Члени кооперативу вибувають 
з його складу за таких випадків:

а) якщо вони заявили листовно 
своє бажання вийти зі складу ко
оперативу;

б) на випадок смерти;
в) якщо вони переїхали з коопера

тивного будинку на постійне мешкання 
з інші місцевості;

г) якшо вони втратили право обі- 
рати до рад;

д) якщо їх виключено постановою 
загальних зборів (зборів уповнова
жених) за те, що вони без вважливих 
причин не сплатили пайових чи що
місячних внесків на утримання домо
володіння в установленні терміни, зла
мали передбачені у п. п. ив“, „гя 
і арт. 17! Цивільного Кодексу пра
вила спільного життя або посутні 
вимоги Статуту чи постанови загаль
них зборів (зборів уповноважених).

У в а г а  1. Члени кооперативу ма
ють право оскаржити постанову 
загальних зборів (зборів уповнова
жених) про виключення їх зі складу 
кооперативу або до суду або до від
повідного округового кооператив
ного комітету.

Виключати із складу кооперативу 
•членів профспілок можна лише за 
згодою відповідної профспілки.

17, В случае несвоевременного 
взноса членом кооператива очередного 
платежа в счет паев (ст. 11 Устава) 
или в счет расходов на содержание 
домостроений (ст. 16 Устава), на всю 
сумму недоимки начисляется пеня в 
размере, установленном правлением 
кооператива, а недоимщику предо
ставляется правлением льготный 
срок для внесения недоимки с пе
нями.

При невнесении причитающихся 
сумм в течение льготного срока, по 
постановлению общего собрания (со
брания уполномоченных), неаккурат
ный плательщик может быть исключен 
из числа членов кооператива и высе
лен по суду из занимаемого им по- 
ь.ещения, которое поступает в распо
ряжение кооператива.

18. Члены кооператива выбывают 
из его состава в следующих сл/чаях:

а) когда о своем желании выйти из 
кооператива они заявили в письмен
ной форме;

б) в случае смерти;
в) в случае выезда из находящегося 

введении кооператива дома на посто
янное жительство в другую местность;

г) в случае утраты избирательных 
в советы прав;

д) в случае исключения по поста
новлению общего собрания (собрания 
уполномоченных) за невзнос без ува
жительных причин паевых взносов, 
или ежемесячных взносов на содержа
ние домовладения в установленные 
сроки, за нарушение предусмотрен
ных в п. п. „в“, „г“ и „д“ ст. 171 
Гражд. Кодекса правил общежития 
или существенных требований Устава 
и постановлений общего собрания 
(собрания уполномоченных).

П р и м е ч а н и е  1. Члены коопе
ратива могут приносить жалобы 
на постановление общего собрания 
(собрания уполномоченных) об исклю
чении их из состава кооператива 
или в суд или в соответствующий 
окружной кооперативный комитет. 
Исключение из состава кооператива 
членов профсоюза допустимо лишь 
с согласия соответствующего проф
союза.
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та правління. Загальні збори, за 
їхньою постановою, можна замінити
зборами уповноважених в тому разі, 
якщо загальна кількість членів ко
оперативу сягає понад 300.

У в а г а .  Доки не обрано пра- 
ління, справами кооперативу ке
рують його фундатори, що спільно 
відповідають за втрати, що сталися 
через їхню неправильну діяльність.

А. З а г а л ь н і  з б о р и .
( З б о р и  у п о в н о в а ж е н и х ) .

29. Загальні збори (збори уповно
важених) є вищий орган, що керує 
справами кооперативу та має:

а) розглядати й затверджувати план 
діяльности, штати, кошториси прибут
ків та витрат кооперативу;

б) розглядати та затверджувати 
доповіді та звіти правління;

в) розподіляти зиски та визначати 
порядок, як сплачувати втрати коопе
ративу;

г) визначати розмір паїв, кількість 
паїв, що їх можуть мати члени 
кооперативу, та реченці їх виплати;

д) визначати договори, шо за ними 
можна брати позики та умови, за 
яких брати від членів внески - позики;

е) затверджувати договори, що за 
ними забудовується земельні діль
ниці та орендні договори на будівлі;

ж) затверджувати плани та кошто
риси будівель;

з) затверджувати розцінку помеш
кань та план розподілу помешкань 
між членами кооперативу;

і) розглядати питання про продаж, 
здачу до оренди та заставу будівель 
і празо забудівлі;

к) затверджувати кількість членів 
правління та ревізійної комісії, а так 
само кандидатів до них та їх оби
рати;

л) затверджувати інструкції пра
влінню та ревізійній комісії;

м) приймати та виключати членів 
кооперативу;

н) визначати розмір утримання 
виборним органам кооперативу;

и правление. Общее собрание, по его 
постановлению может быть заменено 
собранием уполномоченных, если об
щее число членов кооператива ока
жется более 300.

П р и м е ч а н и е .  До избрания 
правления делами кооператива за
ведуют учредители, которые несут 
солидарную ответственность за 
убытки, причиненные их непра
вильными действиями.

А. О б щ е е  с о б р а н и е  ( с о б р а н и е  
у п о л н о м о ч е н ы  ых).

29. Общее собрание (собрание 
уполномоченных) является ВЫСШИМ 
органом управления делами коопера
тива и к ведению его относятся:

а) рассмотрение и утверждение 
плана деятельности, штатов, сметы 
доходов и расходов кооператива;

б) рассмотрение и утверждение 
докладов м отчетов правления;

в) распределение прибыли и опре
деление порядка погашения убытков 
кооператива;

г) определение размера пая, числа 
паев, которыми могут влааегь члены 
кооператива и сроков уплаты паев;

д) определение условий заключения 
займов и условий приема от членов 
вкладов-займов;

е) утверждение договоров заст
ройки на земельные участки и аренд
ных договоров на строения;

ж) утверждение планов и смет 
строений;

з) утверждение расценки помеще
ний и плана распределения помеще
ний между членами кооператива;

и) рассмотрение вопросов о про~ 
даже, сдаче в аррнду строений и за
логе строений и права застройки;

к) определение числа членов прав
ления и ревизионной комиссии а также 
кандидатов к ним и их избрание;

л) утверждение инструкций прав
лению и ревизионной комиссии коо
ператива;

м) прием и исключение членов 
кооператива;

н) назначение содержания выбор
ным органам кооператива;
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III. Кошти та капітали кооперативу.

23. Кошти кооперативу складається 
з капіталів:

1) обігового, 2) запасного та 3) спе
ціяльного.

24. Обіговий капітал складають:
а) вступні та пайові внески членів,
а) щомісячні внески членів на утри
мання домобудівель (арт. 16 Статуту),
в) орендна плата, що надходить за 
нежилі будівлі, що їх наймає комусь 
кооператив та інші прибутки від 
майна,г) доброхітні внески-позики чле
нів кооперативу, що вносять їх за 
умовами, встановлюваними загальними 
зборами (зборами уповноважених),
д) позики та е) інші надходження.

25. Обіговий капітал призначається 
на операції, що стос>ються будівлі та 
ремонту будівель та біжучих витрат 
кооперативу, звязаних з керуванням 
та утриманням будівель.

26. Запасний капітал складають:
а) відсоткові відрахування з чистого 
зиску від операцій кооперативу, б) від
соткові відрахування з прибутків від 
майна кооперативу та в) інші відра
хування, що їх робиться до запасного 
капіталу за постановами загальних 
зборів (зборів уповноважених).

Запасний капітал призначається: 
викупати паї від членів, що вибу
вають та покривати втрати, що мо
жуть бути в наслідок операцій ко
оперативу, шо їх не можна покрити 
біжучими прибутками, а так само ви
трачати за призначенням, шо його 
встановлять загальні збори (збори 
уповноважених).

27. Постановою загальних зборів 
(зборів уповноважених) можуть бути 
засновані й інші капітали спеціяль
ного призначення на господарські та
культурні потреби.

Порядок, за яким засновується, збе
рігається та витрачається спеціяльні 
капітали, встановлють загальні збори 
збори уповноважених).
І V. Керування травами кооперативу.

28. Керування справами коопера
тиву покладається на загальні збори

III. Средства и капиталы кооператива.

23. Средства кооператива составляют 
капиталы:

1) оборотный, 2) запасной и 3) спе
циальный.

24. К оборотному капиталу отно
сятся: а) іс улмые и паевые взносы 
членов, б) ежемесячные взносы чле
нов на содержание домостроений 
(ст. 16 Устава), в) поступления от 
арендной платы за сдаваемые коопе
ративом в наем нежилые строения 
и другие доходы от имущества,
г) добровольные вклады—займы чле
нов кооператива, вносимые на усло
виях, определяемых общим собра
нием (собранием уполномоченных),
д) займы и е) иные поступления.

25. Оборотный капитал служит для 
операций по постройке и ремонту 
строений и для текущих расходов 
кооператива, связанных с управле
нием и содержанием строений.

2Ъ. Запасный капитал образуется:
а) из процентных отчислений от чи
стой прибыли по операциям коопера
тива, б) из процентных отчислений 
от доходов с имущества кооператива 
и в) из иных поступлений, отчисля
емых в запасный капитал но поста
новлению общего собрания (собрания 
уполномоченных).

Запасный капитал предназначается 
на выкуп паев от выбывших членов 
и на покрытие могущих быть по опе
рациям кооператива убытков, невоз- 
мещенных текущими доходами, и мо
жет быть расходуем, согласно назна
чению не иначе, как по постановле
нию общего собрания (собрания 
уполномоченных).

27. По постановлению общего со
брания (собрания уполномоченных) мо
гут быть образованы и другие капи
талы со специальным назначением для 
употребления на хозяйственные и 
культурные нужды.

Порядок образования, хранения и 
расходования специальных капиталов 
определяется общим собранием (со
бранием уполномоченных!.
IV. Управление делами кооператива.

28 Управление делами коопера
тива возлагается на общее собрание
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У в а г а .  Збори мають право роз
глядати лише ті питання, шо їх

зазначено в об'явах (оповістках).

32. Загальні збори вважається 
законними в тому разі, якшо є при
сутніми найменше '/$ всіх членів; шоб 
були законні збори уповноважених, 
треба, шоб прибуло н а й м е н ш е у п о 
вноважених.

Щоб змінити розмір паю, виклю
чити членів, змінити та доповнити 
Статута, дотерміново усунуту членів 
правління та ревізійної комісії, лікві
дувати кооператив, треба, шоб були 
присутніми найменше -!■ . членів чи 
уповноважених.

33. Якшо в день, при значений для 
зборів, не прибуде кількість членів 
(уповноважених), шо її встановлено 
попереднім арт., найпізніше через два 
тижні скликається повторні збори, 
шо вважаються за дійсні, якшо при
буде найменше 1 . частини членів чи 
уповноважених. Повторні збори мають 
право розглядати та вирішувати лише 
ті питання, шо їх поставлено було 
в порядок денний тих зборів, шо не 
відбулися.

34. Зтальні збори (збори уповно
важених) обирають голову й секре
таря з осіб, шо не є членами пра
вління.

35. Усі справи збори вирішують 
через відкрите голосування, звичай
ною більшістю голосів присутніх.

Щоб змінити розмір паю, виклю
чити членів, змінити та доповнити 
Статута, цотерміново усунути членів 
правління чи ревізійної комісії, замі
нити загальні зб >ри зборами уповно
важених, чи знову перейти до загаль
них зборів, а так само ліквідувати 
кооператив треба, шоб це було ухва
лено більшістю г/:і голосів присутніх 
на зборах членів (уповноважених).

Якшо в питаннях, шо їх вирі
шується звичайною більшістю голосів, 
голоси поділилися нарівно, питання 
лишаєгіся невирішеним.

36. Справи, шо їх мають розгля
дати загальні збори (збори уповнова-
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П р и м е ч а н и е .  Собранием мо
гут рассматриваться только во
просы, означенные в об'явленнях
(повестках.)
32. Общее собрание признается 

состоявшимся в случае прибытия 
на нею не менее 1 всех членов; для 
действительности же собрания упол
номоченных требуется прибытие не 
менее 1 уполномоченных.

Доя разрешения вопроса об изме
нении размера пая, об исключении 
членов, об изменении и дополнении 
Устава, о досрочном удалении чле
нов правления и ревизионной комис
сии, о ликвидации кооператива тре
буется прибытие не менее - з членов 
или уполномоченных.

33. Е*яи в день, назначенный для 
собрания, не прибудет указанное 
в предыдущей с г. число членов (упол
номоченных), го не позднее, чем 
через две недели созывается вто
ричное собрание, действительное при 
наличии неуменее 1/, числа членов 
или уполномоченных. Обсуждению 
и решению вторичного собрания под
лежат только те вопросы, которые 
внесены были в порядок дня несосто- 
явшегося собрания.

31. Общее собрание (собрание 
улолнзмоченных) избирает председа
теля и секретаря из числа лиц. не 
принадлежащих к составу правления.

35. Все дела собранием решаются 
открытым голосованием простым боль
шинством голосов его участников.

Для решения вопросов об изменении 
размер» пая, об искло^нии членов, 
об изменении и дополнении Устава, 
о досрочном удалении членов правления 
и ревизионной комиссии, о замене об- 
шего собрания собоанием уполномо
ченных и об обратном переходе 
к общему собранию, а также ликви
дации кооператива требуется боль
шинство в 2/;. голосов присутство
вавших на собрании членов (уполно
моченных).

При равенстве голосов по делам, 
решаемым простым большинством, 
вопрос считается нерешенным.

36. Дела, подлежащие рассмотрению 
общего собран 14 (собрания уполно-
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>) розв'язувати питання про від- 
пойцальність членів правління та ре- 
візіічої комісії, якщо вони припу
стила неправильні та хибні вчинки;

п) чозглядати та затверджувати 
питани про вступ кооперативу чле
ном до союзних кооперативних ор
ганізацій інших союзів, стоварииіень 
та товаркхв;

р) розв3уВати питання, як змі
нювати та .повнювати Статут коопе
ративу та Тривати його діяльність;

с) розвЧвати )нші питання, 
що стосують. діяльности коопера
тиву та виходъ з цього статуту.

загальних 
овноважених), шо

У в а г а .  ГТЯН0ВИ 
зборів (зборів
змінюють чи ДО!нюють Статута

1 ""ЛИ лише після
... . , шо його встановлено в законі.

набирають законне.^ 
реєстрації їх поряд».

'їри уповно-30. Загальні збори 
важених) бувають:

1) чергові, шо їх і 
вління найменше один ргГає. пра" 
шоб розглядати та заіПІврокУ» 
звіти, плани діяльности та Псувати 
а так само обирати керівнй°риси’ 
трольні органи та.

2)

а кон-

надзви4айні, шо їх склик
а) в міру потреби від лра£я:

б) за вимогою ревізійної 
кооперативу, в) за вимогою п' 
частини членів, або п'ятої част.

o) разрешение вопросов об ответ
ственности членов правления и ревизи
онной комиссии за упущения и не
правильные их действия;

п) рассмотрение и утверждение 
вопроса о вступлении кооператива 
членом в союзные кооперативные 
организации и другие союзы, обще
ства и товарищества;

p) разрешение вопросов об измене
нии и дополнении Устава кооператива 
и о прекращении его деятельности;

с) разрешение других вопросов, 
относящихся к деятельности коопе
ратива и вытекающих из настоящего 
Устава.

П р и м е ч а н и е .  Постановления 
общих собраний (собраний уполно
моченных) об изменении и допол
нении Устава приобретают закон
ную силу лишь после регистрации 
изменений Устава в установленном 
законном порядке.' . ■  %,
30. Общие- собрания (собрания 

уполномоченных) бывают:
1) Очередные, которые созываются 

правлением не менее одного раза 
в полугодие для рассмотрения и ут
верждения отчетов, планов деятель
ности и смет, а также выборов уп
равляющих и контролирующих орга
нов и

2) чрезвычайные, созываемые: а) по 
мере надобности правлением, б) по 
требованию ревизионной комиссии
кооператива, в) по заявлению одной 

зборів уповноважених, шо подали п,пятой части членов или одной пятой 
це заяву, та г) за постановою союзшСобрания уполномоченных и г) по по- 
кооперативних організацій, шо членоагановлению союзных кооперативных 
їх є кооператив. ганизаций, членом которых коопе-

У в а г а .  Законну вимогу скли->ив состоит, 
кати збори правління повинно 
задоволити протягом двох тижнів пі
сля того, як про це подано писану 
заяву, в противному разі збори скли
кає ревізійна комісія.

31. Про місце та час кожних за
гальних зборів (зборів уповноважених), 
а так само про справи, що їх збори 
мають розглянути, правління доводить 
до відома членів найпізніше за тиж
день до зборів.

П р и м е ч а н и е .  Законное тре- 
ание о созыве собрания пра

не обязано исполнить в двух- 
ьный срок со дня получения 
энного об этом заявления, 
ваївном случае собрание созы- 
31 .евизионной комиссией. 

обшег<гсте и времени каждого 
у.оченньания (собрания уполно- 
лежащи>гакже о вопросах, под- 
ние извеїрассмотрению, правле- 
за неделк>:енов не позднее, как 

Урания.

801



Ч. 4 5-'і 6 Арт. 169 № 4 5-46 Ст. 169»

б) складає звіт в справах коопе
ративу;

в) керує домоволодіннями;
г) видає та приймає до виплати 

та обліку термінові зобов'язання, так 
само й векселі, за умовами, шо їх 
встановлюють загальні збори (збори 
уповноважених);

д) складає від імени кооперативу 
різні договори;

е) захищає інтереси кооперативу 
в державних та судових установах;

ж) видає доручення;
з) веде списки членам кооперативу, 

зазначаючи пайові внески;
і) веде рахівництво та діловод

ство;
к) наймає та звільняє службовців;
л) виконує інші обов'язки, шо їх 

передбачає Статут та інструкція 
правлінню.

44. Правління складається най
менше з трьох, та найбільше з п'ятьох 
осіб, шо їх обирають загальні збори 
(збори уповноважений, реченцем на 
один рік; до них дообирається одного 
чи двох кандитатів, шо заступають 
відсутніх, чи тих, шо вибули, членів 
правління, за порядком більшости 
одержаних підчас виборів голосів.

У в а г а  1. Кількість членів пра
вління та кандидатів до них встано
влюють загальні збори (збори упо
вноважених).

У в а г а 2. До складу правління 
не можуть входити особи, шо є 
родичами до другого ступеня вклю
чно.

У в а г а  ?. Члена правління 
можна усунути з посади за поста
новою загальних зборів (зборів 
уповноважених), і до спливу ре
ченця, на який його обрано.

У в а г а  4. Члена правління, 
коли мине реченець його повнова
жень, можна знову обирати до 
правління.
45. Члени правлінни обирають 

з-поміж себе голову та його заступника 
і поділюють між собою обов'язки.

46. Правління збирається найменше 
два рази на місяць. Засідання вва-

б) составление отчетов по делам 
кооператива;

в) управление домовладениями;
г) выдача, принятие к платежу 

и учету срочных обязательств, не 
исключая и векселей, на условиях, 
установленных обшим собранием (со
бранием уполномоченных;

д) заключение от имени коопера
тива всякого рода договоров;

е) представительство интересов ко
оператива в государственных и судеб
ных учреждениях;

ж) выдача доверенностей;
з) ведение списка членов коопера

тива с указанием их паевых взносов;
и) ведение счетоводства и дело

производства;
к) наем и увольнение служащих;
л) выполнение других обязанностей, 

предусмотренных Уставом и инструк
цией правлению.

44. Правление состоит не менее, чем 
из трех, и не более чем из пяти лиц, 
избираемых общим собранием (собра
нием уполномоченных), сроком на 
один год; к ним избирается один или 
два кандидата, которые замешают 
отсутствующих или выбывших членов 
правления, в порядке большинства 
полученных или избирательных голосов.

П р и м е ч а н и е  1. Число членов 
правления и кандидатов к ним 
определяется обшим собранием (со
бранием уполномоченных).

П р и м е ч а н и е  2. В состав 
правления не могут входить лица,, 
состоящие между собой в родстве 
до второй степени включительно.

П р и м е ч а н и е  3. Член правле
ния может быть удален от должно
сти по постановлению общего со
брания (собрания уполномоченных), 
и до истечения срока, на который 
он избран.

П р и м е ч а н и е  4. Член правле
ния по окончании срока своих пол
номочий может быть вновь избрав 
в правление.
45. Члены правления избирают из 

своей среды председателя и его заме
стителя и распределяют между собой 
обязанности.

46. Правление собирается не менее 
двух раз в месяц,. Заседание призна -
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жених), надходять до їх лише через 
правління. Члени, шо бажають поста
вити на обміркування зборів якесь 
питання, повинні подати про це 
писану заяву; якшо цю з * я в у  підпи
сали найменше п'ять членів або най
менше »/,„ складу уповноважених, 
лравлінчя повинно поставити це пи
тання на розгляд найближчих зборів.

Пра^о доповнювати повістку денну 
зборів мають також ревізійна комісія 
та союзні кооперативні організації, 
шо їх членом є кооператив.

37. Кожний член має на зборах 
один гоне. шо його ніксм/ неможна 
передавати.

38. Право дорадчого голосу на збо
рах мають лише особи, шо їх 
закликало правління чи командирували 
виші кооперативні організації.

39. Постанови зборів заводиг*.ся 
до протоколу, шо його підписує 
голова зборів, секретар та присутні 
члени правління й ревізійної комісії.

40. На зборах кожний член має 
прачо завести до протоколу свою ок
рему думку.

41. Постанови зборів обов'язкові 
для віх членів кооперативу, неза
лежно від того, були вони на зборах 
чи ні. 1 і .  П р а в л і н н я .

42. Ираилінмя провадить усі справи 
кооперативу та репрезент\є його без 
окремого в южному разі доручення 
в усіх його справах та зносинах 
З установами й особами. Обов'язки 
правління та окремих його членів, 
порядком їх дій та меж» і*ніх прав 
можна визначити тільки особливою 
інструкцією, шо її затверджують за
гальні збори (збори уповноважених).

43. Зокрема правління:

а) виконує будівельні та ремонтові 
програми кооперативу зі планом і кош
торисом. шо їх затверджують загальні 
збори (збори уповноважених);

моченных).поступают в него не иначе, 
как через правление. Члены, желающие 
внести какой-либо вопрос на обсу
ждение собрания, должны сделать о том 
письменное заявление; если заявление 
э*ч> сделано не менее, чем пятью 
членами или не менее, чем '||0 со
става собрания уполномоченных, то 
правление обязано поставить его на 
рассмотрение ближайшего собрания.

Право пополнять повестку дня 
собрания принадлежит ревизионной 
комиссии и союзным кооперативным 
организациям, членом которых коопе
ратив состоит.

37. Каждый член имеат в собрании Т О Л Ь К О  один голос, который никому 
не может быть передаваем.

38 С правом говнцательного голоса 
допускаются в собрание лица, при
глашенные правлением, а также коман
дированные высшими кооперативными 
организациями.

39. Постановления собрания вно
сятся в протокол, который подписы
вается председателем собрания, секре
тарем и присутств\ юшими членами 
правления и ревизионной комиссии.

40. В собрании каждый член его 
имеет право заявить особое мнение, 
которое вносится в протокол.

41. Постановления собрания обя
зательны для всех членов коопера
тива как участвовавших, так и не 
участвовавших в нем.

Г». П р а в л е н и е .

42. Правление ведет все дела коопе
ратива и представляет его без особой 
каждый раз на то доверенности во всех 
его делах и сношениях с учреждениями 
и лицами. Обязанности правления и от
дельных его членов, пооядок их дей
ствия и пределы прав их могут быть 
определены особей инструкцией, утвер
ждаемой общим собранием (собранием 
уполномоченных).

4 3. В частности на правление 
возлагается:

а) выполнение строительных и ре
монтных программ кооператива в со
ответствии с планами и сметами, 
утвержденными общим собранием (со
бранием уполномоченных).
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г) розглядати попередньо найважли- 
ьіші заходи, шо їх накреслило пра- 
ління та подавати на них мірку
вання;

д) попередньо розглядати перед 
тим, як подати на загальні збори 
(збори уповноважених), скарги на 
правління.

51. За скаргами на правління, 
а так само за обставинами, шо ви
явилися підчас ревізії, ревізійна 
комісія дає вказівки правлінню його 
неправильних чи невід-Ю'ідних інте
ресам кооперативу вчинків.

Якщо ж в справах кооперативу 
виявлено посутні непорядки, ревізійна 
комісія негайно ж сповіщає про це 
союзові кооперативів, шо його чле
ном є кгоператир, та може скликати 
надзвича’ні загальні збори (збори 
уповноважених) за порядком, шо його 
встановлює арг. 31 Статута

52. Ревізійна комі.ія обирає з по
між себе готову, його заступника 
та секретаря; комісія збирається 
з міру потреби, але найменше один 
раз на місяць. Справи ревізійна комі
сія вирі иує звичайною більшістю 
голосів. Нею свсю роботу та поста
нови ревізійна комісія заводить 
до протоколів, шо копії з них реві
зійна комісія подає до відома пра
вління.

Член ревізійної КОМІСІЇ, шо не 
згоден з постановою бііьшости, якшо 
бажає, може завести свою окрему 
думку до протоколу, й тоді з його 
знімається відповідальність за поста
нову.

33. Скарги на революційну ко
місію виносяться на загальні збори 
(збори уі овноважених) не інакше, як 
через неї ж, та вона повинна подати 
ці скарги найближчим загальним збо
рам (зборам уповноважених) з своїми 
поясненням;*.

54. Незалежно від перевірки спсав 
кооперативу віл ревізійної комісії, 
кооператив підлягає ревізії союзник 
кооперативних організацій, шо членом 
їх він є. Коли уповноважені союзних 
організацій провадять ревізію, пра
вління та ревізіна комісія всебічно

г) предварительное рассмотрение 
важнейших мероприятий, намеченных 
правлением и дача -заключений по
НИМ;

д) предварительное рассмотрение до 
внесения в общее собрание (собрание 
уполномоченных) жалоб на правление.

51. По жалобам на правление, 
а также по обстоятельствам, обнару
женным при ревизии, ревизионная 
комиссия дает указания поанлен^ю на 
допущенные им неправильные и не
согласованные с интересами коопера
тива действия. В случае обнаружения 
в делах кооператива существенных 
беспорядков, ревизионная комиссия 
немедленно сообщает об этом союзу 
кооперативел, членом коюрого коопе
ратив состоит и может созывать 
чрезвычайное общее собрание (собра
ние уполномоченных) в порядке, ука
занном в сг. 31 Устава.

52. Ревизионная комиссия избирает 
из своей среды председателя, его заме
стителя и секретаря; комиссия соби
рается по мере надобности, но не 
реже одного раза в месяц. Дела 
в ревизионной комиссии решаются про
стым большинством голосов. О всех 
своих действиях и постановлениях 
ревизионная комиссия делает записи 
в Протоколах, копии которых реви
зионная комиссия передает для сведе
ния правлению.

Если член ревизионной комиссии, не 
согласный с постановлением большин
ства, потребует внесения его особого 
мнения в протокол, то с него слагается 
ответственность за состоявшееся по
становление.

53. Жалобы на ревизионную ко
миссию приносятся общему собранию 
(собранию уполномоченных) не иначе, 
как через нее же, и она обязана 
представить эти жалобы ближайшему 
обшему собранию (собранию уполно
моченных) со своими об'яснения.ми.

54. Независимо ог проверки дел 
кооператива ревизионной комиссией, 
коопе атив подлежит ревизии со сто
роны союзных кооперативных органи
заций, членом которых он состоит. 
При исполнении уполноченными союз
ных организаций обязанностей по
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жається за дійсне, якщо присутніми 
є найменше три члени правління, 
в тому числі й голова чи його за
ступник. Справи правління вирішує 
звичайною більшістю голосів. Поста
нови правління заводиться до книжки 
протоколів і їх розписують члени 
правління.

У в а г а .  За вимогою члена пра
вління. шо не згоден з ухвалою 
більшости, його окрему думку заво
диться до протоколу, та цим зні
мається з нього відповідальність 
за постанову, шо її ухвалено пра
влінням.
47. Договори, доручення, векселі, 

а так само вимоги на одержання сум 
з різних установ мусить підписати 
голова чи його заступник та, при
наймні один з членів правління. Різні 
інші документи та папері в спрагах 
кооперативу підписує один з членів 
правління.

48. Члени правління, шо зламали 
свої обов'язки, спільно відповідають 
перед кооперативом за всі втрати, 
шовони зробили кооперативові непра
вильными діями.

V. Ревізійна комісія.

49. Щоб стежити за діяльністю 
правління, перевіряти звітність та реві
зувати кооператив, загальні збори 
(збори уповноважених) шо-року оби
рають ревізійну комісію з трьох 
членів та одного кандидата до них.

У в а г а .  Членами ревізійної комісії 
не мають права бути члени пра
вління та службовці кооперативу.

50. Ревізійна комісія має:

а) періодично перевіряти готівку 
грошей та звірювати її з книгами
й документами;

б) перевіряти різне майно, шо на
лежить кооперативу або йому дору
чено;

в) перевіряти звіт, книжки та доку
менти і подавати до загальних збо
рів (зборів уповноважених) свої мір
кування про річний звіт, кошторис 
та план діяльности кооперативу;

ется состоявшимся, если в нем при
сутствует не менее трех членов правле
ния в том числе и председатель или 
его заместитель. Дела в правлении 
решаются простым большинством го
лосов. Постановления правления вно
сятся в книгу протоколов и подписы
ваются членами правления.

П р и м е ч а н и е .  По требованию 
члена правления, несогласного с по
становлением большинства, особое 
мнение его заносится в протокол 
и этим снимается с него ответствен
ность за состоявшееся постановление 
правления.
47. Договоры, доверенности, векселя, 

а равно требования на получение сумм 
из различных установлений должны 
быть подписываемы председателем или 
его заместителем и, по крайней мере, 
одним из членов правления. Всякого 
рода другие документы и бумаги по де
лам кооператива подписываются одним 
членом правления.

48. Члены правления, нарушившие 
свои обязанности, отвечают совокупно 
перед кооперативом за все убытки, 
причиненные кооперативу их непра
вильными действиями.

V. Ревизионная комиссия.

49. Для наблюдения за деятель
ностью правления, проверки отчетности у\ ревизии дел кооператива ежегодно на обшем собрании ^собрании уполномоченных) избирается ревизионная комиссия в составе трех 

членов и одного кандидата к ним.
П р и м е ч а н и е .  Членами реви

зионной комиссии не могут быть 
члены правления и служащие 
кооператива.
50. На ревизионную комиссию 

возлагается:
а) периодическая проверка налич

ности денег и сличения ее с книгами 
и документами;

б) проверка всякого рода имущества, 
принадлежащего кооперативу или 
вверенного ему;

в;) проверка отчетов, книг и доку
ментов и представление общему со
бранию (собранию уполномоченных) 
заключений о годовом отчете, смете 
и плане деятельности кооперативов;
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д) в інших випадках, шо їх перед
бачає закон.

60 Діяльність кооперативу без 
ліквідації його справ та майна закри
вається:

а) якщо кооператив з'єднується з 
іншими кооперативними організаціями;

б) якщо кооператив поділився на 
дві чи більше кооперативних органі
зацій, шо чинять кожна за окремим 
Статутам.

61. Діяльність кооперативу закри
вається порядком, шо його встановлено 
постановою ВУЦВК'у та РНК'уУСРР 
з 7 жовтня 1925 року „Про порядок 
ліквідації кооперативних організацій, 
з'єднання їх та розділу" (36. Уз. УСРР 
1925 р., ЛЯ> 75-76, арт. 439).Харків. 13 серпня 1920 р.

Голова Головного Кооперативного 
Комітету при РНК УСРР

А шуп-Ільзен.

д) в иных случаях, предусмотренных 
законом.

60. Деятельность кооператива без 
ликвидации его дел и имущества 
прекращается:

а) путем слияния кооператива 
с иными кооперативными организа
циями;

б) путем раздела кооператива на 
две или более самостоятельные коопе
ративные организации, действующие 
каждая на основании своего Устава.

61. Прекращение деятельности ко
оператива производится в порядке, ус
тановленном постановлением ВУЦИК'а 
и СНК'а УССР от 7 октября 1925 г. 
„О порядке ликвидации кооперативных 
организаций, об'единения их и раз- 
дела“ (Собр. Уз. УССР 1925 г., № 75-76, 
ст. 439).Харьков. 13 августа 1926 г.

Председатель Главного Кооператив
ного Комитета при СНК УССР

Ашупп-Нлъзеп.

Постанова Наркомздоров;я УСРР.

170. Інструкція про обов'язкову ре
єстрацію заразливих і гсстро-епіде- 
мічних захворувань та сповіщень 

про них.
Виконуючи арт. 7 Постанови РНК 

УСРР з 25 серпня 1926 року „Про 
обов'язкову реєстрацію заразливих 
і гостро-епідемічних захворувань та 
сповіщень про них“ (36. Уз. УСРР 
1926 р., № 52, арт. 349)—Народній 
Комісаріят Охорони Здоров'я УСРР 
постановив затвердити таку інструк
цію:

1. Згідно з постановою РНК УСРР
з 25 серпня 1926 р. встановлюється:
а) обов’язкову реєстрацію заразливих 
захворувань з метою повного їх об
ліку, б) подачу сповіщень про них 
для вчасного переведення потрібних 
заходів у справі боротьби з ними.

2. Обовеязкову реєстрацію встано
влюється для нижчезазначених зараз
ливих захворувань:

Постановление Нарномздрава УССР.
170. Инструкция об обязательной 

регистрации заразных и остро-эпи
демических заболеваний и сообщений 

о них.
Во исполнение ст. 7 постановления 

СНК УССР от 25 августа 1926 г. 
„Об обязательной регистрации зараз
ных и остро-эпидемических заболе
ваний и сообщений о них“ (Собр. Уз. 
УССР 1926 г., К? 52, ст. 349)—На
родный Комиссариат Здравоохранения 
УССР постановил утвердить ниже
следующую инструкцию:

1. Согласно постановления СНК 
УССР от 25 августа 1926 г. устана
вливается: а) обязательная регистрация 
заразных заболеваний в целях пол
ного их учета, б) подача извещений 
о них для своевременного принятия 
необходимых мероприятий по борьбе 
с ними.

2. Обязательная регистрация уста
навливается для нижеследующих за
разных заболеваний:
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повинні їм допомагати, даючи всі 
книхчки та рахунки та дозволяючи 
оглядати справи й установи коопе
ративу.

17. Звітність та розподіл 
прибутків.

55. Звітний рік кооперативу вва
жається з 1 жовтня по ЗО вересня 
включно. За кожний звітний рік пра
вління складає докладний звіт про 
операції кооперативу та баланс обігу. 
Звіт, ПІСЛЯ того, як його перевірить 
ревізійна кбмісія, подається на за
твердження загальних зборів (зборів 
уповноважених).

56. Правління повинно скласти та 
підписати звіта найпізніше за два 
тижні до загальних зборів (зборів 
упочноважсних).

Ні протязі цих двох тижнів члени 
кооперативу мають право, в певні 
години, обізнаватися із звітами, книж
ками та документами.

57. Після того, як загальні збори 
(«бори уповноважених) затвердять 
річний знг, чистий прибуток, якщо 
такий є, за постановою загальних 
зборів (зборв уповноважених) зарахо
вується до неподільного капіталу та, 
витрачається на органі іацію допоміж
них підприємств та культурних уста
нов кооперативу.

17/. Ліквідація кооперативу.

58. Діяльність кооперативу закри
ваю гся ч*рез ліквідацію його справ 
та майна чи без ліквідації.

59. Діяльність кооперативу закри
вається через ліквідацію його справ 
та майна:

а) за постановою загальних зборів;

б) в разя, як ио кількість членів стане 
меншою за 5 (п'ять);

в) якщо сед визнає кооператив
неспроможним;

г) якш» кооператив ухилився від 
мети, ш ' її поставив Статут чи в бік 
противний інтересам держави, за по
становою відлові іні< орірнів влади;

ревизии правление и ревизионная 
комиссия должны оказывать им всесто
роннее содействие, открывая все книги 
и счета и допуская к осмотру дел 
и учреждений кооператива.

VI. Отчетность и распределение
доходов.

55. Отчетный год кооператива счи
тается с 1 октября по 30 сентября 
включительно. За каждый отчетный 
год правление составляет подробный 
отчет по операциям кооператива 
и баланс оборотов. Отчет, после 
проверки его ревизионной комиссией, 
представляется на утверждение общего 
собрания (собрания уполномоченных).

56. Отчет должен быть составлен 
и подписан правлением не позднее, 
как за две недели до общего собрания 
(собрания уполномоченных). 3 течение 
этих двух недель члены кооператива 
имеют право в определенные часы 
знакомиться с отчетами, книгами 
и документами.

57. По утверждении общим собра
нием (собранием уполномоченных) го
дового отчета, чистый доход, если 
таковой окажется, по постановлению 
общего собрания (собрания уполно
моченных), зачисляется в неделимые 
капиталы или расходуется на органи
зацию подсобных предприятий и куль
турных учреждений кооператива.

VII. Прекращение деятельности ко
оператива.

58. Деятельность кооператива пре
кращается путем ликвидации е^о дел 
и имуществ или без ликвидации.

59. Деятельность кооператива путем 
ликвидации его дел и имущества прекра
щается

а) по постановлению общего собра
ния;

б) в случае если число членов ко
оператива окажется меньше 5 (пяти);

в) если суд признает кооператив 
несостоятельным;

г) если кооператив уклоняется от 
цели, указанной в Уставе или в сто
рону противную интересам государ
ства, по постановлению соответствую
щих органов власти;
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картки лише після встановлення
вичерпуюче точної діагнози.

6. Сповіщення, що їх зазначено 
у п. „б“ арг. 1 про гостро-іарізливі 
захворування. встановлюється двох 
родів: а) нагальні сповіщення і 6) тер
мінові сповіщення.

7. Нагальні сповіщення про гостро- 
заразливі захвор>ванняналежить конче 
подавати найпізніше через 24 години 
з моменту, як їх виявлено, за такі 
гостро-заразливі захворуванш:

1) чума,
2) хоперз,
3) черевний тиф,
4) паратиф,
5) дизентерія,
6) поворотний тиф,
7) н «сипний тиф,
8) віспа натуральна,
9) дифтерія (га круч),

10) шкар іятина,
11) кір,
12) телй,
13) носагизна,
14) сказ,
15) пропас іиця жовта,
16) правець.

8. Нагальні сповіщений подається 
не тільки про захворування зі вста
новленою діягнозою, але^акож про всі 
випадки підозрілі на ззхьор\ вання, що 
їх перелічено в арт. 7 цієї інструкції та 
про випадки смерти мд них.

°. Подавати на гал» 1-і сповіщення 
повинні :

а) усі лікарі, як ті, шо будь-де слу
жать, як і ті, щэ провадять приватну 
практику;

б) інший медичний персонал, що 
самостійно лікує хворих, як той, шо 
служить, як і той, що вільно прак
тикує.

10. Нагальні сповіщення визначений 
медичний персонал подає на спеці- 
яіьиих картках за формою, шо її 
Наркочздороь я УСРР встановив.

11. Нижчезазнанені особи про всі 
виявлені в підвідомчих їм установах 
підозрілі захворування на гострі ін
фекції, шо їх перелічено в арт. 7 
цієї інструкції, повинні конче, не 
пізніше як за 24 години з моменту, як

карточки отсылаются лишь по уста
новлении исчерпывающе точного
диагноза.
6. Указанные в п. „6“ ст. 1 изве

щения об остро-заразных заболеваниях 
устанавливаются двух родов: а) экст
ренные извещения и б) срочные изве
щения.

7. Экстренные извещения следует 
обязательно подавать об остро-зараз
ных завоеваниях не позднее 24 час. 
со времени их обнаружения по отно
шению к следующий инфекциям:

1) чума,
• 2) холера,

3) брюшной тиф,
4) паратиф,
5) дизентерия,
6) возвратный тиф,
7) сыпной тиф,
8) натуральная оспа,
9) дифтерия (и круп),

10) скарлатина,
11) корь,
12) сибирская язва,
13) сап,
14) бешенство,
15) желтая лихорадка,
16) столбняк.
8. Экстренные извещения лодаюгся 

не только о заболеваниях с устано
вленным диагнозом, но та<же и обо 
всех случаях подозрительных на за
болевания, перечисленные в ст. 7 на
стоящей инструкции и о случаях 
смерти ог них.

9. Представление экстренных изве
щений возлагается на:

а) всех врачей, как состоящих где- 
либо на службе, так и занимающихся 
частной практикой;

б) прочий медицинский персонал, 
самостоятельно пользующий больных, 
как служащий, так и вольнопракти
кующий.

10. Экстренные извещения указан
ным медицинским персоналом подаются 
на особых карточках по форме, уста
новленной Наркомздравом УССР.

11. Нижепоименованные лица обо 
всех обнаруженных ими в подведом
ственных им учреждениях подозри
тельных случаях на острые инфекции, 
перечисленные в ст. 7 настоящей 
инструкции, обязаны не позже 24 часов
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1) чума,
2) холера,
3) черевн. тиф,
4) паратиф,
5) дизентерія,
6) повортний тиф,
7) висипний тиф,
8) віспа натуральна,
9) дифтерія (та круп),
10) шкарлятина,
11) кір,
12) кашлюк,
13) мізковиця—летаргічна,
14) опоницч мізково-стрижева, по

шесна,
15) правець,
16) телій,
17) носатизна,
18) сказ,
1і») проказа,
20) трахома,
21) короста,
22) малярія,
23) пропасниця жовта,
24) туберкульоз,
25) пранці,
26) гонорея,
27) м'якець.

і.., 3. Реєстрацію зазначених заразли
вих захворувань повинні переводити 
лікарі всіх лікувальних установ, за 
їхньої відсутности—середній медичний 
персонал, шо їх заступає.

4. Реєстрацію переводиться на за- 
гально-встановлених від Наокозлоров'я 
УСРР статистичних картках для ре
єстрації первісних хворих (дода

ток 1).
У в а г а .  Реєстрацію хворих в ту

беркульозних та венерологічних 
диспансерах та малярійних станціях 
ведеться на спеціяльних, • встано
влених від Наркомздоровя УСРР 
картках, згідно зі спеціальними 
інструкціями.
5. Заповнені реєстраційні картки 

лікустанови шо-місяця надсилають 
до відповідних округоввх інспектур 
охорони здоров'я та до медсанупрів 
транспорту.

У в а г а .  Туберкульозні та вене
рологічні диспансери надсилають

1) чума,
2) холера,
3) брюшной тиф,
4) паратиф,
5) дизентерия,
6) возвратный тиф,
7) сыпной тиф,
8) натуральная оспа,
9) дифтерия (и круп),

10) скарлатина,
11) корь,
12) коклюш,
13) эпидемический энцефал.,
14) „ церебро

спинальный менингит,
15) столбняк,
16) сибирская язва,
17) сап,
18) бешенство,
19) проказа,
20) трахома,
21) короста (чесотка),
22) малярия,
23) желтая лихорадка,
24) туберкулез,
25) сифилис,
2о) гоноррея,
27) мягкий шанкр.

3. Регистрация перечисленных за
разных заболеваний должна произво
диться врачами всех лечебных учре
ждений, а при отсутствии врачей— 
заменяющим их средним медицинским 
персоналом.4. Регистрация проводится на обще
установленных Наркомздравом УССР 
статистических карточках для реги
страции первичных больных (прило
жение 1).

П р и м е ч а н и е .  Регистрация боль
ных в туберкулезных и венероло
гических диспансерах и малярийных 
станциях ведется по специальным, 
установленным Наркомздравом УССР 
карточкам, согласно специальных 
инструкций.
5. Заполненные регистрационные 

карточки ежемесячно пересылаются 
лечучреждениями в соответствующие 
окружные инспектуры здравоохранения 
и медсануправления транспорта.

П р и м е ч а н и е .  Туберкулезными 
и венерологическими диспансерами
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заразливі захворування подається за 
таким порядком:

а) лікустанови включають їх до 
шо-тижневих відомостей за формою, 
шо її встановив Наркомздоров'я 
УСРР (додаток 2), які надсилається 
до окрздоровінспектур та медсанупрів 
в такі реченці: з 1 до 7, з 8 до 15, 
з 16 до 22 з 23 до кінця місяця;

б) лікарі закритих дитустанов—на 
картках для термінових сповіщень про 
заразливі захворування, але виключне 
про тих хворих, яких не направляется

до лікустанови;
в) лікарі та лікпоми, що приватно 

практикують,—на картках для термі
нових сповіщень про заразливі захво
рування, сповіщення-ж про венеричні 
захворування подається анонімно.

15. Нагальні та термінові спові
щення в округових містах направля
ється до окрздоровінспектур і міськ- 
санепідів і (де такі є), в інших містах 
та сільських місцевостях—районовому 
санітарному лікареві, районовому ін
спекторові охорони здоров'я або уча
стковому лікареві, на транспорті— 
районовому санітарному чи участко
вому лікарям.

У в а г а .  Детальний порядок на
чальних сповіщень встановлюють

окрздоровінспектури залежно від мі
сцевих умов.

16. Картки з нагальними та термі
новими сповіщеннями пересилається 
поштою безплатно, згідно з чинним 
положеннями.

17. Картки для подачі нагальних 
та термінових сповіщень про зараз
ливі захворування видають безплатно 
окрздоровінспектури та медсанупри.

18. Розробіток карткового матеріалу 
окрздоровінспектури та медсанупри 
переводять за програмом Наркомздо
ров'я УСРР.

Харків. -’6 « Ічня 1926 р.
Заст. Народнього Комісара 

Охорони Здоров'я
УСРР Школам.

заразных заболеваниях подаются
в таком порядке:

а) лечзаведения включают их в еже
недельные сведения установленной 
Наркомздравом УССР формы (прило
жение 2), представляемые ими в сле
дующие сроки: с 1 по 7, с 8 по 15, 
с 16 по 22, с 23 по коней каждого 
месяца — в окрздравинспектуры и мед- 
санулры;

б) врачи закрытых детучреждений— 
на карточках для срочных извещений 
о заразных заболеваниях, исключи
тельно о тех больных, кои не налра- 
вляются в лечебные заведения;

в) частно-практикующие врачи и 
лекпомы — на карточках для срочных 
извещений о заразных заболеваниях, 
причем сообщения о венерических за
болеваниях подаются анонимно.

15. Экстренные и срочные извеще
ния в окружных городах направляются 
в окрздравинспектуры и горсанэпиды, 
(где таковые имеются), в прочих го
родах и сельских местностях—район
ному инспектору здравоохранения или 
районному санитарному или участко
вому врачу, а на транспорте—район
ному санитарному или участковому 
врачу.

П р и м е ч а н и е .  Детальный по
рядок экстренных извещений уста
навливается окружными здравинспек- 
турами в зависимости от местных 
условий.
16. Карточки с экстренными и сроч

ными извещениями пересылаются по 
почте бесплатно, согласно существую
щего положения.

17. Карточки для подачи экстрен
ных и срочных извещений об инфек
ционных случаях выдаются бесплатно 
окружными инспектурами здравоохра
нения и медсанупрами.

18. Разработка карточного мате
риала производится окрздравинспек- 
турами и медсанупрами по программе 
Наркоздрава УССР.Харьков. 26 декабря 1926 г.

Зам. Народного Комиссара 
Здравоохранения

УССР Николаев.
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Ч. 45-46 Арт. 170 К? 4 5-46 Ст. 170

їх виявлено, повідомляти усно або 
листовно найближчому районовому 
санітарному або участковому лікареві:

а) завідувагелі інтернатів, шкіл та 
інших установ, шо обслуговують дітей,

б) урядові особи місцевої міліції,

в) начальники поправно - трудових 
установ,

г) голови правлінь житлових коопе
ративів та домів-комун, а також за- 
відателі, орендатори та власники до
моволодінь,

д) начальники станцій та пристанів,
е) завідателі державних, громад

ських та інших установ і підприємств, 
а також власники приватних під
приємств. •

У в а г а .  У сільських місцевостях 
до справи сповіщення про гостро- 
заразливі захворування належить 
притягти членів адміністративно- 
виорндку вальних комісій.
12. Певної форми, як подавати на

гальні сповіщення про тостро зараз
ливі захворування від осі'», шо їх 
вказано в арт. 11 цієї інструкції, 
не встановлюється.

13. Термінові сповіщення про ниж- 
чезазначені заразливі захворування 
подається найпізніше, як через 7 днів 
після встановлення діягнози: 1 11

1) кашлюк,
2) мізковиия-летаргічна,
3) опониця м.ізксво-стрижева, по

шесна,
4) проказа,
5) трахома,
6) короста,
7) малярія,
8) тубурчульоз,
6) пранці,

10) гонорея,11) м'ЛКеЦь.
У в а г а .  Тер/інові сповіщення про 

за*вотування на кашлюк в дитячих 
установах (дитбудинках, школах
і т. інш). повинно подавати найпіз
ніше за 24 Години з моменту їх вияв
лення.
14. Термінові сповіщення про за

значені в попередньому арт. (арт. 13)

с момента их обнаружения, сооб
щать устно или письменно ближай
шему районному санитарному или 
участковому врачу:

а) заведующие интернатами, шко
лами и другими учреждениями, обслу
живающими детей,

б) должностные лица местной ми
лиции,

в) начальники исправительно-тру
довых учреждений,

г) председатели правлений жилищ
ных кооперативоз и домов-коммун, 
а также занедываюшие, арендаторы 
и собственники домовладений,

д) начальники станций и пристаней,
е) ззведующ/е государственными, 

общественными и другими учрежде
ниями и предприятиями, а также вла
дельцы частных предприятий.

П р и м е ч а н и е .  В сельских мест
ностях к делу сообщения об остро
заразных случаях надлежит при
влечь членов админист ративно-благо- 
устроительных комиссий.
12. Определенной формы для подачи 

экстренных сообщений об остро-за
разных заболеваниях лицами, пере
численными в ст. 11 настоящей ин
струкции, не устанавливается.13. Срочные извещения о нижепере
численных заразных заболеваниях по
даются не позднее 7 дней после 
установления диагноза:

1) коклюш,
2) эпидемич. энцефалит,
3) „ церебро- спи

нальный менингит,
4) проказа,
5) трахома,
6) чесотка,
7) малярия.
8) туберкулез,
9) сифилис,

10) гоноррея,11) МЯГКИЙ Шанкр.
П р и м е ч а н и е .  Срочное изве

щение о заболеваниях коклюшем 
в детских учреждениях (детдомах, 
школах и т. п.) должны подаваться 
не позднее 24 часов с момента их 
обнаружения.
14. Срочные извещения о поимено

ванных в предыдущей статье (ст. 13)
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Ч. 45-46 Арт. 170 № 45-46 Ст. 170
Додаток до арт. ] ? | 
Приложение к ст.

Форма № 1Н.К.О. 3. 192? р.
Мед.-Саи. Стат.

С Т А Т И С Т И Ч Н А  К А Р Т А
для реєстрації первісного хворого 

Назва лікувальної установи 

Місце перебування лік. установи: село, селише, місто, станція

......................................... Район .........Округа..............................................

192 ___ року........................ ,............................................ місяця ... ............... дня

Постійна карта № .......................

*
(статкарти) 

У.С.Р.Р.

40.1. І 1) Прізвише ..........................н.................................................................................. | жін.

ім'я ................................................... по батькові .............................................................

2) Вік;............. .....................років .....................................місяців .........  пнів.

3) Народи.: українець, росіянин, сирей, німець, поляк,

4) Сімейний стан: порубок, дівчино, жонатий, заміжня, уОов

розлуит ж

5) Постійне мешкання: село, селише, місто, станція ...........................

Район ... .Округа........................  ..........................................

6) Застрахований. Не-аиодія іьннй член сім'ї застрахованою. Незастрахований.

7) Праця. Робота або посада (детально) ....................................  "

8) Підприємство, або установа, де працює.............................................................................

цех або філія .................................

9) Назва хвороби

Лікар Лі * п м

УВАГА. 1. Статн'-тпчау карту складається на первісного хворого.УВАГА. 2. Первісним хворим вважати хворого, який звертається за лікувальною допомогою з приводу даної хвороби в перший раз в календарному році (з 1 січня по Зі грудня включно), хоть-би він і був зареєстрований з тією-ж хвороб го в минулому році.УВАГА. 3. Статистичну карту не складається при повторних відвідуваннях хворого а прнводу тіеї-ж хвороби на протязі тего-ж року.
813



ч. 45-46 Арт. 170 N° 45-46 Ст. 170

До

ТЕРМІНОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про заразливо захворювання або смерть від вього

Пересилається безплатно на підставі обіжника Наркомпочтеля від 28Л’І-23 року під Л- 32-934 та обіжника Наркомаочтеля від 24-ХІІ-26 року під Лг 37-638
Додаток 3 до арт. 

Приложение 3 к ст. 170Надсилається не пізніше як за 7 днів після встановлення належної діагнозиV с р.р. ТЕРМІНОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ н К 0 3

про заразливе захворуванпя або смерть від нь«*го

са
X

Ов
к

Регіичмя, Епссріїаііііз ІсіЬаг^іса. Мспіп^ііі» сегеЬго-зріп-ерісіетіса.1 ® = , 0 
І.срга. 'ГгасЬотп. ЗсаЬісз. Мпіагіа. ТиЬ«гсиІ05І5 Ьие*. СопоггЬоеа, ї !: £•

ІЛсиз шоііс , Е с

5
я

=яX
■овв
-в*

і

—овX
X
ово
—

а

1 Прізвище хворого (вмерлого) ........................ ........................

імя................  ..по батьком........................

2 Пол ...............................

3 Вік

4 ІІ Адреса хворого (вмерлого): округа

район село, станція, місто.............................

........................  вулиця буя. №

Час захворування (смерти)......................................................

дня 192 г.

Чи звертався з приводу цієї хвороби в біжучому 

році до інших лікустачов аб> до приватного 

лікаря, так, ні, де, округа

район ....................... ........................

станція

Лікар.................................

Лікпом..............

Адреса лікаря, лікпома.

місто, село.

Підпис:
(чітко)

•) п. 6 заповнюється лише для венеричних хворих
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Ч. 45-46 Арт. 170 К* 45-46 Ст. 170

В Ц О М Л Е Н І І Я
Ластку (поліклініці, амбулаторії, вендиспансері, тубдиспансері)

Додаток 2 до арт. 
Приложение 2 к ст.Форма А 

1927 р.

•170

$15



Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

’крголовліт ч. 819/кв. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам. ч. ІЗОР. Прим. 7000



■Ч. 45-46 Арт. 170 № 45-46 Ст. 170НАГАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
■ І»о пмчре зара.иіве захворювання або гшріь вії вьог»До

Перм’илатся безплатно на відстані обіжника Наркоміїочтеля від 28*УІ-23 року 
під № 32-'.*ЗІ та обіжника Иаркомпочтеля від 24-Х11-26 року під .V 37-038

Додаток до арг. 
Приложение к ст.

Надсядеться не пізніше, як за 24 години з моменту виявленая захворунання

у.с р р НАГАЛЬНЕ ВОВІДВМЛЕНИЯ н к 0 3
про гостро заразливе захиоруваини або смерті, вії вього

с ~ СЬоІггл а-ипііс*. ТурЬ аМотіпаІі». РагаїурЬи*, Сумпіегіа, і
- ТурЬ г^сигтгп*. ТуоЬ «■ хапіЬстаІїси-.. Ч'агіоіа уггп. 1)ірЬіЬсгіа е« £ _
5 сгоир. Ьсагіаіша, МогЬіІІі. АпіЬгах. Маїїгич. Ьуч*п. РеЬгоіч Лате. .2 ? 

У ! Н. || Теїлпиі — ыо. гX н в.

ІОВ
5В
5

-и
п

2х&с
N

1

2

і !

5

7
8

: і •• . И
^  ^

Назва лікустанови 
Місце перебування: округа 
район місто, село, станція

Прізвище хворого (вмерлого) 
ім'я по батькові

Пол 
Вік

Адреса хнорого (вмерлого): округа 
район .село, станція, місто

Вулиця..... . . . .  .............. ..  ...... буд.

Час захворування (смерти) ... дня 192 року. 
Чи шпиталізовано хворого: так. ні.

Чи було в сім'ї таке-ж захворування за останній

час............................ ........................X------- --------- ------------------------- І

Лікар-----------  ~ -............ І

Лікпом________________

Адреса приватного лікаря, лікпома ----------------------- -- ---- - -

Яе-игаи-п
1 І

- іИ*ЛГ ' К А УРС* 1
0 АЛ І
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