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УКРАЇНСЬКА СОІШЛІСТИЧНАРАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

з о і р н * *
УЗАКОНЕНЬ ТА»РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

ЗА
ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

15 квітня 1926 15 апреля 1926 г. Огден ВТОРОЙ

З іи.І с т

Постанова УЕН 

(31 січня 1926 р.)

І. Про аміну постанови .Про порядок 
діяльності» Ліквідаційної Комісії вепра- 

їй вах Товариства з обмеженою відповідаль
ністю .Новая Бавария*.

Содержанке

Ностинсвление^ЖОСО УССР 

(ЗІ января 1926 г.)
1. Об изменении постановления „О порядке 

деятельности Ликвидационной комиссии 
по делам Товарищества с ограниченной 
ответственностью „Новая Бавария".

Постанови Наркомзборов'я} Нарком-
внутори/, Парком праці та Нарком- 

соцзабезу УСРР.

(2—29 січня 1926 р.).

2. Список готових засобів, дозволених 
Парком здоров'я УСРР.

3. Інструкція про переведення виїмок мате
ріалів і продуктів для санітарного ана
лізу.

4. Про постачання сільсько-господ. робітни
ків постелями.

5. Про віддання робітникам та службовцям 
у сільскігх господарствах житлових 
помешкань беззаплатно.

0. Пояснения доарт.8,.Тимчасових правил 
про умови пристосування підсобної най
маної арапів селянських господар* твах".

7. Про обов'язкове вкладання додсужавпих 
ощадних кас. або инших ощадних кре
дитових установ грошових сум осіб, що 
перебувають під опікою.

Постановление Нархомздрава, Нар-
комвнуторіа, Паркомтруда и Нар- 

комсобеся УССР.

(2—29 января 1926 *.).

2. Список готовых средств, разрешенных 
Наркомздравом УССР.

3. Инструкция о производстве выемок 
материалов и продуктов для санитарного 
анализа.

4.0 снабжении с.-х. рабочих постельными 
принадлежностями.

.*>. О предоставлении рабочим и слу
жа игам сельских хозяйств бесплатных 
жилищ.

6. Рау'ясненве к ст. Я „Временных правил 
об условиях применения подсобного 
наемного труда в крестьянских хозяй
ствах".

7. Об обязательном помещении денежных 
сумм лпц, состоящих под опекою, в госу
дарственные сберегательные кассы или 
сберегательные кредитные учреждения.



Ч. 1-2 Арт. 1-2 .1*1-2 Ст. 1-2

П о с т а н о в а  У к р а ї н с ь к о ї  Е к о н о м і ч н о ї  Н а р а д и .

I. Про зміну постанови „Про порядок діяльности Ліквідаційної Комісії в справах
Товариства з обмеженою відповідальністю „Новая Бавария".

Змінюючи постанову Української Економічної Наради з 27 липня 1925 р. 
„Про порядок діяльности Ліквідаційної Комісії в справах Товариства з об
меженою відповідальністю „Новая Бавария" (36. Уз. УСРР 1925 року, Відділ
II. Ч. 14-15, арт. 33).—Українська Економічна Нарада п о с т а н о в и л а :

1. Арт. 3-й згаданої постанови викласти такою редакцією:
„3. Діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю „Новая Ба

вария" належить зліквідувати з 9 вересня 1924 року. Ліквідаційна Комісія має 
визначити майно ліквідованого товариства на зазначений день, виявити ввесь 
його актив та пасив і скласти остаточний баланс".

2. Арт. 16 згаданої псстанови викласти такою редакцією:
„16. Ліквідаційна Комісія, скінчивши ліквідацію, складає про усю свою 

роботу звіт і разом з остаточним (ліквідаційним) балансом подає його на 
затвердження до Української Економічної Наради.

Реченцем закінчення ліквідації Товариства встановлюється 1 квітня 
1926 року".

Харків, 81 січня 1926 р.
Голова Української Економічної Наради В. Чубар.

Заст. Керівничого Справ Української
Економічної Насади Яворський.

Оголошено у .Вістях ВУЦВК* 16 лютого 1926 р. № 37.

П о с т а н о в а  Н а р н о м з д о р о в ; я  У С Р Р .
2 .  С  П  и  С  О  К

готових засобів, дозволених Наркомздоров'я УСРР.

НАЗВА ПРЕПАРАТУ Ф і р м а У в а г а

А ї  Д л я  в і д п у с к у  з а  о е и е п т а м и  л і к а р і в .

1. Адреналін...............................
2. Адреналін................................

3. Адреналін...............................
4. Альт туберкулін Коха. . .

Держмедторгпром 
Оренд. 1 Держзавод, 

Ленінград 
Парк, Девіс та К°
МеЙстер Люціус та Брю- і 

нінг

Дозе, довозити. 
Дозв. довозити, 
дозиров. видом

5. Антитиреоіаін Мебіуса (для 
підшкурних вприскань) . .

ь. Аланін.......................................
7. Ааонілон (Стандартиризо- 

ваний препарат чорногорки)
8. Біохіноль (бісмут, іод, хінін)
9. Бісмутогви (Бісмут - Бітар- . 

тар)..........................................
Ю. Гі'аїтен (російський дига- |

лен).........................................
11. Гемоглобін...............................

Е. Мерк. Дармштадт 
Бейер

Держмедторгпром
Держмедторгпром

Держмедторгпром

Держмедторгпром 
Ореидов. І Держзавод, 

Ленінград

Дозв. довозити. 
Дозв. довозити.

2



Ч. 1-2 Арт. 1-2 Я? 1-2 Ст. 1-2

П о с т а н о в л е н и е  У к р а и н с к о г о  Э к о н о м и ч е с к о г о  С о в е щ а н и я .
1. Об изменении постановления „О порядне деятельности Ликвидационной 
Комиссии по делам Товарищества с ограниченной -ответственностью

„Новая Бавария".
Во изменение постановления Украинского Экономического Совещания 

от 27 июля 1925 года „О порядке деятельности Ликвидационной Комиссии 
по делам Товарищества с ограниченной ответственностью „Новая Бавария" 
(С. У. УССР 1925 г., Огд. II.'№ 14-15, ст. 33,),—Украинское Экономическое 
Совещание п о с т а н о в и л о :

1. Ст. 3 указанного постановления изложить в следующей редакции:
„3. Деятельность Товарищества с ограниченной ответственностью „Новая

Бавария" подлежит ликвидации с 9 сентября 1924 г »да. Ликвидационной Комис
сии надлежит определить имущество ликвидируемого товарищества на указан
ное число, выяснить весь его актив и пассив и составить заключительный баланс".

2. Ст. 16. указанного постановления изложить в следующей редакции: 
„16. По окончании ликвидации, Ликвидационная Комиссия о всех своих

действиях составляет отчет, каковой вместе с заключительным (ликвида
ционным) балансом представляется на утверждение Украинского Экономиче
ского Совещания.

Срок окончания ликвидации Товарищества определяется 1 апреля 1926 г. 
Харьков, 31 января 1920 г.

Председатель Украинского Экономического Совещания В. Чу Спарь. 
Зам. Управляющего Делами Украинского

Экономического Совещания Яыорский. 
Распубликовано в Вістях „ВУЦ8К" 10 февраля 1926 г.. X? 3".

П о с т а н о в л е н и е  Н а р к о м з д р а в а  У С С Р .

2 .  С  П  И  С  О  К
готовых средств, разрешенных Наркомздравом УССР.

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА
________ . . _ . I

Ф Я Р М ІІ Примечание

А) Для о т п у с к а  п о  р е ц е п т а м  в р а ч е й :

1. Адреналин ............................. Госмедторгпром
2. Адреналин ............................... Арендов. 1 Госэавод, 

Ленинград
3. Адреналин Парк, Девис и К0 Допуш. к ввозу.
4. Альт-туберкулин Коха . . Мейстер Люциус и Брю- Допуш. к ввозу

нинг в дозирое. виде.

5. Антитиреоидин Мебиуса (для
9

подкожн. впрыскив.) . . . Э. Мерк-Дармштадт Допуш. к ввозу.
6. Адалин . . •............................
7. Адонилон (стандартизиро- і

Бейер Допуш. к ввозу.

ванный препаратчерногорки). 
8. Биохиноль (бисмут, иод,

Госмедторгпром

хинин) ................................... Госмедторгпром
9. Бисмутогви (Бисмут-Би

тартар) .................................. Госмедторгпром
10. гитален (русский дигален) . Госмедторгпром
11. Гемоглобин ............................ Арендов. 1 Госзаюд, 

Ленкнград
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ч. 1-2 Лот. 2 №1-2 Сг. 2

НАЗВА ПРЕПАРАТУ Ф І р и н У в а г а
і  *  ________ __

А )  Д л я  в і д п у с к у  з а  р е  

12 Гонозан капсулі.........................

и е п т а м  и  л і к а р і в .

Фарм. Об'єднання, Київ
13. Гонозан капсулі........................| Хемкомбінат, Харків
14. Дигінорм (російський дигі- •

пураг .................................. Держмедторгпром
15. Ентерин (препарат з залоз

слизової оболочки страео- 
хідч. проводу) . . . . . . Орендов. 1 Держзавод,

Ленінград
16. Зильберноварсолгн . . . . Анілзаводи, Москва
17. Інсулін...................................... Лео-Копенгаген Дозв. довозити.

таблетками
18. Інсулін тетеьо*........................
19. Ліенин (препарат з селс-

Тейхгребер Дозе, довозити.

зянки) ..................................... Орендов. 1 Держзавод, •
Ленінград

20. Ліенин.......................... ... Органо-Терапевт. Ін-тут
НКОЗ УСРР

21. Мамій (препарат з молочн.
залози) .................................... Орендов. 1 Держзавод,

• Ленінград
22. Мамі»............................ Держмедторгпром

Органо-Терапевт. Ін-тут
УСРР

24. Моогроль (розчин натріє
вої соли, ненасичен жиров, 
кваси, риб'ячого жира) . Береуо-Велком Дозв. довозити.

25. Неосальварсан „914“ . . . Держмедторгпром
26. Нвоарсолан..............................
27. Ор>ідин (препарат з тек-

Анілзаводи, Москва

стикул) ................................... Орендов. І Держзавод,
Ленінград

28. Оварин...................................... Держмедторгпром
29. Оварин............................. .... . Орендов. 1 Держзавод,

Ленінград
ЗО. Оварин...................................... Органо-Терапегичного

Ін-ту НКОЗ УСРР Рідина в флак.
та ампулах

Зі. Пантофізин (препарат з
мозкового придатку). . . Орендов. 1 Держзавод

Ленінград
32. Пітуітрин................................... Парк Девіс та К° Дозв. довозити.
33. Піренол .................................... Гедеке Дозв. довозити.
24. Реніін (препарат із нирок). Орендов. 1 Держзавод,

Ленінград
35. Спермін.................................... Орендов. 1 ДержзавоД-

Ленінград
36. Спермолі-................................ Органо-Терапевт. Ін-ТУт Рідина в флак.

НКОЗ УСРР

І

та ампулах

4



Ч. 1-2. Арт. 2 N2 1-2 Ст.

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА Ф и р м а Примечание

А) Для о т п у с к а  п о  р е ц е п т а м  в р а ч е й :

12. Гонозан капсули .................... Фарм. Об'един , Киев
13. Гонозан капсули . .
14. Дигинорм (русский диги-

Химкомбинат, Харьков

пурат) .................................... Госмедторгпром
15. Ентерин (препарат из желез

слизистой оболочки пищев. 
канала) .................................. Арендов. I Госзавод,

Ленинград
16. Зильберноварсолан . . . . Анилзаводы, Москва
17. Инсулин................................. Лео-Копенгаген Допуш. к ввозу

в таблетках.
18. Инсулин тетевон . . .
19. Лиенин (препарат из селе

Тейхгребер Допуш. к ввозу.

зенки) .................................... Арендов. 1 Госзавод,
Ленинград

20. Лиенин........................ Органо-Терапевтич. Ин-т
НКЗ УССР

21. Маммин (препарат из мо
лочных желез)........................ Арендов. 1 Госзавод,

Ленинград
22. Маммин.................................. Госмедторгпром
23. Маммин.................................. Органо-Терапевтич. Ин-т

УССР
24. Моогроль (раствор натрие

вой соли ненасыш. жирных 
кислот рыбьего жира) . , Берсуо Белком Долущ, к ввозу.

25. Неосальварсан „914“. . . Госмедторгпром
26. Новарсолан............................
27. Орхидин (препарат из тек-

Анилзаводы, Москва

стикул) ... ...............................

28. Оварин...................................
29. Оварин............................... ' . I

Арендов. 1 Госзавод, 
Ленинград 

Госмедторгпром 
Арендов. I Госзавод,

Ленинград
30. Оварин.................................... Органо-Терапевтич. Ин-т

НКЗ УССР Жидкость 
в флак. и ампул.

31. Пантофизин (препарат из
мозгового придатка) . . . Арендов. 1 Госзавод,

Ленинград
32. Питуитрин.............................. Парк, Девис и К0 Допуш. к ввозу.
33. Пиренол..................................] Гедеке Допуш. к ввозу.
34. Рениин (препарат из почек). | Арендов. 1 Госзавод,

Ленинград
35. Спермин................................. 1 Арендов. 1 Госзавод,

Ленинград
36. Спермоль ... • . . . . Органо-Терапевтич. И-нт

НКЗ УССР Жидкость 
в флак. и ампул.

5



Ч 1-2 Арт. 2 К« 1-2 Ст. 2

НАЗВА ПРЕПАРАТУ
—

Ф і р м а У  в а г а

А )  Д л я  в і д п у с к у  з а  р е ц е п т а м и  л і к а р і в •

37. Секарівськя рідина . . . . |
38. Тиреоідин (препарат з щито

Гален-Москва !

видної залози) ... Держмедторгпром
39. Тиреоідин................................. Органо-Терапевт. Ін-тут

НКОЗ УСРР
40. Тиреоідин............................ Орендов. 1 Держзавод,

Ленінград
4і. ТакаДіястаз (ферментатив

ний препарат) ........................ Иарк-Девіс та К° Дозв. довозити.
42: Фібролізин................................
43, Церебрин (препарат з моз

Дозв. довозити.

кової тканини) * ..................... Орендов. 1 Держзавод. 
Ленінград

Б. Ф. Фурсенко, Чернігів

ГЧ П II й П Т І О П І У 3 Г> 1 в

44. Екстракт текстикулором. . 

Б) Для в і д п у с к у  б е з  : 

1. Аленберіс (дитяче борсшно

р е ц е п т і в  л і к а р і  В *

№  1 т а  2) .............................. Ален та Гамбурис, Лондон Дозв. довозити.
2. Анузол....................................... Хемкомбїнат, Харків
3. Асролові свічки. . . . Ф-ка „Лябор* Кремінчуг. і
4. Гематоген................................. Органо-Терапевтич. Ін-ут

НКОЗ УСРР Таблетками
5. Гемороїдальні свічки . . . Фармоб'єднання, Київ
6. Гліцерофосфат........................
7. Гліцеро фосфорно - квасний

Держмедторгпром
$

кальций .............................. Інозит, Москва
8. Гранулез (лікувально - пе *

рев'язочний матеріял) . . . 
9. ДепілаторіЙ (порошок для

Держмедторгпром

иишення волосся). Т-во Едем, Москва
10. Дитяче борошно....................... Куфекс Дозв. довозити.
11. Дитяче борошно...................... Мелінс Фоуд Дозв. довозити.
12. Лактобацилін............................ Де Фермент Дозв. довозити.
13. Ментоло - саліцилова масть. Держмедторгпром
14. Мозольна рідина...................... Орендов. 1 Держзавод,

Ленінград
15. Мозольна рідина...................... Фармзавод № 12
16. Мозольна рідина...................... Мосаптекоуправління
17. Мозольна рідина.....................
18. Натуральний шлунковий

Губмедпосторг, Ленінград 1

сік............................................
19. Пертусин ................................. Держмедторгпром
20. Пертусин ................................. Хемкобінат, Харків
21. Пертусии .................................. Тверський Губмедпосторг і
22. Пертусин................................... Мосаптекоуправління
2 3. Пертусин . . . . . . Губмедпосторг, Ленінград |
24. Пертусин.................................. Фармоб'єднання, Київ
25. Пертусин .................................. Гуомедторг, Харків 1
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Арт. 2 № 1-2 Ст. 2Ч. 1-2

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА Фирма Примечание

А) Для о т п у с к а  п о  р е ц е п т а м  в р а ч е й :

37. Секаровская жидкость . .
38. Тиреоидин (препарат из щи

Гален—Москва

товидной ж е л е з ы ) . . . . . Госмедторгпром
39. Тиреоидин ............................. Органо-терапевтич. Ин-т ;

НКЗ УССР
40. Тиреоидин ............................. Арендов^ 1 Госзавод,

• Ленинград
41. Така-Диастаз (фермента

тивный препарат .................. Парк, Девис и К0 Допущ. к ввозу.
42. Фибролизин...........................
43. Церебрин (препарат из моз

3. Мерк-Дармштадт ! Допущ. к ввозу.

говой ткани) ......................... Арендов 1 Госзавод,
Ленинград •

44. Экстракт текстикулорум Б. Ф. Фурсенко, Чернигов1

Б) Для о т п у с к а  б е з  р е ц е п т о в  в р а ч е й :

1. Алленберис (детская мука
№ 1 и 2) ..................................... Аллен и Гамбурис, Лондон Дспущ. к ввозу.

2. Анузол..................................... Химкомбинат, Харьков
3. Аероловые свечи ... Ф-ка вЛябор“, Кременчуг
4. Гематоген............................... Органо-Терапевтич. Ин-т

НКЗ УССР В таблетках.
5. Геморроидальные свечи . . Фарм. Объединение, Киев
6. Глицерофосфат.....................
7. Глицеро-фосфорно-кислый

Госмедторгпром

кальций ................................. Инозит, Москва
8. Гранулез (лечебно - перевя

зочный материал) .................
9. Депилаторий (порошок для

Госмедторгпром

уничтожения волос) . . . • Т-во Эдем, Москва
10. Детская мука . . . • Куфекс Допущ. к ввозу.
11. Детская мука Меллинс Фоуд Допущ. к ввозу.
12. Лактобацилин......................... Ле-Ферме'нт Допущ. к ввозу.
13. Ментолс-салицилов. мазь . Госмедторгпром
14. Мозольная жидкость . . . Арендов 1 Госзавод.

Ленинград
15. Мозольная жидкость . . . і Фармзаьод Я? 12
16. Мозольная жидкость . . . : Мосаптекоуправление
17. Мозольная жидкость . . . ]
18. Натуральный желудочный

Губмедснабторг, Ленинград

сок.................................................... ! '
19. Пертусин........................................... Г осмедгоргпром
20. Пертусин..................................... Химкомбинат, Харьков
21. Пертусин ....................................... Тверской Губмедснабторг
22. Пертусин.......................................... | Мосаптекоуправление
23. Пгртусин..................................| Губмедснабторг, Ленинград
24. Пертусин..................................| Фарм. Об'единение, Киев
25. Пертусин.................................1 Губмедторг, Харьков
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Ч. 1-2 Арт. 2 № 1-2 Ст 2

НАЗВА ПРЕПАРАТУ Ф і р м а У в а г а

Б )  Д л я  в і д п у с к у  б е з р е ц е п т і  в  л і к а р і в

2*. Пертусин............................... Ф-ки „Лябор", Кременчук |
27. Пивні дріжджі........................... Інозит. Москва
28 Піперазин ................................. Фарм. Об'єднання, Київ .
29. Піперазин................................
30. Порошок та сигирети проти

Міди, Париж Дозв. довозити.

астми ...................................... Держмедторгпром
31. Порошок від поту ... Мосаптекоуправління

32. Порошок від поту Держмедторгпром
33. Порошок від поту . . . . Орендов. ! Держзавод, 

Ленінград
34. Пурген...................................... Анілзаводи, Москва
о5. Пурген ..... ............................... Гален, Москва
36. Пурген ..................................... Хемкомбінат, Харків
37. Пурген...................................... Фарм. Об'єднання Київ *

38. Свічки з какао з гліцерин. Держмедторгпром
39. Сиролін.................................... Держмедторгпром
40. Сиролін.................................... Тверський Губмедпосторг
41. Сиролін................................ Мосаптекоуправління
42. Сиролін....................  ... Хемкомбінат, Харків
43. Сиролін.................................... Губмедпосторг, Ленінград
44. Сиролін . . . . . . . З'єднане Т во Хем. Бак. 

Ін-тут Кальнінга
І

45. Сиролін.................................... Фарм. Об'єднання, Київ
46. Сиролін...................................
47. Складно-тамариндові таб

Держмедторг, Харків

летки ...................................... Держмедторгпром •%
4 8. Складно-анісові льодунч*ки 
49. Склад для готування вугле-

Б. Семадені, Київ

квасних ванн........................... „Стелла", Одеса
50. Фітин......................................... Інозит, Москва
51. Фітин......................................... Хем. Фарм. Ін-т НКОЗ 

УСРР
52. Фітин........................................ Держмедторгпром
53. Флуінол..................................... „Стелла, Одеса"
54. Формамінт . *...........................

55. Евкаліпто-ментолові льодун-

Орендов. І Держзанод, 
Ленінград

чики................................. .

56. Евкаліпто - ментолові па

Орендов. І Держзавод, 
Ленінград

стилки .................................... Ф-ка „Лябор*‘, Кремінчук.

Харків. 9 січня 1926 р.

За Наркомздоров'я Козловський.
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Ч. 1,2 Арт. 2 № 1-2 Ст. 2

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА Ф и р м а
1  '  1

Примечание

Б) Для о т п у с к а  б е з  р
Г

26. Мертусин............................

й II й П Т Л О О П О II й Л*с це її то а в р а ч е й -
1

Ф-КИ „Либор", Кременчуг
27. Пивные дрожжи . . . . Инозит, Москва
28. Пиперазин..............................1 Фарм. 06‘единение, Киев
29. Пиперазин.............................. Миди, Париж Допуш. к ввозу.

30. Порошок и сигареты от ' ;
астмы..................................... Госмедторгпром

31. Порошок от пота . . . ] Мосаптекоуправление
32. Порошок от пота . . . Госмедторгпром
33. Порошок от пота . . Арендов. I Госзавод, 

Ленинград
34. Пурген.................................... Анилзаводы, Москва
35. Пурген....................................1 Гален, Москва
ЗЬ. Пурген.................................... і Химкомбинат, Харьков
37. Пурген.................................... Фарм. 06‘единение, Киев

38. Свечи из какао с глицерин. | Госмедторгпром
39. Сиролин ..................... Госмедторгпром
40. Сиролин . . . . Тверской Губмедснабторг
41. Сиролин.......................... Мосаптекоу правление
42. Сиролин Химкомбинат, Харьков 

Губмедснабторг, Ленинград43. Сиролин ... . .
44. Сиролин ................................ [ Соедин. Т-во Хим. Бакт.

Ин-т Кальнинга
45. Сиролин................................. Фарм. 06‘единение, Киев
46. Сиролин ................................
47. Сложно - тамариидормр ле

Губмедторг, Харьков

пешки ................................... Госмедторгпром
48. Сложно-анисовые леденцы . !
49. Состав для приготовления

Б. Семадени, Киев

углекислых ванн . . „Стелла44. Одесса
50. Фитин . . . .  . . . Инозит. Москва , в
51. Фитин...................................... Хим. Фарм. Ин-т НКЗ 

УССР
52. Фитин . . . . Госмедторгпром
53. Флуинол.................................. „Стелла", Одесса
54. Формаминт............................

55. Эукалиптоментоловые ле

Арендов. 1 Госзавод, 
1 Ленинград

денцы ............................... .

56. Эукзлипто-ментоловые па

Арендов. 1 Госзавод, 
Ленинград

стилки ................................... Ф-ка „Лчбор", Кременчуг

Харьков, 9 января 1926 г.

За Наркомздрзва Козловский.
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Ч 1-2 Арт. З № 1-2 Ст. З

П о с т а н о в л е н и е  Н а р н о м в н у т о р г у  У С Р Р  и  В Р Н П  У С Р Р .

3. Інструкція про проведення виїмок матеріялів і продуктів для санітарного
аналізу.

Ні розвиток та застосований постанови РНК УСРР з 1 червня 1923 р. 
„Про санітарні органи Республіки" (36. Уз. УСРР 1923 р., №-22-23, ст. 331) 
і її. 9 Постанови РНК УСРР з 12 лютого 1925 р. „Про санітарний догляд 
за виготовленням, сховом І продажем харчових продуктів, смакових речовин 
і напоїв" (Зо. Уз. УСРР 1925 р., № 8, арт. 61) установлюється такі правила: 

Виїмку матеріялів і продуктів для санітарного аналізу треба провадити 
згідно доданої табелі.

2. Переводячи виїмку, необхідно складати акта зі вказівкою:
a) підприємства, установи або прізвище власника торговельної установі*, 

де переводиться виїмку,
б) кількости взятого матеріялу,
b) підстави, ьа якій виїмку переведено,
Акта складається за встановленою Наркомздоров'ям формою, його під

писує санітарний лікар і відповідальний представник підприємства; копію 
акта залишається у підприємстві. ,

3. Взятий для аналізу матеріял, належно упакований, припечатаний 
сургучною печаткою, передається з копією акта до відповідної санітарної 
лабораторії.

У в а г а  1. Пакуючи матеріяли та продукти ті з них, які обгорта
ється в папір, треба обвязати навхрест тонким мотузком (шпагатом) 
й кіниі його припечатати до шматка картона; фляшки з корками опе
чатується зверху зрізаного корка; шклянки і банки з притертими кор
ками закривається поверх папером, сбвязується мотузками і його кінці 
припечатуються до шматка картону; банки з широким отвором без 
корків обвязується пергаментом і кінці мотузка також припеча>ується 
до шматка картона. В плановому й масовому дослідженню продуктів 
і маїеоіялін указаний спосіб упаковки не є обов’язковим.

У в а г а 2. На пакунках безпосередньо й на етикетках шклянок повинно 
бути точно і ікно зазначено місце виїмки об'єкта, число і підпис особи, 
то взяла пробу.

У в а г а  3. Посуд для взяття проби повинен бути наперед ста- 
рано вимитий; беоучи воду, посуд необхідно три рази прополоснут» 
водою, шо береться для досліду; посуд на масло повинен бути абсолютно 
сухим. Веручи пробу для бактеріологічного досліду, треба мати сте
рильний посуд.

У в а г а  4. Вода, морожене, молоко для бактеріологічного досліду 
повинні доставлятися до лабораторії на льоду.
4. На випадок вимоги підприємства, де береться пробу, цю останню тгеба 

брати в 2-х взірцях, з яких один посилається до санітарної лабораторії, а 
другий, теж припечатаний, лишається у підприємстві.

5. Лабораторії повинні терміново приступити до дослідження доба
влених проб продуктів, що швидко иСуЮтьСЯ, і попередній ВИСНОВОК За Якість 
їх дати не пізніше 24 годин з моменту приставления проби в лабораторію.

Харків, 29 січня 1926 р.

За Народнього Комісара Охорони Здоров'я Іхозловський.
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Ч. \-2 Арт. З №1-2 Ст. З

П о с т а н о в л е н и е  Н а р к о м в н у т о р г а  У С С Р  и  В С Н Х  У С С Р .

3. Инструкция о производстве выемок материалов и продуктов для санитар
ного анализа.

В развитие ипо применению постановления СНК УССР от 1 июня 1923 г. 
„О санитарных органах Республики (Собр. Уз. УССР 1923 г., № 22-23, ст. 331) 
и п. 9 Постановления Совнаркома УСч-Р от 12 февраля 1925 г. „О санитарном 
надзоре за изготовлением, хранением и продажей нишевых продуктов, вку
совых веществ и напитков" (Собр. Узак. УССР 1925 г., К? 8, ст. 61) устана
вливаются следующие правила:

1. Выемка материалов и продуктов для санитарного анализа должна про
изводиться, согласно прилагаемой табели.

2. При производстве выемок должен быть составлен акт с указанием:
а) предприятия, учреждения или фамилии владельцев торговых заведений, 

в которых выемка произведена,
б) количества взятого материала,
в) повода, по которому выемка произведена.
Акт, составленный по установленной Наркомздравом форме, подписывается 

санитарным врачом и ответственным представителем предприятий, копия акта 
оставляется в предприятии.

3. Отобранный для анализа материал, надлежащим образом упакованный, 
запечатанный сургучной печатью, препровождается при копии акта в соответ
ствующую санитарную лабораторию.

П р и м е ч а н и е  1. При упаковке материалов и продуктов, те из них, 
которые подлежат обертке в бумагу, обвязываются накрест тонкой биче- 
вкой (шпагатом), концы которой припечатываются к куску картона; 
бутылей с корковыми пробками опечатываются сверху срезаной пробки; 
склянки и банки с протертыми пробками закрываются сверху бумагой, 
обвязываются бичевкой, концы которой припечатываются к куску картона; 
банки широкогорлые без пробки обвязываются пергаментом и концы 
бичевки так же припечатываются к куску картона.

При плановом и массовом исследовании продуктов и материалов 
указанные способы упаковки не являются обязательными.

П р и м е ч а н и е  2. На пакетах непосредственно и на этикетах 
стклянок должно быть точно и ясно обозначено место взятия об'єкта, 
число и подпись лица, бравшего пробу.

П р и м е ч а н и е  3. Посуда для взятия пробы должна быть предва
рительнотщательно вымыта; при взятии воды посуду необходимо трижды 
всполоснуть подлежащей исследованию водой; посуда для масла должна 
быть совершенно сухой. При взятии пробы для бактериологического 
исследования посуда должна быть стерильной.

П р и м е ч а н и е  4. Вода, мороженое, молоко для бактериологического 
исследования должны доставляться в лабораторию во льду.
4. В случае требования предприятия, в котором отбирается проба, эта 

последняя должна быть взята в 2 экземплярах, из которых один отсылается 
в санитарную лабораторию, а другой тоже запечатанный оставляется в пред• 
приятии.

5. Лаборатории должны срочно приступить к исследованию доставлен
ных проб скоропортящихся продуктов и предварительное заключение о каче
стве их дать не позже 24 часов с момента поступления пробы в лабораторию.

Харьков, 29 января 1926 г.

За Народного Комиссара Здравоохранения Козловский.
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Ч. 12 Арт. З К? 1-2 Ст. З

Т А Б Е Л Ь
Додаток до арт. 3.

Кількість речовин, що їх треба приставляти до санітарних лабораторій
для переведення аналізу.

Н А З В А  Р Е Ч Е  І І  ; (  У  I I  А  К  0  В  К  А
Кількість необхід
на для анализу

| Хемічн. Бактер.

1. Бульон 8 куб. . . . У чистому папері ......................... 10 куб. 5 КVб.
2. Папір, шпалери . . . Теж............................................... 200,0 100,0
3. Варення......................... У шклян. банці з корком . . 100,о: 50,0
4. Ванілін і под. препар. У чистому папері ........................ 2 гр. 1 Гр.
5. Ваніль............................ У банці .... ................................... 1 пал. 2 пал.
6. Вина різн....................... У фляшиі........................... і Фл Чч фл.
7. Вода литьова . . . У фляшиі можливо з притерт.

корком ...................... 3 літ. 1 літ.
8. Вода спадна . . . . Теж............................................... 3 літ. 1 літ.
9. Горілка, наливка . . У фляшках ....................... 1 фл. 1 2 фл.

Ю. Повітря...........................| У фляшці з параф, корк. . . ДО 20 літр
11. Віск................................ У чистому папері.......................... 700.0 200,0
12. Гриби сухі..................... Теж............................................... 100 0 100,0
13. Гриби С'фОВІ . . . . У банці з корком...................... 400 0 —
14. Дріжджі рідкі . У фляшці.......................... 100,0 100,0
15. Дріжджі сухі і пріс. У банці з корком.......................... 50,0 1 пак.
16. Цяцьки........................... У папер. пакеті............................. 2 шт. 1 шт.
17. Икра.............................. У банці......................................... 50.0 50,0
18. Какао ............................ У чист, папері або оригін.

упаксв ................................... 100.0 100,0
19. Квас............................... і У фляшці . ....... ........................... 1 фл. 1 фл.
20. Кефір............................. У фляшці...................................... 1. фл. 1 фл.
21. Шкіра............................. — 50,0
22. Ковбаса.......................... У партам, папері.......................... 200,0 100,0
23. Цукерське печиво . . Залежно від вигляду в папері

або в банці з корком . . 200.0 100.0
24. Консерви різні . . . У бляшаному посуді ... 2 бляш. 1 блкш.
25. Цукерки, шоколад,

повидло ...................... Цукерки у перг. папері, повидло
у банці з корком . . . . 100,0 50,0

26. Косметика й парфюм. Залежно від вигляду у фляшках
або шклянках......................... 1 взір. 1 взір.

27. Кава, чай натур. . . \У пергамент, папері . . . . 100,0 50,0
28. Кава, чай сурог. . . ! У пергам. папері або шклинці 200,0 50,0
29. Фарби харчові . . . І| У пергам. папері, рід. у шклян-

ці з корком............................. 1*.в 5,С
ЗО. Фарби технічні . . . 1 Теж............................................... 15,0 5,0
31. Крупи різні . . . .  ! У папері ...................................... 100 0 50,0
32. Кумис......................... У фляшиі ...................................... 1 фл. 1 фл.
33. Льод.............................. У відрі.......................................... 1000,0 1000,0
34. Масло коровяче . . У пергам, папері.......................... 100,0. 50,0
35. Масло рослинне . . !І У сухій фляшці............................. 200,0 100,0
36. Міх................................. У папері....................................... ! — 50,0
37. Мед................................І У банці......................................... і 200,0 100,0
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Ч. 1-2 Арт 3 № 1-2 Ст. З

Приложение к ст. 3.

Т А Б Е Л Ь
количества веществ, подлежащих доставке в санитарные лаборатории

для производства анализа

НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ У П А К О В К А
Количество 

нсобход. анализов

I Химия. | Бак і ер.

1. Бульон в куб..................... В чистой бумаге .......................... 10 куб 5 куб.
2. Бумага, обои . . . . Т о ж е ........................................... 200,0 100,0
3. Варенье . . . . . . В стеклян. банке с корков.

пробк...................................... 100,0 50,0
4. Ванилин и под. препар. В чистой бумаге .......................... 2 гр. 1 гр.
5. Ваниль.......................... В банке.............................  . . 2 пал. 2 пал.
6. Вина разные . ... . В бутылках....................................: 1 бут. ! Чг бут.
7. Вода питьезая . . . В бутылке по возможности с 

притерт, пробкой . . . . ; 3 литра 1 литр
8. Вода сточная . . . . Т о ж е ........................................... 3 литра 1 литр
У. Водка, наливки . . . В бутылках . ... -т ... і 1 бут. ‘/2 бут.

10. Воздух........................... В бутылке с парафинир. корк. 
пробкой ................................. до 20 литр.

11. Воск .............................. В чистой бумаге .......................... 200,0 200,0
12. Грибы сухие . . . . Т о ж е ........................................... 100,0 100,0
13. Грибы сырые . . . . В банке с корков. пробкой 400,0 —
14. Дрожжи жидкие . . В бутылке .................................... 100,0 100,0
15. Дрожжи сух. и прес. . В банке с корк. пробкой . . ] 50,0 1 пакет
16. Игрушки.................. '. В бумажном пакете...................... 2 шт. 1 шт.
17. Икра............................. В банке ........................................ 50,0 50,0
18. Какао........................... В чистой бумаге или в ориг 

упаковке 100,0 100,0
19. Квас.......................... В бутылке ..................................... 1 бут. 1 бут.
20. Кефир ......................... В бутылке ..................................... I бут. 1 буч
21. Кожа............................
22. Колбаса.................. В пергам. бумаге.......................... 200,0

50,0
100,0

23. Кондит. печ................. В зависимости от вида в бумаг.
или в банке с корк. пробк. . 200,0 100,0

24. Консервы разные . . В жестянках......................• . . 2 жест. 1 жест
25. Конфекты, шоколад

и повидло .................. Конфекты в пергам бумаге, по
видло в банке с корк пробк. 100,0 50,0

26. Косметика и парфюм. В зависимости от вида в бут. 
или стклянках.........................: 1 экз. 1 экз.

27. Кофе, чай натур. . . В пергам. бумаге.......................... 100,0 50.0
28. Кофе, чай суррогат. . В пергам бумаге или стклянке 200,0 50,0
29. Краски пишев. . . . В пергам. бумаге, жидк. в сткля

нке с корков. пробк. . . . 15,0 5.030. Краски технич. . . , Т о ж е ....................................... 15,0 5,0
31 Крупы разные . . . В бумаге ...................................... 100,0 50.0
32. Кумыс...........................! В бутылке .................................... 1 бут. 1 бут.
33. Лед............................... В ведре ........................................ 1000,0 1000,034. Масло коровье . . . В пергаментной бумаге . . . 100,0 50,033. Масло растительн. . В бутылке СУХОЙ ............................... 200,0 100,036. Меха............................ В бумаге....................................... —— 50.0
37. Мед............................... В банке ........................................ 200,0 100,0
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Ч. 1-2 Арт. З № 1-2 Ст. З

Н А З В А  Р Е Ч Е Й У  I I  А  К  0  В  К  А
Кількість нсобхід-

■ на для анализу

I I Хемічн. Бактер.

38. Мінеральні води . . У фляшці.......................... • . . 2.фл. 1 фл.
39. Морожене...................... У банці з корком . . . . . .  | 200,0 200,0
40. Молоко.......................... У фляшці...................................... V* Фл. \ Фл.
41. Молоко згуш. . . . У банці......................................... 1 бан. 1 бан.
42. Борошно різне . . . У папеоі........................................ 400,0 200,0
43. М'ясо.............................. У пергамент, папері.................... і 200,0 200,0
44. Мило.............................. У пергамент, папері . . . . І 200.0 100,0
45. Мило зелене . . . . У банці з корком..........................! 200,0 100,0
46. Напої прохолод. . . У фляшці...................................... 1 фл. 1 фл.
47. Патока............................ У банці......................................... 200,0 200,0
48. Пиво.............................. У фляшці...................................... 1-2 фл. 1 фл.
49. Харчові препар. . . У банках, фляшках....................... 1-2 фл. 1 фл.
50. Плоди та овочі . . . У папері ...................................... 200,0 200,0
51. Заготовлена їжа . . У банці або безпосередньо у 

посуді, де готують їжу . . Повна порція
52. Птиця ............................ У папері ... • • ............................. Ціла птиця
53. Посуд............................. Як такий ...................................... 2 шт. 1 шт.
54. Грунт.............................. У банці з корком.......................... 5-10 ф. 5 фунт
55. Масло для освітлен. . У сухій фляшці............................. 200,0 200,0
5о. Перець, гірчиця . . У пергам. папері.......................... 200,0 200.0
57. Риб'ячий жир . . . У сухій фляшці............................. 200,0 50,0
58. Жито та инш. зерна У папері....................................... 400.0 400.0
59. Риба............................... Теж............................................... 200,0 Ціла риб.
60. Гумові вироби . . . Теж............................................... 1 шт. 1 шт.
61. Сало....................... У пергам. папері.......................... 200,0 100 0
62. Цукор.......................... У папері....................................... 200,0 100,0
63. Сахарин ..................... У пергам. папері . . . . • . 10,0 5,0
64. Сахаринові препар. У продаж, пак............................... 1 пак. 1 пак.

65. Сиропи й соки штучні У фляшці......................................
або 5,0 
1 фл. 1 фл.

66. Сметана варен, і прос 
гокваша........................ У банці з кор., або в продаж, 

посуду . . . . • . . . . 200,0 200,0
67. Вершки........................ У фляшці...................................... Чі фл. Мг Фл.
68. Сир................................. У папері або банці....................... 200,0 200,0
69. Сода.............................. У папері ....................................... 100,0 100,0
70. Сіль ............................... Теж............................................... 200,0 200,0
71. Спирти різні . . . У фляшці . ................................... 1І2 фл. —
72. Сушені яйця . . . . У продаж, пакет, або банці 

з корком ............................ 50,0 50,0
73. Сірники....................... У папері........................................ 1 кор.
74. Творог........................... У пергам. папері, пересилаючи 

у аальнілаборатор.у банці 
з корком ................................ 200,0 200,0

75. Тканина......................... У папері........................................ 1 арш. ’іг арш.
76. ЇІоцина........................... У фляшці...................................... ’І2 фл. 1 фл.
77. Хліб паляниця . . . У папері....................................,. 400,0 Д петогоЛИЛч І а.
78. Ясенця фруктова . . У шклянках .................................. 20,0

«пал 
10,0 

2 шт.79. Яйця . . . У кор. переклад, соломою . . 2 шг.
80. Спеції' . •....................... У пергам. папері.......................... 20,0 20 0
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Ч. 1-2 Арт. З Кг 1-2 Ст. З

НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ У П А К О В К А
Количество 

1 необход. анализов
| Химия. Пантер.

38. Минеральные воды . В бутылке ..................................... 2 бут. 1 бут.
39, Мороженое . . . . В банке с корк. пробкой . . 200,0 200,0
40. Молоко........................ В бутылке ..................................... Чг бут. Ч2 бут.
41. Молоко сгущен. . . В банке ........................................ 1 банка 1 банка
42. Мука разная . . . . В бумаге....................................... 400,0 200 0
43. Мясо............................. В пергам. бумаге.......................... 200,0 200,0
44. Мыло............................ В пергам. бумаге.......................... 200,0 100,0
45. Мыло зеленое . . . В банке с корков. пробкой . 20и,0 100,0
46. Напитки прохлад. . . В бутылке ..................................... 1 бут. 1 бут.
47. Патока......................... В банке................................. ....  . 200,0 200,0
48. Пиво............................. В бутылке ..................................... 1-2 бут. 1 бут.
49. Питательн. препарат. В банках, бутылках . ... 1-2банк. 1 банка
50. Плоды и овощи . . В бумаге....................................... 200,0 200,0
51. Пища приготовлен. . В банке или непосредственно 

в посуде, в которой пища 
приготовляется ...................... Полная порция

52. Птица........................... В бумаге........................................ Целая птица
53. Посуда......................... Как таковая .................................. 2 шт. 1 шт.
54. Почва........................... В банке с корков. пробкой . . 5-10 ф. 5 ф.
55. Освет. масла . . . . В бутылке сухой ........................... 200,0 200,0
56. Перец, горчица . . . В пергам. бумаге.......................... 200,0 200,0
57. Рыбий жир . . . К бутылке сухой .......................... 200,0 50,0
58. Рожь и друг, зерна . В бумаге....................................... 400,0 400,0
59. Рыба............................. Тоже.....................................  . 200.0 цел. рыба
60. Резин, изделия . . . Тоже............................................. 1 ШТ. 1 шт.
61. Сало ............................ В пергам. бумаге ......................... 200,0 100,0
62. Сахар . . . . . . . В бумаге....................................... 200,0 100,0
63. Сахарин...................... В пергам. бумаге.......................... 10,0 5.0
64. Сахарин, препарат . В продажи, пакетах......................і пак. или 5,0 1 пакет
65. Сиропы и соки искус

ственные .................... В бутылках ................................... 1 бут. 1 бут.
66. Сметана варенец и 

простокваша . . . . В банке с корк. пробкой или 
непосред. в продажи, посуде 200,0 200,0

67. Сливки..................... В бутылке ..................................... '/2 бут. 7а бУТ.
68. Сыр ............................. В бумаге или банке ..................... 200,0 200,0
69. Сода . . . . . . В бумаге....................................... 100,0 100,0
70. Соль............................. Тоже............................................. 200,0 200,0
71. Спирты разные . . . В бутылке ..................................... '/о бут. —
72. Сушен, яйца . . . . В продажи, пакетах или в банке 

с корков. пробкой . . . . 50,0 50,0
73. Спички . . . . • . В бумаге....................................... 1 кор. —
74. Творог ........................ В пергаментной бумаге при 

пересылке в отдаленную ла
бораторию в банке с пробк. 200,0 200,0

75. Ткань........................... В бумаге . ............ ....................... 1 арш. 7а аРш-
76. Уксус........................ ... В бутылке .................................... 7г бут. 1 бут.
77. Хлеб, булка . . . . В бумаге....................................... 400,0

•2і *| 9 
0 - 
- г
У

78. Эссенция фруктов . В стклянках . • ............................. 20,0 10,0
79. Яйца . . . . . . . В коробке, перелож. соломой . 2 шт. 2 шт.
80. Пряности . . . . . В пергам. бумаге.......................... 20,0 20,0
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П о с т а н о в и  Н а р к о м п р а ц і  У С Р Р .

4. Про постачання сільсько-госп. ро
бітників постелями.

В додаток до обов'язкової поста
нови про охорону праці сільсько-го
сподарських робітників з ЗО червня 
1922 р., що їй надано чинности на 
території СРСР постановою НКП 
СРСР з 14 листопаду 1923 року., 
Кг 154. Народній Комісаріят Праці 
УСРР п о с т а н о в л я є :

Всі великі сільсько-господарські під
приємства (радгоспи, досвідні станції, 
расові розплідники та инші госпо
дарства, що підлягають чинності за
значеної обов'язкової постанови з ЗО 
червня 1922 р.) незалежно від того, 
до кого вони належать, повинні поста
чати постійних, сезонних, строкових 
та поденних робітників, що мешкають 
у касарнях. коли робітників найма
ється на реченець за-для виконання 
будь-якої роботи, шо триває більш 
я< 2 тижні—сінником та подушкою.

Постелі повинні хоронитись в чи
с т о т і  та справності, для чого адміні
страція підприємства повинна періо
дично (а термін, що його встано
влено правилами внутрішнього розпо* 
рядку, але не менш як 1 раз на 
2 тижні) забезпечити прання їх, від
свіження набивки й відповідне ла
тання.

Мішок для сінника та пошивка по
душки повинні бути з густої пару
синової, льонової або конопельної 
тканини, шо не пропускає набивки.

Харків. 2 січня 1920 р.

Заст. Народнього Комісара
Праці УССР Плихотникін

П о с т а н о в л е н и я  Н а р к о м т р у д а  У С С Р .

4. О снабжении с.-х. рабочих постель- 
ними принадлежностями.

В дополнение к обязательному по
становлению по охране'трудасельско
хозяйственных рабочих от 30 июня 
1922 г., введенному в действие на 
территории СССР пост. НКГ СССР 
от 14 ноября 1923 г., № 154, Народ
ный Комиссариат Труда УССР по
с т а н о в л я е т :

Все крупные сельско-хозяйственные 
предприятия (совхозы, опытные стан
ции, племенные рассадники и все 
прочие хозяйства, подпадающие под 
дейсівие указанного обязательного 
постановления от 30 июня 1922 г.) 
независимо от того, кому они при
надлежат, должны снабжать посто
янных, сезонных, сроковых и поден
ных рабочих, живущих в казармах, 
если рабочие заняты на время выпол
нения какой либо работы, длящейся 
свыше 2 недель, тюфяком и подуш
кой.

Принадлежности должны сохра
няться в чистоте и исправности, для 
чего администрация предприятий обя • 
зана периодически (в сроки, устанав
ливаемые правилами внутреннего рас
порядка, но не реже 1 раза в дзе 
недели) обеспечить мытье таковых, 
освежение набивки и соответству
ющую починку.

Матрацник тюфяка и наволока по
душки должны состоять из плотной 
парусины, льняной или пеньковой 
ткани, непропускаюшей содержимое 
набивки.

Харьков, 2 января 1926 г.

Зам. Народного Комиссара
Труда УССР Плахотников.

5. Про віддання робітникам та служ
бовцям в сільських господарствах 
житлових помешкань беззаплатно.

У зпязку з питанням, шо виникло, 
чи повинні робітники та службовці 
платити за житлові помешкання, шо 
їх вони посідають в господарствах, 
шо віддані їм на підставі обов'язкової

5. О предоставлении рабочим и служа
щим сельских хозяйств бесплатных 

жилищ.
В связи с возникающими вопро

сами должны ли рабочие и служащие 
платить за жилые помещения, ко
торые они занимают е хозяйствах 
и которые им предоставлены на осно-
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постанови НКП РСФРР про охорону 
праці сільсько-господарських робітни
ків з ЗО череня 1922 р., и.о йому 
надано чинности на території СРСР 
постановою НКП СРСР з 14 листо
паду 1923 р. № 154 (Вісти НКП 
СРСР 1923 р, № 11/35) Народній 
Комісаріят Праці УСРР пояснює, 
шо ці житлові помешкання повинні 
віддаватись робітникам беззаплатно.

Харків, 7 січня 1926 р.

Народній Комісар Праці
УСРР Сухомлин.

вании обязательного постановления 
НКТ РСФСР по охране труда сель
ско-хозяйственных рабочих от ЗО июня 
1922 г., введенному в действие на 
территории СССР постановлением 
НКТ СССР от 14 ноября 1923 г. 
К? 154 (Известия НКТ СССР 1923 г., 
К? 11/35), Народный Комиссариат 
Труда УССР раз'ясняет, что указанные 
жилые помещения должны предоста
вляться для работников бесплатно.

Харьков. 7 января 1920 г.

Народный Комиссар Труда
УССР Сухомлин.

6. Пояснення до арг. 8-го „Тимчасо
вих правил про умови пристосу
вання підсобної найманої праці в се

лянських господарствах'4.
З приводу непорозумінь при тлума

ченні арт. 8 „Тимчасових правил про 
умови пристосування підсобної най
маної праці в селянських господар
ствах" (З)ірник Зак. СРСР 1925 р. 
№ 26, арт. 183), Народній Комісаріят 
Праці пояснює, шо до встановленого 
арт. 8 тимчасових правил держміні- 
мума належат* усі види зарплатні 
(гроші, харчі, одяг та инше) крім 
квагирі.

Харків. 20 січня 1926 р.
Народній Комісар Праці

УСРР Сухомлин.

6. Раз'яснение к ст. 8-й „Временных 
правил об условиях применения под
собного наемного труда в кресть

янских хозяйстзах“.
В виду недоразумений при толко

вании сг. 8 „Временных правил об 
условиях применения подсобного наем
ного труда в крестьянских хозяйствах" 
(Сборник Закон. СССР 1925 года, 
№ 26, ст. 183), Народный Комисса
риат Труда раз'ясняет, что в уста
новленный ст.. 8 временных правил 
госминимум входят все виды зарплаты 
(деньги, питание, одежда и т. п.) 
кроме квартиры.

Харьков. 20 января 1926 г.

Народный Комиссар Труда
УССР Сухомлин.

П о я с н е н н я  Н а р к о м с о ц з а б е з у  У С Р Р .

7. Про обов'язкове вкладання до 
державних ощадних кас, або инших 
ощадних кредитових установ грошо
вих сум осіб, що перебувають під

опікою.
На запитання з місць Народній 

Комісаріят Соціяльного Забезпечення 
пояснює, що гроші осіб, шо перебу
вають під опікою, зокрема неповно
літніх сиріт, в жодному разі не можна 
вкладати на схов до райкомітетів 
селянських товариств взаємодопомоги 
або инших органів опіки, а ці останні

Р а з ' я с н е н и е  Н а р к о м с о б е с а  У С С Р .

7. Об обязательном помещении денеж • 
ных сумм ЛИЦ, состоящих под опе
кою, в государственные сберега
тельные иассы или иные сберега

тельные кредитные учреждения.
На запросы с мест Народный Ко

миссариат Социального Обеспечения 
раз'ясняет, чго деньги, принадлежа
щие лицам, находящимся под опекою, 
в частности, несовершеннолетним 
сиротам, ни в коем случае не дол
жны отдаваться на хранение в райко- 
митет селянских обществ взаимопо-
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не можуть видавати їх позичково
громадянам.

Зазначені грошові суми підопічних 
треба обов'язково вкладати до дер
жавних ощадних кас, філій Держ
банку або инших міцних кредитових 
установ з умовою видавати зазначені 
суми опікунові (частково або цілком), 
за кожного окремого випадку з доз
волу відповідного місцевого опікун
ського органу: окрсоцзабезу або рай- 
комітету.

А тому окрсоцзабезам належить:
1. Вкладені на схов до селянських 

товариств взаємодопомоги або до 
инших органів опіки грошові суми що 
належать особам, які є під оіікою,— 
негайно передати до однієї із зазна
чених місцевих кредитових установ.

2. Видати категоричне розпоряд
ження всім райкомітетам вашого рай
ону, шоб надалі всі грошові суми пі
допічних опікуни вкладали виключно 
до тих же кредитових установ.

У в а г а .  Це розпорядження не 
поширюється на ті випадки, коли 
гроші осіб, шо є під опікою, опі
куни вкладають до комерційних 
ПІДПрИЄіМСТВ, з дозволу місцевого 
опікунського органу, порядком, за
значеним у арт. 12 інструкції НКСЗ 
з ЗО березня 1923 р. цро порядок 
здійснення опіки.

Харків. 23 січня 1926 р.
Зд Народнього Комісара Соціального 

Забезпечення Цуцульковський.

• Стверджено ухвалою Ради 
Народніх Комісарів УСРР 
1 червня 1923 р., нрот. X? ЗО.

Затверджено постановою Ра
до Народніх Комісарі СРСР 
7 жовтня 1921 р. 8 * * *

8. Статут Українського Акційного
Товариства повітряних шляхів „Укр- 

повітрошлях".
Засади.

1. Акційне. Товариство під назвою 
„Українське Товариство Повітряних 
Шляхів- — „ У К Р І І О К І  Г Р О Ш Л Я Х -
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мощи, или в другой орган опеки, 
а этим последним не могут выда* 
ваться взаймы гражданам.

Означенные денежные суммы опе
каемого должны обязательно поме
шаться в государственные сберегатель
ные кассы, в отделения Госбанка, или 
в другие солидные учреждения, с усло
вием выдачи указанных.сумм опекуну 
(частично или целиком) в каждом 
отдельном случае, с разрешения соот
ветствующего местного опекунского 
органа: окрсобеса или райкомитета. 

А потому окрсобесам надлежит:
1. Денежные суммы ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ 

под опекой, находящиеся в настоящее 
время на хранении в селянских об
ществах взаимопоши или в другом 
органе опеки, немедленно передать 
в одно из указанных местных кре
дитных учреждений.

2. Сделать категорическое распоря
жение всем райкомитетам вашего 
района, чтобы впредь наличные денеж
ные суммы под'опечных помешались 
опекунами исключительно в те же 
кредитные учреждения.

П р и м е ч а н и е .  Настоящее рас
поряжение не распространяется на 
те случаи, когда денежные суммы 
опекаемых обращаются опекунами 
в коммерческие предприятия, с раз
решения местного опекунского 
органа, в порядке, предусмотренном
ст. 12-й инструкции НКСО от 
30 марта 1925 года о порядке осу
ществления опеки.

Харьков, 23 января 1926 г.
За Народного Комиссара Социаль

ного Обеспечения Цуцулъковский.

Настоящий устав утвержден 
постановлением Совета Народ
ных Комиссаров УССР 1 июня 
1923 г., прот. .V? 30.

Настоящий устав утвержден 
постановлением Совета Народ
ных Комиссаров СССР 1 ок
тября 1924 г.

8. Устав Украинского Акционерного 
Общества воздушных сообщений 

„Укрвоздухпуть“.
Ойщсе положение.

1. Акционерное Общество, под на
именованием „Украинское Общество 
Воздушных Сообщений11—УКВОЗДУХ-
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закладається в місті Харкові, з районом
діяльности так у межах Української
Соціялістичної Радянської Республіки 
(УСРР), як і за її межами, для зв'язку 
з иншими республіками, що входять 
до складу Союзу РСР, а також і з 
закордоном.. Осідком Ради й Правління 
Товариства є місто Харків.

У в ага. Фундаторами товариства 
є: 1) Товариство Авіяції і Повітро
плавання України та Криму; 2) Упра
вління Військових Повітряних Сил 
Союзу РСР „Головповітрофлота44,
3) Вища Рада Народнього Господар
ства УСРР,, Вираднаргосп УСРР“,
4) Харківський Губерніяльний Вико
навчий Комітет,, Губвиконком",
5) Торговельно-Промисловий Банк 
Союзу РСР „Промбанк14 СРСР 
і 6) „Вукопспілка".

2. Товариство має за мету:
а) організацію сталих повітряних 

шляхів так в межах УСРР, як і між 
Українською та иншими республіками, 
що входять до складу Союзу РСР, 
а також між УСРР і закордоном, на 
комерційних підставах.

У в а г а  1. Організацію повітряних 
ліній ведеться додержуючи встано
вленого порядку в цій справі, 
а також додержуючи вимог, які 
ставлять до громадянської авіяції 
Рада Громадянської Авіяції й Уп
равління Військових Повітряних'Сил 
Союзу РСР

У в а г а 2. Для провадження тран
зитних льотів треба особливої згоди 
Ради Громадянської Авіяції та 
Наркомзовнішторгу.

6) виріб повітряних суден, а також 
їхніх частин, допомічних машин до 
них, а також і провадження вселяких 
робіт, зв'язаних з експлоатацією по 
вітряних суден;

в) провадження торговельних опе
рацій, зв'язаних з технічними й тор
говельними підприємствами Товариства 
згідно з метою Товариства.

3. Для здійснення своєї мети Това
риство має право:

ПУТЬ“ учреждается в городе Харь
кове, с районом деятельности как 
в пределах Украинской Социалисти
ческой Советской Республики (УССР), 
так и вне ее, для связи с другими 
республиками, входящими в состав 
Союза ССР, а равно и с заграницей, 
с местонахождением Совета и ра. 
вления Общества в городе Харькове,

П р и м е ч а н и е .  Учредителями Об
щества состоят: 1) Общество Авиа
ции и Воздухоплавания Украины 
и Крыма, 2) Управление Военных 
Воздушных Сил Союза ССР — „Глав- 
воздухфлот41, 3) Высший Совет На
родного Хозяйства УССР— „Высов- 
нархоз УССР“, 4) Харьковский Гу
бернский Исполнительный Коми
тет— „Губисполком", 5) Торгово- 
Промышленный Банк Союза ССР— 
„Промбанк" СССР и 6) „Вукоп- 
спілка44.
2. Общество ставит своею целью:
а) организацию регулярных воз

душных сообщений как в пределах 
УССР, так и между Украинской и дру
гими республиками, входящими в со
став ' Союза ССР, а также между 
УССР и заграницей, на комерческих 
основаниях.

П р и м е ч а н и е  1. Организация 
воздушных линий производится с 
соблюдением установленного на этот 
предмет порядка, а также с соблю
дением требований, пред'являемых 
к гражданской авиации Советом 
по Гражданской Авиации и Упра
влением Военных Воздушных Сил 
Союза ССР.

П р и м е ч а н и е  2 . 1  Іроизводство 
транзитных полетов требует осо
бого согласования с Советом по 
Гражданской Авиации и Нарком- 
Внешторгом.
б) производство воздушных судов, 

а также их частей, вспомогательных 
к ним машин, а равно как и про
изводство всяких работ, связанных 
с эксплоатацией воздушных судов;

в) производство торговых операций, 
связанных с техническими и коммер
ческими предприятиями Общества, 
в соответствии с целью Общества.

3. Для осуществления своих це
лей Общество имеет право:
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а) набувати на власність, застав
ляти, вивласнювати та всякими ин- 
шими законними способами кори- 
стати з майна,набувати,орендуватита 
будувати повітряні судна різного роду; 
ставити, орендувати й набувати на 
власність будівлі, ангари, аеродроми 
та склади пальних і инших матері
алів, а також організовувати авіаційні 
курси, практичні курси повітропла
вання й одноразові льоти;

б) улаштовувати, орендувати й ек- 
сплоагуваги на цілій території УСРР, 
як також І на території инших рес
публік, шо входять до складу Союзу 
РСР, заводи, майстерні та инші допо- 
мічні підприємства для будови й ре
монту повітряних суден, їхніх частин 
та допомічних машин до них.

в) влаштовувати відповідно до мети 
Товариства так на території УСРР, 
як і на території инших республік, 
шо входять до складу Союзу РСР, а 
також і за кордоном філії, контори, 
видавництва, склепи й агентства Това
риства, а також організувати експе
диційні й комісійні підприємства для 
провадження ось яких операцій:

1) перевіз пасажирів, багажу, ван
тажу, а також, за згодою Уповно
важеного Наркомлоштеля в УСРР, 
пошти повітряним шляхом;

2) провадження транспортово-екс- 
педиторських операцій залізничого 
та водяного транспорту;

3) склепові, позичкові (варантові) 
й комісійні операції, шо відповідають 
меті Товариства;

4) постачальні, торговельні та ви
давничі підприємства (операції), звя- 
зані з технічними й торговельними 
підприємствами Товариства;

г) складати від себе різного роду 
угоди й договори, брати концесії, 
Орати участь в акційних товариствах 
кредитуватись так від приватних 
осіб, як і в кредитових установах, 
не виключаючи Державного Банку й 
державних установ, а також подавати 
заяви, позивати та відповідати перед 
судом;

д) користуватись усіма без винятку 
правами юридичної особи.

а) приобретать в собственность,
закладывать, огч/ждать и всякими
иными законными способами исполь
зовать имущество, приобретать, арен
довать и строить воздушные суда 
всех видов; устраивать, арендовать 
и приобретать в собственность стро
ения, ангары, аэродромы и склады 
горючих и других материалов, а также 
организовывать авиационные и возду
хоплавательные практические курсы 
и разовые полеты;

б) устраивать, арендовать и экспло- 
атировагь по всей территории УССР, 
равно как и на территории других 
республик, входящих в состав Союза 
ССР, заводы, мастерские и другие под
собные предприятия, для постройки 
и ремонта воздушных судов, их ча
стей и вспомогательных к ним машин;

в) устраивать, в соответствии с це
лями Общества, как на территории 
УССР, так и на территории других 
республик, входящих в состав Союза 
ССР, а равно и за границей отделе
ния^ конторы, издательства, склады 
и агентства Общества, а также орга 
низовывать экспедиционные и комис
сионные предприятия с производсвом 
в них следующих операций:

1) перевозка пассажиров, багажа, 
груза, а также, по соглашению 
с Уполномоченным Наркомпочгеля 
в УССР, почты воздушным путем;

2) производство транспортно-экспе
диторских операций по железнодо
рожному и водному транспорту;

3) складочные, ссудные (варрантные) 
и комиссионные операции, соответ
ствующие целям Общества;

4) снабженческие, торговые и изда
тельские предприятия (операции), свя
занные с техническими и коммерче
скими предприятиями Общества.

г) вступать от своего имени во 
всякого рода сделки и договоры, 
брать концессии, участвовать в акци
онерных обществах, совершать займы 
как у частных лиц, так и в кредит
ных учреждениях, не исключая Госу
дарственного Банка и государствен
ных учреждений, а также подавать 
заявления, искать и отвечать на суде;

д) пользоваться всеми без исклю
чения правами юридического лица.
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4. Тооариство підлягає всім узако
ненням; правилам та розпорядженням 
Уряду, шо їх уже видано, так і тим, 
шо можуть бути надалі видані.

Товариство звільнене, як виняток 
з загальних законоположень аж до 
скасування цієї постанови, від ви
плати гербової оплати, промислового 
податку та инших .податків і оплат.

У в а г а .  На випадок війни Това
риство „Укрповтірошлях1* обов‘- 
язане на першу вимогу Уряду від
дати в його розпорядження, як 
найскорше, все авіаційне майно, 
а саме: літаки з усим приладдям, 
запасні частини до них і аеродроми 
з цілим устаткуванням, а також 
особовий склад. Уряд користується 
ними на свій розсуд для воєнної 
мети, доки вони можуть бути йому 
потрібні, а потім того віддає їх 
назад Товариству.

5. Товариство має право входити 
до спілок та инших об'єднань, шо 
мають таку саму мету, на загальних 
законних підставах.

6. Оголошення свої на всі зазна
чені в цьому статуті випадки подає 
Товариство в органах Харківської та 
Московської Урядової преси.

7. Товариство має гербову печатку 
зі своєю назвою.

Оснівний капітал Товариства та 
порядок його утворення.

8 Оснівний капітал Товариства визна
чується на 1.000.000 (один мільйон) кар. 
поділений на 7.500 (сім тисяч 
пя'тьсот) іменних акцій, вартістю 
кожна по 100 (сто) карб., 20.000 
(двацять тисяч) пред'явницьких акцій 
по 5 (п'ять) карбованців та 75 000 
(сімдесят П'ять тисяч) пред'явницьких 
акцій, вартістю кожна по 2 (два) карб. 
Цей капітал реалізується так, шо 
випускається всю кількість акцій та 
розмішується його — не менше як 
51 % (п'ядесят один відсоток) обов'
язково поміж державними установами 
й громадськими організаціями, а 
останні 49% (сорок дев'ять відсотків) 
поміж тими самими установами й

4. Общество подчиняется всем уза
конениям, правилам и распоряжениям 
Правительства как изданным, так 
и могущим быть впредь изданными, 
при чем в виде исключения из общих 
законоположений, впредь до отмены 
сего постановления1, Общество осво
бождается от уплаты гербового сбора, 
промыслового налога и других нало
гов и сборов.

П р и м е ч а н и е .  В случае войны 
Общество „Укрвоздухпуть" обязано 
по первому требованию Правитель
ства предоставить в его распоря
жение, с возможной скоростью, все 
авиационное имущество, как-то: 
самолеты со всеми принадлежно
стями, запасные части к ним 
и аэродромы со всем оборудованием, 
а также личный состав. Правитель
ство пользуется ими по своему 
усмотрению д*я военных целей, 
пока в них может быть надобность, 
а затем сдает их обратно Обществу.
5. Общество имеет право вступать 

в союзы и другие об'единения, пре
следующие те же цели, на общих 
законных основаниях.

6. Публикации Общества во ісех 
указанных в настоящем уставе слу
чаях производятся в органах Харьков
ской и Московской Правительствен
ной прессы.

7. Общество имеет гербовую печать 
своего наименования.

Основной капитал Обгцества и по
рядок ею образования.

8. Основной капитал Общества 
определяется в 1.000.000 (один мил
лион) рублей, распределенный на 
7.500 (семь тысяч пятьсот) именных 
акций, стоимостью каждая в 100 (сто) 
рублей, 20 000 (двадцать тысяч) пред- 
явительских акций по 5(пять) рублей 
и 75.000 (семьдесят пять тысяч) пред* 
явительских акций, стоимостью каждая 
по 2 (два) рубля. Этот капитал реа
лизуется путем выпуска всего коли
чества акций и размещения его — не 
менее 51% (пятидесяти одного про
цента) обязательно между государ, 
ственными учреждениями и обществен, 
ными организациями и остальных 
49% (сорока девяти процентов) между
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організаціями або поміж приратними 
особами та установами, не виклю
чаючи чужоземних організацій та 
громадян.

9. Акції Товариства можуть бути 
так іменні, як і на пред'явника. 
На іменних зазначується ім'я, по 
батькові й прізвище чи назву їхнього 
власника. Для запису акцій встанов
люється особливу книгу при Прав
лінні, в якій реєструється всі пере
дачі акцій.

10. Передачу йменних акцій вчи
няється за спеціяльним передавальним 
написом на них, зазначивши дату пере
дачі й нового набувця з тим, що 
треба додержувати відсоткових норм, 
зазначених арт. 8 цього статуту. Коли 
акції належать держустановам, то 
передавати їх без особливою дозволу 
можна тільки з переміщенням їх до 
иншої державної установи; в против
ному разі треба на те попереднього 
дозволу Ради Народніх Комісарів 
УСРР або Української Економічної 
Наради (УЕН). Про кожну передачу 
іменних акцій треба сповістити Пра
вління Товариства листовно, щоб було 
зроблено помітку про цю цередачу. 
Передача й набуття акцій на пред- 
явника йде загальновсгановленим 
порядком. 11

11. Вартість акцій виплачується 
грошовими знаками за офіціяльним 
курсом дня оплати, а дозволяється 
оплачувати акції й майном, що відпо
відає меті та завданням Товариства, 
на підставі оцінки в золотім карбо-г 
ванці за курсом дня, на що треба 
дозволу Правління.

12. Після оголошення установленим 
порядком статуту Акційного Това
риства, всі акції розподілюється по
між фундаторами та запрошеними 
ними особами, з тим що, коли на 
протязі трьох місяців з дня оголо
шення про затвердження статуту не 
буде зібрано 25% оснівного капіталу, 
то Товариство визнається за невід- 
буле; решту 75% оснівного капіталу, 
треба зібрати в такий спосіб: 35% на 
протязі дальших трьох місяців, а 40% 
на протязі останніх трьох місяців 
і в жоднім разі не пізніш як на про-

теми же учреждениями и организа
циями или между частными лицами
и учреждениями, не исключая ино
странных организаций и граждан.

9. Акции Общества могут быть 
как именные, так и на предъявителя. 
На именных отмечается имя, отчество 
и фамилия или наименование их вла
дельца. Для записи акций усанавли- 
еается особая книга при Правлении, 
в которой регистрируются все пере
дачи акций.

10. Передача именных акций про
изводится путем специальной переда
точной надписи на них, с указанием 
даты передачи и нового поиобрета- 
теля, с соблюдением процентных 
норм, указанных в ст. 8 сего устава, 
при чем если акции принадлежат гос
учреждениям, то передача их без 
особою разрешения допускается лишь 
при переходе их в другое государ
ственное учреждение; в противном 
случае требуется предварительное 
разрешение Совета Народ ых Комис
саров УССР или Украинского Эконо
мического Совещания (УЭС). О всякой 
передаче именных акций должно быть 
уведомлено Правление Общества пись
менно, для отметки этой передачи. 
Передача и приобретение акций на 
пред'явителя производятся общеуста
новленным порядком.

11. Стоимость акций оплачивается 
дензнаками по оффициальному курсу 
дня оплаты, при чем допускается 
оплата акций и имуществом, соответ
ствующим целям и задачам Общества, 
по оценке в золотом рубле по курсу 
дня, на что требуется разрешение 
Правления.

12. После опубликования в уста
новленном порядке устава Акционер
ного Общества, все количество акций 
распределяется между учредителями 
и приглашенными ими лицами, при 
чем, если в течение трех месяцев со 
дня опубликования об утверждении 
устава не будет собрано 25% основ
ного капитала, то Общество при
знается не состоявшимся; остальные 
75% основного капитала должны 
быть собраны таким порядком: 35% 
в течение следующих трех месяцев 
и 40% в течение остальных трех
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тязі одного року з дня оголошення 
про затвердження статуту. В про
тивному разі вважається, що Товари
ство не існувало й ліквідується його 
на загальних підставах. Так про одно, 
як про друге дається відповідне ого
лошення. Незачлачені на протязі 
реченця акції можуть Загальні Збори 
акціонерів анулювати й пустити знову 
на продаж. В цьому разі видається 
неакуратному покупцеві решту, як 
що вона залишиться після покриття 
всіх видатків і втрат, викликаних 
недодержанням умовин оплати.

Фундатори обов'язані залишити за 
собою разом не менше як і/,0 частину 
випущених акцій і не мають права 
позбувати їх до затвердження звіту 
за 2-й операційний рік. Так само 
вони не мають права позбувати до 
затвердження звіту за 2-ий опера
ційний рік своїх фундаторських акцій, 
оплачених майном.

13. Підчас підписки на акції 
й після оплати першого внеску ви
дається набувцеві тимчасово іменне 
посвідчення з підписом фундаторів чи 
їхніх уповноважених, в якому вказано 
докладно кількість і Ч. Ч. набутих 
акцій та розмір початкового внеску. 
На цих посвідченнях роблять фунда
тори чи Правління дальші помітки про 
зроблені внески за акції, а коли 
оплачено повністю за вартість акцій 
та за їх виготування тимчасове по
свідчення вимінюється на акції.

14. Про втрату тимчасового посвід
чення чи акції повинен власник не
гайно повїдомши фундаторів або 
Правління й прислати потрібну суму 
на витрати за оголошення про втрату 
та анулювання. Коли мине шість мі
сяців з моменту оголошення й не буде 
законних перешкод, акціонерові ви
дається нове посвідчення чи акцію 
з поміткою замість втраченої і стя
гається з нього вартість виготовлення 
дублікату.

У в а г а .  Заяв про втрату куло-
нових аркушів до акцій не прий
мається.

месяцев и, во всяком случае, не позже
одного года со дня опубликования об
утверждении устава. В противном 
случае Общество считается не состо
явшимся и ликвидируется на общих 
основаниях. Как о том, так и о дру
гом производится соответствующая 
публикация. Неоплаченные в сроки 
акции Общим Собранием акционеров 
могут быть аннулированы и обращены 
вновь в продажу, при чем в этом 
случае неисправному покупателю вы
дается, если окажется, остаток после 
покрытия всех расходов и убытков, 
вызванных нарушением условий оплаты 

Учредители обязаны оставить за 
собою не менее, в обшей сложности, 
,/1о части выпускаемых акций и не 
в праве отчуждать их до утвержде
ния отчета за 2-й операционный год. 
Равным образом, они не в праве 
отчуждать до утверждения отчета за 
2-й операционный год принадлежащие 
им учредительские акции, оплаченные 
имуществом.

13 При подписке на акции и по 
оплате первого взноса приобретателю 
выдается временно именное свидетель
ство за подписью учредителей или 
их уполномоченных, с точным указа
нием количества и .Ч2К2 приобретен
ных акций и размера полученного 
первоначального взноса. На этих сви- 
тельствах производятся учредителями 
или Правлением дальнейшие отметки 
о произведенных взносах на акции, 
а после полной оплаты стоимости 
акций и их изготовления временное 
свидетельство обменивается на акции.

14. В случае утраты временного 
свидетельства или акции владелец их 
обязан немедленно письменно уведомить 
учредителей или Правление с предста
влением необходимой суммы на расходы 
по публикации об утрате и аннулиро
вании, и по истечении шести месяцев 
с момента публикации, если не ока
жется законных препятствий, акцио
неру выдается новое свидетельство 
или акция с отметкой взамен утра
ченной, со взысканием стоимости 
изготовления дубликата.

П р и м е ч а н и е .  Заявления об 
утрате купонных листов к акциям 
не принимаются.

23



Ч. 1-2 Арт. 8 № 1-2 Ст. 8

15. Гроші на оплату акцій скла- 
даЄткСЯ у Всеукраїнській Конторі Дер
жавного Банку на біжучий рахунок 
Акційного Товариства, а майно, що 
його складають як заплату вартости 
акцій, переховують фундатори в особ
ливому помешканні, а копи Товари
ство розпочне свої операції, пере
дають його Правлінню.

16. Власникам тимчасових посвід
чень аж до заміни їх на акції на
дасться всі права акціонерів.

17. Фундатори ведуть три офіційні 
книги:

а) для запису розподілюваних акцій;
б) для запису грошей, шо надхо

дять за акції і
в) книгу, згадану в § 9 цього ста

туту.
18. Акції Товариства заготовлюєть

ся з особливими талонами, зши
вається їх як книгу, підчас видачі 
вирізується з книги і перенумеро
вується за чергою видачі, зазначаючи 
на корінці—кому їх видано. На акціях 
повинні бути підписи не менше як 2-х 
членів Правління, Бухгалтера й Скарб
ника та печатка Товариства. До 
кожної акціі додається аркуш купо
нів, шоб діставати на них дивіденту 
протягом 10 років. На купонах 
зазначено тільки Ч. Ч. акцій, до яких 
їх додано, та роки, коли припадає 
видача дивіденту.

Керування справами Товариства.
19. Керувати справами Товариства

належить: Зборам, Разі й Пра
влінню.

А. Загальні Збори.
20. Загальні Збори акціонерів є най

вищим органом Товариства й ма
ють право вирішувати всі без ви
нятку справи, шо належать до діяль- 
ности Товариства й передбачені ста
тутом. До обов'язкового відання Загаль
них Зборів належить:

а) вибирати членів Ради та Пра
вління, Ревізійної Комісії й ліквіда
торів, а також усувати їх до реченця 
та порушувати питання про еіддання 
ї< під суд;

б) розглядати й затверджувати зрі
ти Правлення, баланси, розподілю-

15. Денежные взносы по оплате 
акций производятся во Всеукраинской 
Конторе Государственного Банка на 
текущий счет Акционерного Обще
ства, взносимое же в уплату стоимости 
акций имущество хранится учреди
телями в особом помещении и, по от
крытии действий Общества, передается 
Правлению.

16. Владельцам временных сви
детельств впредь до замены их акциями 
присваиваются все права акционеров.

17. Учредители ведут три оффици- 
альных книги:

a) для записи распределяемых акций.
0) для записи поступающих за акции

денег и
b) упомянутую в § 9 сего устава 

книгу.
18. Акции Общества заготовляются 

с особымиталонами.сброшюровываются 
в виде книг, при выдаче вырезываются 
из книги, перенумеровываются в по
рядке выдачи с отметкой на корешке— 
кому выданы. Акции должны иметь 
на себе подписи не менее 2 членов
Правления, Бухгалтера и Кассира 
и снабжены печатью Общества. К ка
ждой акции прилагается лист купонов 
на получение по ним дивиденда в те
чение 10 лет, в коих отмечаются лишь 
МгИ? акций, при коих они приложены, 
и годы, в кои надлежит выдача ди - 
виденда.

У правление оелами Общества.
19. Управление делами Общества 

принадлежит: Собранию, Совету и Пра
влению.

Л. Общее Собрание.
20. Общее Собрание акционеров 

является высшим органом Общества 
и полномочно разрешать все без 
исключения вопросы, относящиеся 
к деятельности Общества и предусмо
тренные уставом Обязательному веде
нию Общего Собрания подлежит:

а) избрание членов Совета и Пра
вления, Ревизионной Комиссии и ликви
даторов, а также устранение их до 
срока и возбуждение еопроса о пре
дании их суду;

б) рассмотрение и утверждение от
четов Правления, балансов, распреде-
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вати зиски і порядок та засоби по
криття втрат;

в) затверджувати кошториси та 
плани праці;

г) визначувати для Ради або 
Правляння межі кредитування;

д) змінювати та доповнювати 
статут;

е) дозволяти надзвичайні витрати 
по за кошторисом і затверджувати 
такі витрати, дозволені Радою;

ж) складати інструкції для 
Правління й Ради;

з) витрачати запасовий капітал; 
і ) призначати винагороди для

Ради, Правління, Ревізійної Комісії 
та преміювати взагалі всіх співробі
тників Товариства;

к) встановлювати позики, випу
скаючи облігації чи иншими спосо
бами;

л) розглядати скарги на Раду;
м) ліквідувати Товариство;
н) розглядати справи, порушені 

перед Загальними Зборами через Пра
вління чи Раду.

У в а г а .  Коли частина акцій пе
рейде до чужоземних організацій 
чи груп, тоді група чужоземних 
акціонерів (меншість), шо посідає 
не менш як 15% оснівного капіта
лу, має право вибрати споміж 
себе:

а) трьох членів Ради із за
гального числа 15 на підставі 
§ 33 цього статуту;

б) одного члена Правління в 
додаток до загального числа трьох 
на підставі § 38 цього статуту;

в) одного члена Ревізійної Ко
місії із загального числа трьох на 
підставі § 51 статуту;

г) одного члена Ліквідаційної Ко
місії із загального числа п'ятьох 
на підставі § 55 статуту, тільки за 
цих випадків акціонери, шо входять 
до складу чужоземних груп (менш- 
сти), не беруть участи у виборах 
останніх члечв Ради. Правління, 
Ревізійної та Ліквідаційної Комісії.

21. Загальні збори бувають зви
чайні (чергові) і надзвичайні. Перші 
скликає Правління один раз на рік, 
не пізніш як 1 травня, для розгляду

ление прибылей и порядок и способы 
покрытия убытков;

в) утверждение смет и планов ра
боты;

г) установление для Совета или 
Правления пределов кредитования;

д) изменение и дополнение устава;
е) разрешение чрезвычаных расхо

дов в сверхсметном порядке и утвер
ждение таких расходов, разрешенных 
Советом;

ж) выработка инструкций для Пра
вления и Совета;

з) расходование запасного капитала;
и) назначение вознаграждения Со

вету, Правлению, Ревизионной Комис
сии и премирование всех вообше со
трудников Обшества;

к) заключение займов посредством 
выпуска облигаций или другими спо
собами;

л) рассмотрение жалоб на Совет;
м) ликвидация Обшества;
н) рассмотрение вопросов, возбу

жденных перед Общим Собранием 
через Правление или Совет.

П р и м е ч а н и е .  В случае пере
хода части акций к иностранным 
организациям или группам, группа 
иностранных акционеров (меньшин
ство), обладающая не 'менее 15% 
основного капитала, имеет право 
избрания из своей среды:

а) трех членов Совета из общего 
числа 15 по § 33 сего устава;

б) одного члена Правления, допол
нительного к обешму числу трех 
по § 38 сего устава;

в) одного члена Ревизионной Ко
миссии из общего числа трех по § 51 
устава и

г) одного члена Ликвидационной 
Комиссии из общего числа пяти 
по § 55 устава, при чем в этих 
случаях акционеры, входящие в со 
став иностранных групп (меньшин
ства), не участвуют в избрании 
остальных членов Совета, Правления, 
Ревизионной и Ликвидационной 
Комиссий.
21. Обшиє собрания бывают обыкно

венные (очередные) и чрезвычайные. 
Первые собираются Правлением один 
раз в год, не позже 1 мая, для
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річного звіту й балансу за минулий 
рік, для виборів членів Ради, Правління 
Реві'ійної Комісії й кандидатів, для 
визначення дивіденду на акції та для 
инших справ, шо передбачені ста
тутом і шо їх треба розвязати. Над
звичайні загальні збори скликає Пра
вління або Рада в міру потреби й на 
вимогу Ревізійної Комісії чи групи 
акціонерів, шо становить не менш 
як Ч2© частину оснівного капіталу 
Товариства.

22. Ппо скликання Загальних Зборів 
робиться заздалегідь оголошення на 
місяць вперед — коли скликається 
Чергові Загальні Збори, і на два тижні 
вперед—коли скликається Надзвичайні 
Загальні Збори.

В оголошенні подається:
а) день і годину, на коли скли

кано збори;
б) помешкання, де вони відбува

тимуться;
в) докладний перелік справ, що 

їх треба розглянути.
23. Доповіді Правління треба виго

товити у відповідній кількості та не 
пізніш, як за тиждень до дня Загаль
них Зборів передати акціонерам, шоб 
вони познайомилися з ними в по
рядку § 45 цього статуту.

24. Справи, шо їх пропонують ок
ремі акціонери чи групи, треба зав
часу не пізніш як на два тижні впе
ред подати Правлінню і з його вис
новком подати Загальним Зборам й 
тому справи такі без висновку Пра
вління не можуть розглядати Загальні 
Збори.

25. Усі акціонери мають право бра
ти участь на Загальних Зборах й 
в обговорюванні справ, шо їх роз
глядається. Брати участь можна осо
бисто або через довірених. Про дові
рених треба подати до відому Пра
вління перед відкриттям Загальних 
Зборів. В ухвалах Загальних Зборів 
можуть брати участь тільки акціо
нери, шо мають право ухвального 
голосу.

26. Право ухвального голосу мають 
акціонери, шо посідають акції на суму 
500 (п'ятьсот) карбованців, а посі-

рассмотрения годового отчета и ба
ланса за истекший год, выборов чле
нов Совета, Правления, Ревизионной 
Комиссии и кандидатов, для опреде
ления дивиденда по акциям и для дру
гих'.вопросов, предусмотренных уста
вом и подлежащих -разрешению. Чре
звычайные обшиє собрания созываются 
Правлением или Советом по мере на
добности и по требованию Ревизион
ной Комиссии или группы акционеров, 
представляющих не менее 'До части 
основного капитала Общества.

22. О созыве Общего Собрания 
производится заблаговременно публи
кация, за один месяц—при созыве 
Очередного Общего Собрания и за 
две недели—Чрезвычайного Общего 
Собрания.

В публикации означаются:
а) день и час, на который созы

вается собрание;
б) помещение, где оно будет про

исходить;
в) подробный перечень подлежащих 

рассмотрению вопросов.
23. Доклады Правления должны быть 

изготовлены в достаточном количестве 
и не позже, как за неделю до дня 
Общего Собрания, представлены акцио
нерам для ознакомления в порядке 
§ 45 сего устава.

24. Вопросы, вносимые отдельными 
акционерами или группами, должны 
быть предварительно, не позже, как 
за две недели, представлены Правле
нию и с его заключением предста
вляться в Общее Собрание, в виду 
чего такие вопросы без заключения 
Правления рассмотрению Общего Со
брания не подлежат.

25. Все акционеры имеют право 
участия в общих собраниях и обсу
ждениях рассматриваемых вопросов. 
Участие это может быть личным или 
через доверенных. О последних должно 
быть осведомлено Правление до от
крытия Общего Собрания. В поста
новлениях Общего Собрания могут 
участвовать лишь акционеры, поль
зующиеся правом решающего голоса.

26. Правом решающего голоса поль
зуются акционеры, владеющие акциями 
на сумму 500 (пятьсот) рублей, при-
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дачі акцій на вишу суму мають без
обмеження кількости голосів стільки 
голосів, скільки, виходить з розра
хунку, шо на кожну кількість акцій 
вартістю 500 (п'ятьсот) карбованців 
припадає один голос. Посідачі акцій 
нартістю менш ніж на 500 (п'ятьсот) 
карбованців об'єднуються, шоб утво
рити суму, шо дає право голосу 
на загальних зборах. Така група на
буває право ухвального голосу через 
представника, згідно з листовним по
відомленням про те Правління.

27. Право ухвального голосу мають 
акціонери, шо вписані до книг Пра
вління принаймні на тиждень вперед 
перед днем Загальних Зборів.

2н. Державні, громадські, приватні 
й инші установи та юридичні особи 
мають право брати участь в Загаль
них Зборах і голосувати через своїх 
представників.

29. На три дні вперед до Загальних 
Зборів Правління складає іменний 
список акціонерів, шо мають право 
брати участь на Загальних Зборах 
з правом ухвального голосу. В списку 
визначається Ч. Ч. акцій і його виста
вляється в помешканні Товаркства 
для огляду. Перед Загальними Зборами 
цей список перевірює Ревізійна Ко
місія й затверждує чи поправляє його, 
коли була помилка. На самих зборах 
треба також перевіряти список, коли 
того домагатимуться присутні акціо
нери, що посідають не менш як і/2о 
оснівного капіталу.

§ ЗО. Щоб Загальні Збори були 
дійсними, треба присутности акціоне
рів або їхніх довірених, шо посідають 
загальну кількість акцій не меншу 
як і/4 <одна чвертина) оснівно/о ка
піталу. На Загальних Зборах вирі
шується справи більшістю голосів, 
а для вирішення питань про зміну 
статуту, або побільшення чи змен
шення акційного капіталу, про випуск 
облігаційної позики, припинення чи 
ліквідацію Акційного Товариства, про 
з'єднання з имшими Акційними Това
риствами чи вступ до Спілки, шо має 
одну й ту саму мету, треба присут
ности акціонерів, шо посідають акцій 
на суму не меншу як 1/3 (одна тре
тина) оснівного капіталу. Перелічені

чем владельцы акций на большую 
сумму пользуются ЧИСЛОМ ГОЛОСОВ ИЗ 
расчета на каждое количество акций 
по 500 (пятьсот) рублей по одному 
голосу, без ограничения количества 
голосов. Владеющие акциями на сумму 
менее 500 (пятьсот) рублей об'едк- 
няются для образования суммы, даюшей 
право голоса в общих собраниях, 
и такая группа приобретает право ре
шающего голоса через представителя, 
согласно письменного о том сообщения 
на имя Правления.

27. Правом решающего голоса поль
зуются акционеры, которые внесены 
в книги Правления, по крайней мере, 
за неделю до дня Общего Собрания.

28. Государственные, общественные, 
частые и другие учреждения и юри
дические лица пользуются в Обших 
Собраниях поавом участия и голоса 
в лице своих представителей.

29. За три дня до Обшего Собра
ния Правлением составляется именной 
список акционеров, имеющих право 
участия в Общем Собрании с правом 
решающего голоса, с указанием 
акций и выставляется в помещении 
Общества для обозрения. Перед Об
щим Собранием список этот прове
ряется Ревизионной Комиссией и ут
верждается ею или, в случае ошибки, 
исправляется. В самом Собрании также 
должна производиться проверка спи
ска, если того потребуют присут
ствующие акционеры, обладающие не 
менее •/го основного капитала.

30. Для действительности Обшего 
Собрания требуется наличность акци
онеров или их доверенных, обладающих 
обшим количеством акций не менее 
Ч4 (одной четверти) основного капи
тала. На Обших Собраниях дела 
решаются большинством голосов, а 
для разрешения вопросов об изме
нении устава, об увеличении или 
уменьшении акционерного капитала, 
о выпуске облигационного займа, 
прекращении и ликвидации Акционер
ного Общества, о слиянии с другими 
Акционерными Обществами или всту
плении в Союз, преследующий одну 
и ту же цель, необходимо присут
ствие акционеров, обладающих акци
ями на сумму .не менее >/3 (одной
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справи ухвалюється бітшістю 73 (двох 
третин) голосів, для ухвалення ж пи
тання про зміну статуту Товариства 
зі зміною й самої мети Товариства 
потрібно присутности акціонерів, що 
посідають ‘/з (половину) оснівного 
капіталу, та ухвалення постанови біль
шістю */3 (двох третин) голосів.

Коли Загальні Збори не відбудуться 
через те, шо не прибула відповідна 
кількість акціонерів, то Правління не 
пізніш, як за тиждень, скликує, до
держуючи загальних правил, другі 
Загальні Збори з реченцем не раніш, 
як після упливу 2 (двох) тижнів із 
дня оголошення про скликання.

Другі Загальні Збори вважається 
за відбулі в будь якому числі присут
ніх; вони обговорюють лише питання, 
шо були на порядку денному перших 
Загальних 36 рів. Що до справ, для 
яких треба було на перших Загальних 
Зборах присутности акиій у розмірі '/з 
(одної третини) і Ч2 (половини) оснів
ного капіталу, треба також на пов
торних Загальних Зборах поисутнзсти 
акціонерів, шо посідають акції в роз
мірі не менше ніж Ч4 (одна чвертина) 
оснівного капіталу. Усі справи на пов 
торних Загальних Зборах вирішується 
звичайною більшістю голосів.

31. Голосування на Загальних Збо
рах відбувається відкрите за винят
ком ось яких справ:

а) вибори й зміщення Ради, Прав
ління, Ревізійної та Ліквідаційної Ко
місій ;

0) притягнення до відповідальности 
членів цих органів;

в) коли домагатимуться закритого 
голосування акціонери, шо посідають 
не менш як */го оснівного капіталу, 
тоді повинно відбутися закрите голо
сування способом, ухваленим самими 
Загальними Зборами.

32. На Загальних Зборах веде про
токол секретар, шо його обрали За
гальні Збори споміж присутніх членів, 
він вписує всі справи, які обговорю
вано, ухвали з поміткою про кількість 
голосуючих і якою кількістю голосів 
ухвалено постанову, та заяви про

трети) основного капитала. Перечи
сленные вопросы решаются большин
ством 2/3 (двух третей) голосов, для 
решения же вопроса об изменении 
устава Общества с изменением и са
мой цели Общества требуется нали
чие акционеров, облаааюших '/2 (по
ловиной) основного капитала, и при
нятие постановления большинством 
а/8 (двух третей) голосов. В случае, 
если Обшее Собрание не состоится 
за неприбытием достаточного коли
чества акционеров. Правление не 
позже, как через неделю, созывает 
с соблюдением общих правил второе 
Обшее Собрание сроком не ранее, 
как по истечении 2 (двух) недель со 
дня опубликования о созьпе. Второе 
Обшее Собрание считается состояв
шимся при каждом числе присутству
ющих; оно рассматривает лишь во
просы в пределах повестки первого 
Общего Собрания, причем однако, в 
отношении вопросов, требовавших 
в первом Общем Собрании наличия 
акций в размере 7» (одной трети) 
и ,/2 (половины) основного капитала, 
и для вторичного Общего Собрания 
необходимо присутствие акционеров, 
обладающих акциями в размере не 
менее 7< (одной четверти) основного 
капитала. Все вопросы на вторичном 
Обшем Собрании решаются простым 
большинством голосов.

31. Голосование в Обших Собра
ниях производится открытое, за ис
ключением вопросов:

а) выборов и смешения Совета, 
Правления, Ревизионной и Ликвида
ционной Комиссий;

б) о привлечении к ответственности 
членов этих органов;

в) если потребуют закрытой бал
лотировки акционеры, обладающие не 
менее '/гс основного капитала, тогда 
должно быть закрытое голосование 
способом по установлению самого 
Общего Собрания.

32. В Обших Собраниях ведется 
протокол избранным Собранием из 
числа присутствующих акционеров 
секретарем, который вносит все об
суждающиеся вопросы, постановления 
с отметкой количества голосовав
ших и каким количеством голосов
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окремі думки. Протокол підписують
ГоловаЗборіз, секретар та акціонери,
що заявлять побажання підписати, 
і його зберігається в справах Прав
ління. До протоколу додається ввесь 
матеріял Загальних Зборів. За прав
дивість змісту протоколу відповідає 
Голова Зборів. Засвідчені копії про
токолу Загальних Зборів видається 
обов'язково всім акціонерам, що того 
забажають, на їхні листовні заяви, 
не пізніш, як за два тижні після заяви.

Б. Iіа да.

33. Раду Товариства вибирають 
Загальні Збори на один рік з числа 
акціонерів, що мають право ухваль
ного голосу та не мають иншої по- 
саіи в Товаристві, у складі 15 членів 
і 3 кандидатів до них.

Рада є загальним керуючим орга
ном Товариства після Загальных Збо
рів; дає напрямок та контролює дія
льність Правління, розвязуєвсі справи, 
в яких не має компетенції Правління 
Товариства, але в яких не треба ви
ключного розвязання Загальних Зборів 
і стежить за тим, щоб Правління ви
конувало чинні закони, вимоги ста
туту, правила й постанови Загальних 
Зборів. Винагороду для Ради ухва
люють Загальні Збори.

Зокрема. Раді віддається:
а) попередньо розглядати, проекто

вані правила, інструкції, кошториси, 
доповіді й давати на них висновки 
Загальним Зборам.

б) затверджувати за виняткових ви
падків, коли не можна відкладати, 
витрати на пропозицію Правління;

в) розглядати скарги на Правління;

г) попередньо розглядати питання 
про зміну статуту Товариства;

а) попередньо розробляти умовини 
позик і

принято решение и заявления об осо
бых мнениях Протокол подписывается 
Председателем Собрания, секретарем 
и из'явившими желание подписать 
акционерами « храниться в делах 
Правления. К протоколу прилагается 
весь материал Общего Собрания. От
ветственность за правильность содер
жания протокола лежит на Предсе
дателя Собрания. Засвидетельствован
ные копии протокола Общего Собрания 
должны выдаваться всем желающим 
акционерам, по их письменно заяв
ленному требованию, не позже, как 
в двухнедельный срок после требо
вания.

Б. Совет.

33. Совет Общесіва избирается 
Общим С >бранием на один год из 
числа акционеров, имеющих право 
решающего голоса и не со тоящих 
в другой должности по Обществу, 
в составе 15 человек и 3-х канди
датов к ним. Совет является общим 
руководящим органом Общества после 
Общего Собрания; направляет и кон
тролирует деятельность Правления, 
разрешает все дел», превышающие 
компетенцию Правления Общества, 
но и не требующие исключительного 
разрешения Общего Собрания, и на
блюдает за исполнением Правлением 
действующих законов, требований 
устава правил и постановления Об
щего Собрания. Вознаграждение 
Совет получает по определению Об
щего Собрания.

В частности, на Совет возлагается:
а) предварительное рассмотрение 

проэктируемых правил, инструкций, 
сметных предположений,докладові! дача 
по ним заключений Общему Собра
нию,

б) утверждение в исключительных 
случаях, не терпящих отлагательства, 
расходов по представлению Правления,

в) рассмотрение жалоб на Прав
ление,

г) предварительное рассмотрение во
просов об изменении устава Обще
ства,

д) предварительная разработка ус
ловий займа и
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е) инші, справи, шо їх точно визна
чено на підставі особливої інструкції 
Раді, складеної Загальними Зборами.

34. Усі розпорядження Ради є для 
Правління обов'язкові й воно повинно 
їх негайно виконувати під відпові
дальністю за всі наслідки з причини 
невиконання й за втрати, що можуть 
вийти з цього, для Товариства. Так 
само й члени Ради відповідають перед 
Товариством за втрати, що виникли 
із занедбання чи зламання покладених 
на них обов'язків.

35. Рдду скликається, коли в цьому 
є потреба, але не менше як один раз 
на місяць. Вважається, шо засідання 
Ради відбулося, коли зійшлося не 
менш 5 членів. Окремі перевірчі чин
ності може Рада передати одному зі 
своїх членів. Про свої чинності запи- 
с>є Рада в книзі засідань.

На засіданнях можуть бути з правом 
дорадчого голосу також кандидати до 
членів Ради.

36. Скарги на Раду подається до 
Загальних Зборів, але не инакше, як 
через Раду, і треба їх подавати 
не пізніш, як на два тижні вперед 
до дня Загальних Зборів.

В. Правління.

37. Правління є виконавчим органом 
Товариства, воно провадить всі справи 
Товариства на підставі статуту Това
риства. правил та інструкцій Загало- 
них Зборів і Ради, заступає Товариство, 
без особливої на те довіреносте 
в усіх справах, зобов'язаннях і зно
синах з усіма органами Уряду та 
з усіма иншими особами й установами.

38. Правління складається з трьох 
членів:

Директор Розпорядник, він також 
Голова Правління, Директор комерцій
ної частини й Директор технічної 
частини.

Загальні збори вибирають їх на 
один рік.

У в а г а  1. Члени Правління, шо
вийшли з нього, можуть бути ви
брані на новий реченець.

<

е) другие вопросы, точно опреде
ляемые особой инструкцией на имя 
Совета, составленной Общим Собра
нием.

34. Все распоряжения Совета для 
Правления обязательны и подлежат 
немедленному исполнению, под стра
хом ответственности за все послед
ствия невыполнения и могущие про
изойти от этого убытки для Обще
ства; равно как и члены Совета несут 
ответственность за убытки, происшед
шие от упущения или нарушений 
возложенных на них обязанностей, 
перед Обществом.

35. Совет собирается по мере на
добности, но не менее одного раза 
в месяц. Заседания Совета считаются 
состоявшимися при участии не менее 
5-ти членов. Отдельные проверочные 
действия Совет может возложить и 
на одного из своих членов. О всех 
своих действиях Совет ведет записи 
в книге заседаний.

В заседаниях могут присутствовать 
с правом совещательного голоса и 
кандидаты в члены Совета.

36. Жалобы на Совет приносятся 
в Обшее Собрание, но не иначе, как 
через Совет, с представлением их не 
позже, как за две недели до дня Об
щего Собрания.

В. Правление.

37. Правление является исполни
тельным органом Общества, оно ведет 
все дела Общества на основании 
устава Общества, правил и инструкций 
Общего Собрания и Сэвета, пред
ставляет Обществе, без особой на то 
доверенности, во всех делах, обяза
тельствах и сношениях со всеми орга
нами Правительства и со всеми дру
гими лицами и учреждениями.

38. Правление состоит из трех 
членов:

Директор—Распорядитель он 'же 
Председатель Правления, Директор по 
коммерческой части и Директор по 
технической части

избираются общим собранием на 
1 год.

П р и м е ч а н и е  1. Выбывающие 
члены Правления могут быть из
бираемы на новый срок.
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У з а г а 2 .  Коли група чужозем
ців (меншість) вибере, згідно з ува
гою до § 20 цього статуту одного 
члена Правління, то він входить як 
четвертий член Правління.

39. Правління відповідає перед За
гальними Зборами і Радою за докладне 
додержання статуту, правил та інстру
кцій Загальних Зборів.

40. Правління розпоряджає всіми 
справами, капіталами та майном Това
риства.

Обов'язком його є:
а) приймати на акції гроші та 

майно й видавати тимчасові посвід
чення й акції;

б) складати гроші, що надходять до 
Державного Банку на схов Та до ин
ших кредитових установ;

в) організувати бухгалтерію та ра
хівництво, касу й канцелярію, а також 
складати звіти і баланси, кошториси, 
витрат та прибутків і плана діяльности;

г) визначувати штат на обслу
говування Товариства, наймати служ
бовців, визначати їм платню та звіль
нювати їх;

д) організувати відділи та філії То
вариства;

е) купувати та продавати потрібне 
майно так за готівку, як і на кредит;

ж) страхувати майно Товариства;
з) винаймати склепи, кватирі, все- 

лякі помешкання та споруди;
і) витрачати суми в межах кошто

рисів, затверджених Загальними Збо
рами, і понад кошторис, із затвер
дження Ради, згідно з § 33 статуту;

к) складами вселякі угоди та дого
вори з різного роду установами й осо
бами, як також відкривати кредит та 
провадити кредитові операції в кре
дитових установах;

л) видавати довіреності; ч
м) набувати, заставляти, оренду

вати, давати в оренду й вивласнювати 
різного роду майно, що належить до 
Товариства;

н) скликати Загальні Збори;
о) різного роду инші чинності та 

розпорядження, шо мають на меті

П р и м е ч а н и е  2. В случае из
брания, согласно примечания § 20 
сего устава, одного члена Правления 
от группы иностранцев (меньшин
ства), последний входит четвертым 
членом Правления.
39. Правление ответственно перед 

Обидим Собранием и Советом за точ
ное соблюдение устава, правил и ин
струкций Общих Собраний.

40. Правление распоряжается всеми 
делами, имуществом и капиталами 
Общества.

К обязанности его относится:
а) прием по акциям денег и иму- 

шеств и выдача временных свидетель
ств и акций,

б) внесение поступающих денег в 
Государственный Банк на хранение 
и в другие кредитные установления,

в) организация бухгалтерии и сче
товодства, кассы и канцелярии, а 
также составление отчетов и балан
сов, смет расходов и приходов и плана 
деятельности,

г) определение штата для обслужи
вания Общества, наем служащих, оп
ределение им окладов и увольнение их,

д) организация отделов и филиалов 
Общества,

е) покупка и продажа необходимого 
имущества как за наличные деньги, 
так и в кредит,

ж) страхование имушеств Общества.
з) наем складов, квартир, всякого 

рода помещений и сооружений,
и) расходование сумм в пределах 

смет, утвержденных Общим Собранием, 
и сверх сметы, по утверждению Со
вета, согласно § 33 устава,

к) заключение всякого рода сделок 
и договоров со всякого рода учрежде
ниями и лицами, равно как и откры
тие кредита и производство кредит
ных операций в кредитных учрежде
ниях,

л) выдача доверенностей,
м) приобретение, залог, аренда, 

отдача в аренду и отчуждение вся
кого рода имущества, принадлежащего 
Обществу,

н) созыв Общих Собраний,
о) всякого рода другие действия 

и распоряжения, направленные на осу-
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заіснення завдань Товариства, згідно 
зі статутом та

п) виконувати доручення Загаль
них Зборів.

41. Засідання Правління відбуваються 
не рід-ие, як один раз на тиждень, 
або частіш, в міру потреби. Справи 
вирішується більшістю голосів, а за 
рівністю голосів, голос Голови дає 
перевагу Постанови Правління запи
шеться до книги протоколів, що пе- 
рех вується в справах Правління. 
Кожну постанову повинні підписати 
всі учасники

42. Усе листування в справах То 
вариства виходить від Правління за 
підписами Г.-лови й членів Правління, 
за належністю

Векселі. різно'О роду договори й 
грошові документи, вимоги на гроші 
з кредитових установ, чеки—підпи
сують один член Правління й один 
Уповноважений Правління на підставі 
відповідної довірености Правління.

Довіреності підписують два члени 
Правління, з яких 1 (один) повинен 
бути Го юною чи За.тупником Голови 
Правління. Щоб діставати з пошти 
різного роду пакунки, не виключаючи 
й грошових, досить одного підпису 
чл-на Правління та прикладення пе
чатки Товариства.

43. С рав Товариства та діяльност и 
Правління не може контролювати 
Д ржанна контполя.

44. Правління переховує печатку 
Товарне на та користується нею на 
відповідні випадки, передбачені зако
нами та сіатуюм.

Звітнії»!* *і справах Товариства к по
рядок складання кою шори/ /«.

45. Олегачійний рік вважається 
з 1 січня до 31 гр дня включно Пра
вління складає річний звіт не пізніш 
ЯК першего квітня кожного року, шоб 
подати на затвердження Загальних 
Зборів, а б-лане оборогів не пізніш 
як . а 7 (сім) днів вперед до дня 
Загат них Зборів. Друковані примір
ки-и звіту й балансу роздає Правлін
ня Товариства акціонерам, шо сажа-

шествление задач Общества, согласно 
устава и

п) выполнение поручений Общего 
Собрания.

41. Правление имеет заседания не 
реже одного раза в неделю или чаше, 
по мере надобности. Вопросы реша
ются большинством голосов, при чем, 
при равенстве голосов, голос Предсе
дателя дает перевес. Постановления 
Правления заносятся в книгу прото
колов, которая хранится в делах 
Правления. Каждое постановление 
должно быть подписано всеми уча
стниками.

4 2. Вся переписка по делам Обще
ства ведется от имени Правления за 
подписями Председателя и членов 
Правления, по принадлежности.

Векселя, всякого рода договоры 
и денежные документы, требования 
денежных сумм из кредитных учре
ждений, чеки—подписываются одним 
членом Правления и одним Уполно
моченным Правления, на основании 
соответствующей доверенности Пра
вления.—Доверен чости подписываются 
двумя членами Правления, из коих 
1 (один) должен быть Председателем 
или Заместителем Председателя Пра
вления.—Для получения с почты вся
кого рода отправлений, не исключая 
и денежных, достаточно одной подписи 
члена Правления и приложения печати 
Общества.

4 3. Дела Общества и деятельность 
Правления не подлежат контролю Го
сударственного контроля.

4 4. Правление хранит печать Обще 
ства и пользуется ею в надлежащих 
случаях, предусмотренных законами 
и уставом.

Отчетность по делам Общества и по
рядок составления смет.

45. Операционный год считается 
с 1-го января по Зї декабря вклю
чительно. Правление составляет годо
вой отчет не позже 1-го апреля 
каждого года для представления на 
утверждение Общего Собрания, а ба
ланс оборотов не позже, как за 7 (семь) 
дней до дня Общего Собрания, и пе
чатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются правлением Общества акци-
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ють їх дістати, а останнього тижня 
перед Загальними Зборами відкри
вається всі книги й писані матеріяли, 
шоб акціонери могли їх переглянути 
під час праці.

46. У звіті повинен бути стан 
пасиву й активу оснівного капіталу, 
загальні прибутки й видатки за зві
тний період, рахунок витрат на вина
городу службовцям Товариства, раху
нок наявного майна Товариства, ра
хунок вірителів і довжників Товари
ства, рахунок прибутків і втгат, 
рахунок чистого зиску та проект 
його розподілу.

47. Звіт і баланс після затверджен
ня Загальними Зборами подається до 
Української Економічної Наради, 
а витяг зі звіту разом з остаточним 
балансом оголошується для загальної 
відомости.

48 Після затвердження звіту Правлін
ня Загальними Зборами акціонерів, 
зі сум, шо залишилися після покриття 
всіх видатків і втрат, відраховується:

а) не менше як Ъ% до запасового 
капіталу;

б) відсотки на підставі ухвали Загаль
них Зборів, для ступневого погашення 
вартости майна Товариства;

в) решту суми розподілюється 
з розсуду Загальних Зборів на вина
городи Раді, Правлінню та служ
бовцям і

г) лишок іде на дивідект з акцій.

У в а г а .  Про розмір, ч а с т а  місце 
виплати димденту оголошується 
для загального відому. Дивідент, 
шо не жадано на протязі 3-х років 
після оголошення, лишається на 
користь Товариства.
49 Обов'язкові відрахоьання до 

запасового капіталу робиться до того 
часу, поки він не досягне розміру 
оснівного капіталу. Запасовий капітал 
і ризначається виключно на покриття 
втрат Товариства.

50. Дівідент виплачує Правління 
пред'явникові купону. Питання про 
те, до кого належить купон, Правлін
ня не розглядає, а відповідає лишень 
за виплату на купони, про втрату 
яких повідомлено Правління, та на які 
заборонено видавати дивідент судовою

онерам, желающим их получить, 
и в течение последней недели перед 
Общим Собранием все книги и пись
менные материалы открываются для 
обозрения акционерам в часы занятий

46. Отчет должен содержать состо
яние пассива и актива основного ка
питала, обший приход и расход за 
отчетный период, счет издержек ПО 
вознаграждениям служащих О ‘шестпа, 
счет наличного имущества Общества, 
счет кредиторов и должников Обще
ства, счет доходов и убытков, сч-т 
чистой прибыли и проект ее ^опре
деления.

47. Отчет и баланс, по утвержде
нии Общим Собранием, представля
ются Украинскому ЭкономическомV 
Совещанию и в извлечениях отчет вме
сте с заключительным балансом публи
куется во всеобщее сведение.

48. По утверждению отчета Пра
вления Общим Собранием акционеров, 
из сумм, оставшихся от почрытиявсех 
расходов и убытков, отчисляется:

а) не менее 5% в запасный ка
питал,

б) проценти по определению Общего 
Собрания, для постепенного погаше
ния стоимости имущества Общества,

в) остальная сумма распределяется, 
по усмотрению Общею Собрания, на 
выдачу вознаграждения Совету, Пра
влению и служащим и

г) остаток для выдачи дивиденда по 
акциям.

П р и м е ч а н и е .  О размере, вре
мени и месте выдачи дивиденда 
публикугтея во всеобщее сведение, 
при чем невостребованный в течение 
3-х лет после публикации дивиденд 
остается в пользу Общества
49. Обязательные отчисления про

изводятся до тех пор в запасный ка
питал. пока он не достигнет размера 
основного. Запасный капитал предна
значается исключительно на покрытие 
убытков Общества.

50. Уплата дивиденда производится 
Правлением иред'ярителю купона, при 
чем Правление вон.оса о принадле
жности купона не разбирает, неся 
ответственность лишь за выплату по 
купонам, о коих сообщено Правлению, 
как об утраченных, и по коим выдача

і Іаркавша Пубдічв*

І КІКШОТРІК а У 9 С 9
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ухвалою, іио її подано до відому
Правління.

Ревізійна Комісія.
51. Ревізійна Комісія складається 

з трьох членів і одною кандидата до 
них, а вибирають іх Загальні Збори 
на оаін рік споміж акціонерів, шо 
не мають вже инших посад в Това
ристві, з виборів, чи на службі. 
Виплату за працю членам Ревізійної 
Комісії призначають Загальні Збори.

52. Ревізійна Комісія вибирає 
споміж себе Голову, шо керує працею 
Комісії та допоьідає від Ревізійної 
Комісії.

53. Ревізійна Комісія має обов'язок 
переглядати взагалі цілу діяльність 
Правління, перевіряти річний звіт 
і баланс каси, подати Загальним Збо
рам свій висновок й виконувати дору
чення Загальних Зборів.

. У і квідачі я Тонарист ви.

54. Реч-нця чинности Товариства 
не нри;-нач>ється: воно припинює 
своє існування за ухвалою Загальних 
Зборів за таких випадків:

Г; коли з причини ходу справ 
закриття Товариства буде визнано 
погрібним;

2) копи з балансу Товариства 
виявиться втрата '/з оснівного капі
талу й акціонери не доповнять його 
на протязі року із дня затвердження 
Загальними Зборами звіту, на підставі 
якого встановлено згаданий брак 
капі г а л у ;

3) підчас ліквідації Товариства, 
повітряні судна та решта аеіяційного 
майна, на вимогу Уряду У^РР, пере
ходить на власність УСРР, з випла
тою Товариству реальної нартости 
майна, шо переходить до Держави.

55. Після ухвали про припинення 
чинности Товариства Загальні Збори 
акціонерів вибирають споміж себе 
Ліквідаційну Комісію в складі п'ятьох 
членів, шо ведуть ліквідацію Товари
ства на загальних законних підставах 
і дають звіт Загальним Зборам. Про

воспрещена судебным постановлением,
сообщенным Правлению.

Ревизионная Комиссия.
51. Ревизионная Комиссия состоит 

из трех членов и одного кандидата 
к ним, избираемых Общим Собранием 
на один год из акционеров, не состоя
щих в других должностях по Обще
ству, по выбору или на службе. 
Оплата труда членам Ревизионной 
Комиссии устанавливается Общим Со
бранием.

52. Ревизионная Комиссия избирает 
из своей среды Председателя, который 
руков дит работами Комиссии и де
лает доклады от имени Ревизионной
Комиссии.

5^. На обязанности Ревизионной 
Комиссии лежит обследование вообще 
всей деятельности Правления, про
верка годового отчета и баланса 
кассы, представление Обшему Собра
нию своего заключения и выполнение 
поручений Общего Собрания.

Ликвидация Общества.

54 Срок действия Общества не 
назначается, оно прекращает свое 
существование но постановлению Об
щего Собрания в следующих случаях:

1) если по ходу дел закрытие 
Общества будет признано необхо
димым,

2) если по балансу Общества ока
жется потеря а/4 основного капитала 
и акционеры не пополняют его в те
чение года со дня утверждения Общим 
Собранием отчета, по которому уста
новлен указанный недостаток капи
тала.

3) при ликвидации Общества, воз
душные суда и прочее авиационное 
имущество, по требованию Правитель
ства У СР. переходит в собствен
ность У«ХР, с уплатой Обществу ре
альной стоимости переходящего к Г - 
сударству имущества.

55. В случае постановления о~ пре
кращении деятельности Общества, 0 »- 
шее Собрание, акционеров избирает 
из своей среды Пиквидационную Ко
миссию в составе пяти членов, кото
рые производят ликвидацию Общества 
на общих законных основаниях и лред-
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початок ліквідації, як і про закінчен
ня ЇЇ, дається відповідне оголошення.

Ліквідаційну решту розподілюється 
між акціонерами не раніш як після 
задовольнений чи забезпечення вима
гань усіх кредиторів, а видати Ті 
можна не раніш як за рік після за
кінчення ліквідації.

ставляют Общему Собранию отчет. 
О начале ликвидации, равно как и об 
окончании ее, производится соответ
ствующая публикация. Распределение 
ликвидационного остатка между акци
онерами производится не ранее удо
влетворения или обеспечения требо
ваний всех кредиторов, а выдача мо
жет быть произведена не ранее одного 
года после окончания ликвидации.

Видения Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции

ЗамовлёнЛ ч. 1426. Пр. 8000. Заказ 1426. Тираж 8000.

Уірголовліт ч. 1569. Харків, Урядова Друкарвя ім. тов. Фрунзе.
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Постанови УЕН Постановления ЭКОСО УССР

лютого 1026 р.).

9. Про аміву П доповнення Нормального 
Статуту Товариства для електропоста
чання з обмеженою відповідальністю.

Ю. Про порядок надання пільг з обов'яз
кового «Складного страхування у сіль
ських місцевостях у 1925-20 р. 11

(13 февраля 1026 *.).

9. Об изменении и дополнении Нор
мального Устава Товарищества по 
електросиабжению с ограниченной от
ветственностью.

10. О порядке предоставления льгот по 
обязательному окладному страхованию 
в сельских местностях в 1925-26 году.

11. Статут Тресту силікатної промислово
сті! України під назвою „Укрсилікат- 
трест". що е п безпосередньому віданні
ВРНГ УСРР.

11. Устав Треста снлнкатноП промышлен
ности Украины под наименованием 
..Укрсялнкаттресг', находящегося в не
посредствен НОМ ведении ВСНХ УССР.

Постанови Української Економіч
ної Наради.

9. Про зміну й доповнення Нормального 
Статуту Товариства для електро- 
постачання з обмеженою відпові

дальністю.
Змінюючи й доповнюючи свою по

станову з 10 березня 1925 року 
„Про нормальний статут Товариства 
електропостачання з обмеженою від
повідальністю* (36. Уз. 1925 року, 
Відд. II, ч. 5, арт. 9),—Укоаїнська 
Економічна Нарада п о с т а н о в и л а :

1. Пункт „д* § 4 Нормального 
Статуту Товариства для електропо
стачання з обмеженою відповідаль
ністю викласти такою редакцією:

,.ь) об'єднувати працю своїх пайщи
ков як у процесі роботи в справі

Постановления Украинского Эко
номического Совещания.

9. Об изменении и дополнении Нормаль
ного Устава Товарищества по электро
снабжению с ограниченной ответ

ственностью.
Во изменение и дополнение поста

новления своего от 10 марта 1925 
года „О нормальном уставе Товари
щества по электроснабжению с ог
раниченной ответственностью (С. У.
1925 г.. Огд. II. № 5, ст. 9).—Укра
инское Экономическое Совещание по
с т а н о в и л о :

1. Пункт „а“ § 4 Нормального 
Устава Товарищества по электро
снабжению с ограниченной ответст
венностью изложить в следующей 
редакции:

„д) об'единять труд своих пайщиков
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утворення й розпросторення місцевих
підприємств для електрифікації сіль
ського господарства, як і в процесі 
експлзатації цих підприємств для за 
готівлі потрібних для їх функціону
вання матеріялів, як-ось: розробіток 
гірської породи, вироблення* цегли, 
розробіток лісових дільниць, висушення 
місць, потрібних під будівлі, привозка 
матеріялів, земляні й инші будівельні 
роботи, розробіток торфу то-шо".

2. § 4 Нормального Статуту елек
тропостачання з обмеженою відпові
дальністю доповнити пунктом „е“ 
такою редакцією:

,,е) чинити инші відповідні меті Това
риства операції.

Харків, 13 лютого 1926 р.
Голова Української Економічної 

Наради В. Чубар.
Заст. Керівничого Справами 

Української Економічної
Наради Яворський.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 10 бе
резня 1926 р.. .V 60.

и расширению местных предприятий 
по электрификации сельского хозяй
ства, так и в процессе эксплоатации 
этих предприятий по заготовке не
обходимых для их функционирования 
материалов, как-то: разработка гор 
ных пород, выработка кирпича, раз
работка лесных делянок, осушение 
мест, необходимых для строительства, 
подвозка материалов, земельные ы 
иные строительные работы, разработка 
торфа и т. д.“

2. § 4 Нормального Устава по 
электроснабжению с ограниченной 
ответственностью дополнить пунктом 
„е“ в следующей редакции:

,,е) Совершать иные операции, соот
ветствующие целям Товарищества.

Харьков, 13 февраля 1926 г.
Председатель УкраинскогоЭкономи- 

ческого Совещания В. Чубаръ. 
Зам. Управляющего Делами 
Украинского Экономического 

Совещания Яворский,
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК'* 

16 марта 1926 г., .\і 60.

10. Про порядок надання пільг з обо
в'язкового обкладного страхування 
у сільських місцевостях у 1925-26 році.

На підставі арт. 10 постанови РПО 
С РСР з 2 вересня 1925 року „Про 
обов'язкове обкладне страхування в 
сільських місцевостях у 1925-26 році" 
(36. Закон. СРСР 1925 р., № 63, 
арт. 464), — Українська Економічна 
Нарада постановила затвердити нижче- 
наведену інструкцію про порядок 
надання пільг з обов'язкового обклад
ного страхування в сільських місце
востях у 1925-26 році.

І Н С Т Р У К Ц І Я
про порядок надання пільг з обов'язко
вого обкладного страхування в сільських 

місцевостях у 1025-26 році.

1. Пільги для сільської людностй 
з обов'язкового обкладного страхуван
ня у 1925-26 році встановлено як 
цілковите або часткове звільнення від 
страхових виплат:

10.0 порядке предоставления льгот по 
обязательному окладному страхо
ванию в сельских • местностях в 

1925-26 году.
На основании ст. 10 постановле

ния СТО СССР от 2 сентября 
1925 года „Об обязательном окладном 
страховании в сельских местностях в 
1925-26 году*1 (С. 3. СССР 1925 г., 
№ 63, ст. 464),- Украинское Эконо
мическое Совещание постановило ут
вердить нижеследующую инструкцию 
о порядке предоставления льгот по 
обязательному окладному страхованию 
в сельских местностях в 1925-26 году.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления льгот по 
обязательному окладному страхованій* 
в сельских местностях в 1925-20 году.

1. Льготы для сельского населения 
со обязательному окладному страхова
нию в 1925-26 году установлены в 
виде полного или частичного освобо
ждения от страховых платежей:
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а) зі страхування будівель від 
вогню та засівів від граду, з тим, 
шоб кількість звільнених, з розра
хунку на повне звільнення, була рів
на 15 (п'ятнадцятьом) відсоткам за
гального числа відповідно застрахо
ваних господарств;

б) зі страхування тварин від 
загину з тим, шоб кількість звільне
них, з розрахунку на повне звіль
нення, була рівна 10 (десятьом) від
соткам загального числа застрахо
ваних господарств зі страхування 
великої рогатої худоби і 7V* (семи 
з половиною) відсоткам загального 
числа господарств зі страхування ко
ней та верблюдів.

2. Правління Укрдержстраху, на 
підставі всього числа господарств, 
застрахованих у сільських місцево
стях в 1925-26 р. з обов‘язкового 
обкладного страхування, визначає кон
тингент господарств, шо їм має бути 
надана пільга. Зазначений контин
гент становить фонд пільг з об'овяз- 
кового обкладного страхування в 
1925-26 році, поділений на дві части 
ни—фонд „А“ і фонд „Б“.

3. Фонд „А“ визначається з роз
рахунку: а) 10% застрахованих го
сподарств зі страхування будівель від 
вогню, б) 10% застрахованих госпо
дарств зі страхування засівів від гра
ду, в) 5% застрахованих господарств 
зі страхування великої рогатої худоби 
від загину і г) 5% застрахованих 
господарств зі страхування коней та 
верблюдів від загину.

4. Фонд „Б“ визначається з розра
хунку: а) 5% застрахованих госпо
дарств зі страхування від вогню, б)5°/0 
застрахованих господарств зі стра
хування засівів від граду, в) 5% за
страхованих господарств зі страху
вання великої рогатої худоби від за
гину і г) 2, 5% застрахованих госпо
дарств зі страхування коней та вер
блюдів від загину.

5. Проекта розподілу фонду пільг 
(фонди „А“ і „Б“) між округами скла
дає Правління Укрдержстраху і після 
розгляду та затвердження Страховою 
Радою його затверджує Народній Ко
місаріят Фінансів УСРР.

Ч. З

а) по страхованию строєний от 
огня и посевов от градобития с тем, 
чтобы количество освобожденных, по 
расчету на полное освобождение, было 
равно 15 (пятнадцати) процентам 
общего числа соответственно застра
хованных хозяйств;

б) по страхованию животных от 
падежа с тем, чтобы количество 
освобожденных, по расчету на пол
ное освобождение, было равно 10 
(десяти) процентам общего числа за
страхованных хозяйств по страхова
нию крупного рогатого скота и 7'/з 
(семи с половиной) процентам общего 
числа хозяйств по страхованию ло
шадей и верблюдов.

2. Правление Укргосстраха, на ос
новании всего количества хозяйств, 
застрахованных в сельских местностях 
в 1925-26 г. по обязательному оклад
ному страхованию, определяет контин
гент хозяйств, которым должна быть 
предоставлена льгота. Указанный кон
тингент составляет фонд льгот по 
обязательному окладному страхова
нию в 1925-26 году, разделяемый на 
две части—фонд „Ам и фонд „Б“.

3. Фонд „А“ определяется из рас
чета: а) 10% застрахованных хозяйств 
по страхованию строений от огня,
б) 10% застрахованных хозяйств по 
страхованию посевов от градобития,
в) 5 % застрахованных хозяйств по 
страхованию крупного рогатого скота 
от падежа, и г) 5% застрахованных 
хозяйств по страхованию лошадей и 
верблюдов от падежа.

4. Фонд „Б“ определяется из рас
чета: а) 5% застрахованных хозяйств 
по страхованию от огня, б) 5°/0 за
страхованных хозяйств по страхова
нию посевов от градобития, в) 5°/0 за
страхованных хозяйств по страхова
нию крупного рогатого скота от 
падежа и г) 2,5% застрахованных
хозяйств по страхованию лошадей 
и верблюдов от падежа.

5. Проект распределения фонда льгот 
(фонды „А“и „Б") между округами 
составляется Правлением Укргосстраха 
и по рассмотрении и утверждении 
Страховым Советом утверждается 
Народным Комиссариатом Финансов 
УССР.
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Фонд „Б“ може бути використаний 
тільки після відповідної постанови 
про те Ради Праці й Оборони Союзу 
РСР.

Під час розподілу фонду пільг, у 
першу чергу мають бути задоволені 
неврожайні райони.

6. Пільги по районах у межах, ко
жної округи розподіляє спеціальна 
нарада, шо її утворюється під голо
вуванням представника округового ви
конавчого комітету у складі: завіда- 
теля місцевої контори Укрдержстраху 
і по одному представникові від окру- 
гової планової комісії, округового фі
нансового відділу, округового земель
ного відділу, округової секції селян
ської взаємодопомоги при округовій 
інспектурі соціального забезпечення, 
округової організації незаможних се
лян, а також представників від сіль
сько-господарської та споживчої ко
операції за визначенням округового 
виконавчого комітету.

7. Пільги між сільськими радами, 
які ввіходять до району, розподіляють 
районові наради, що їх утворюється 
при районових виконавчих комітетах 
під головуванням голови або члена 
районового виконавчого комітету у 
складі: страхового агента або його 
помічника, представника фінансово-по
даткового відділку районового виконав
чого комітету, представника районо
вого селянського товариства взаємо
допомоги, участкового агронома, уча
сткового ветеринарного лікаря, пред
ставників від пожежної організації, 
як що вона є в районі, й від районової 
організації незаможних селян, а також 
представників від сільсько - господар
ської та споживчої кооперації за ви
значенням районового виконавчого 
комітету.

8. Число- господарств, що їм нада
ється пільги, між окремими районами 
та сільськими радами (§§ 6 і 7) роз
поділяють округові й районові нара
ди на підставі даних про число госпо
дарств окремих районів і сільських 
рад, залежно від ступеня заможности 
людности цих адміністративно-тери-

Фонд „Б“ может быть использован 
только после соответствующего поста
новления о том Совета Труда и Обо
роны Союза ССР.

При распределении фонда льгот, 
в первую очередь, должны быть удо
влетворены неурожайные районы.

6. Распределение льгот по районам 
в пределах каждого округа произ
водится специальным совещанием, 
образуемым под председательством 
представителя окружного исполни
тельного комитета в составе: ззведы- 
ваюшего местной конторой Укргос- 
страха и по одному представителю от 
окружной плановой комиссии, окруж
ного финансового отдела, окружного 
земельного отдела, окружной секции 
селянской взаимопомощи при окруж-т 
ной инспектуре социального обеспече
ния, окружной организации незамож
ных селян, а также представителей 
от сельско-хозяйственной и потреби
тельской кооперации по определению 
окружного исполнительного комитета.

7. Распределение льгот между сель
скими советами, входящими в район, 
производится районными совещаниями, 
образуемыми при районных исполни
тельных комитетах, под председатель
ством председателя иди члена район
ного исполнительного комитета в 
составе: страхового агента или его 
помощника, представителя финансово
налогового отделения районного ис
полнительного комитета, представи
теля районного селянского общества 
взаимопомощи, участкового агронома, 
участкового ветеринарного врача, 
представителей от пожарной орга
низации, если таковая в районе суще
ствует, и от районной организации 
незаможных селян, а также представи
телей от сельско-хозяйственной и 
потребительской кооперации по опре
делению районного исполнительного 
комитета.

8. Распределение количества хо
зяйств, которым предоставляются 
льготы, между отдельными районами 
и сельскими советами (§§ 6 и 7) про
изводится окружными и районными 
совещаниями на основании данных о 
количестве хозяйств отдельных райо
нов и сельских советов, в зависимо-
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торіяльних одиниць з тим, що для
кожного району й сільської ради за
значається точне число господарств, 
що їм надається пільги.

Ч. З

9. Число господарств, що їм нада
ється пільги зі страхування засівів, 
великої рогатої худоби, коней та вер
блюдів, вираховується окремо зі вся
кого страхування. Число господарств, 
що їм надається пільги зі страху
вання засівів від граду, великої рога
тої худоби, коней та верблюдів від 
загину, розподіляється тільки між тима 
округами, де таке страхування запро
ваджено як обов'язкове і пільги зі 
зазначеного страхування надається 
тільки в цих округах.

10. Пільги поодиноким страхувате- 
лям надають відповідні сільські ради 
спільно з особливими уповноваженими, 
обраними на загальних зборах гро
мадян кожного селища, приналежного 
до даної сільської ради.

11. Пільги, надавані біднішій сіль
ській людності, полягають або в ціл
ковитому звільненні їх від страхових 
виплат, або у зменшенні виплат на 
половину (50%).

Усім червоноармійцям і їхнім роди-г 
нам, як що вони не мають більших 
пільг, залежно від їхнього матері- 
яльного стану, надається зниження 
страхових виплат на одну третину 
(33 і 1/3%).

У тих випадках, коли пільги гада
ється не цілковиті, а часткові, ц. т. 
страхові виплати зменшується на по
ловину або на одну третину, відпо
відно має бути збільшено число го
сподарств, що їм надається пільги, 
наприклад: надаючи пільги у формі 
зниження страхових виплат на поло
вину, два господарства вважається за 
одно, а знижаючи страхові виплати 
на одну третину — три господарства 
вважаються за одно.

сти от степени зажиточности населе
ния этих административно-территори
альных единиц, причем для каждого 
района и сельского совета указывается 
точное число хозяйств, которым пре
доставляется льгота.

9. Количество хозяйств, которым 
предоставляются льготы по страхо
ванию посевов, крупного рогатого 
скота и лошадей и верблюдов, ис
числяется отдельно по каждому из 
этих видов страхования. Распределе
ние количества хозяйств, которым 
предоставляются льготы по страхова
нию посевов от градобития, крупного 
рогатого скота, лошадей и верблюдов 
от падежа, производится только между 
теми округами, в которих такие виды 
страхования введены как обязатель
ные и льготы по указанным видам 
страхования предоставляются только 
в этих округах.

10. Льготы отдельным страховате
лям предоставляются соответствую
щими сельскими советами совместно 
с особыми уполномоченными, избран
ными общими собраниями граждан 
каждого поселения, принадлежащего 
к данному сельскому совету.

11 . Льготы, предоставляемые бед
нейшему сельскому населению, за
ключаются или в полном освобожде
нии их от внесения страховых плате
жей, или в снижении платежей на 
половину (50%).

Всем красноармейцам и их семьям, 
если они не пользуются большими 
льготами в зависимости от их мате
риального положения, предоставляется 
снижение страховых платежей на 
одну треть (33 и Чъ%).

В тех случаях, когда льготы пре - “ 
доставляются не полные, а частич
ные, т. е. страховые платежи снижа
ются на половину или на одну треть, 
соответственно должно быть увели
чено количество хозяйств, которым 
предоставляются льготы, например: 
при предоставлении льгот в виде 
снижения страховых платежей на 
половину, два хозяйства считаются 
за одно, при снижении же страховых 
платежей наодну треть—три хозяйства 
считаются за одно.
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12. Списки страхувателів, що їх
звільняється від страхових виплат/
надсилається страховим агентам для 
запровадження відповідних змін у імен
них списках на страхові виплати.

У в а г а .  У випадках, коли стра 
хувателі, занесені до списку осіб, 
що їх звільняється від страхових 
виплат цілком або частково, вне
суть їх, то страховий агент робить 
перерозрахунок виплат і у потріб
них випадках повертає зайво вне
сені суми.

13. Списки страхувателів, що їм 
надано пільги, вивішується у Сіль
ських радах для огляду й оголошу
ється на загальних зборах громадян.

14. Постанови сільських рад про 
розподіл пільг можуть оскаржити 
страхувателі до районових нарад 
(арт. 7) протягом двох тижнів, після 
оголошення списків на загальних збо
рах громадян. Оскарження не зупи
няє стягання страхових виплат.

15. Господарства, звільнені від стра
хових виплатів з обкладу 1925-26 р., 
звільняється також і від внесення 
у відповідній частині зависок ми
нулих років.

16. Сільські ради розподіляють 
пільги між окремими страхуЕателями 
таким порядком черговости:

а) в першу чергу пільги нада
ється червоноармійцям та їхнім ро
динам;

б) у другу — доброхітним по
жежним організаціям і

в) в третю—біднішим громадя
нам з тим, що за инших однакових 
умов перевагу надається господарствам, 
що зводять нові будинки з вогне- 
тривалого матеріялу, а також пересе
ленцям та розселенцям.

Порядок надання пільг червоноар
мійцям та їхнім родинам установлю
ється особливою інструкцією, шо Її 
видає Українська Економічна Нарада.

Доброхітні пожежні організації, що 
працюють на селах на підставі за-

12. Списки страхователей, подлежа
щих освобождению от взносов страхо
вых платежей, препровождаются стра
ховым агентам для внесения соответ
ствующих изменений в поименные 
списки на страховые платежи.

П р и м е ч а н и е .  В случаях, когда 
страхователи, внесенные в списки 
лиц, подлежащих освобождению от 
взносов страховых платежей полно
стью или частично, внесут таковые, 
страховой агент производит пере
расчет платежей и в необходимых 
случаях возвращает излишне вне
сенные суммы.
13. Списки страхователей, которым 

предоставлены льготы, вывешиваются 
в сельских советах для обозрения и объ
являются на общих собраниях граждан

14. Постановления сельских советов 
о распределении льгот могут быть 
обжалованы страхователями в район
ные совещания (ст. 7) в двухнедель
ный срок, после об'явления списков на 
общих собраниях граждан. Обжалова
ние не приостанавливает взыскания 
страховых платежей.

15. Хозяйства, освобожденные от 
взносов страховых платежей по 
окладу 1925-26 года, освобождаются 
также и от внесения в соответствую
щей части недоимок прежних лет.

16. Сельские советы распределяют 
льготы между отдельными страхова
телями в следующем порядке очеред
ности:

а) в первую очередь л»-готы предо
ставляются красноармейцам и их 
семьям;

б) во вторую —добровольным пожар
ным организациям и

в третью—беднейшим гражданам 
ем. при прочих равных условиях 

преимущество предоставляется хозяй
ствам, возводящим новые здания из 
огнестойкого материала, а также 
переселенцам и расселенцам.

Порядок предоставления льгот крас
ноармейцам и их семьям устанавли
вается особой инструкцией, издавае
мой Украинским Экономическим Со
вещанием.

Добровольные пожарные организа
ции, действующие в селах на основа-
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тверджених законним порядком стату
тів, одержують пільгу у формі ЦІЛКОВИ
ТОГО звільнення від страхових виплат 
за застраховані по нормах обкладного 
страхування належні їм службові при
міщення та штатний кінський склад.

Бідніша людність дістає пільги роз
міром і порядком, шо його встанов
люють округові наради (арт. 6).

17. Надаючи пільги поодиноким 
страхувач елям, сільські ради повинні 
керуватися так чинними законами та 
інструкціями, як і відомостями,шо у них 
є.про матеріяльний стан страхувателів.

Ч З

18. На округові наради (арт. 6) по
кладається обов’язок визначити кате
горії бідніших страхувателів, встано
вити ознаки для визначення їхнього 
матеріяльного стану, порядок черго- 
вости надання пільг зазначеним ка
тегоріям і розмір пільг для кожної 
категорії(зниження страхових виплат 
на 50%' або 100%).

Харків, 13 лютого 1926 р.
Голова Української Економічної 

Наради В. Чубар.

За Керівничого Справ Української 
Економічної Наради Яворський.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК” 11 березня, 
1926 р., .'й 57.

Затверджено постановою УЕН 
23 лютого 1925 р. (проток, ч. 10).

1 1 . С Т А Т У Т
Тресту снлікатпої промисловості! України 

під назвою .Укршікаттрест" щое в(іез- 
посередиьому віданві ВРНГ УС1Т.

І. Засади.

1. Для виробництва кераміки, це
менту й инших будівельних мате- 
ріялів, а також для.здобування різних 
корисних копалин за для потреб 
металургійної й будівельної промисло-

нии утвержденных законным поряд
ком уставов, получают льготу в виде 
полного освобождения от страховых 
платежей за застрахованные по нор
мам окладного страхования принадле
жащие им служебные помещения и 
штатный конский сосгав.

Беднейшее население получает 
льготы в размере и в порядке, устана
вливаемом окружными совещаниями 
(ст. 6).

17. Предоставляя льготы отдельным 
страхователям, сельские советы обя
заны руководствоваться как действу
ющими законами и инструкциями, та* 
и имеющимися у них сведениями о 
материальном положении страхова
телей.

18. На окружные совещания (ст. 6) 
возлагается обязанность определить 
категории беднейших страхователей, 
установить признаки для определения 
их материального положения, порядок 
очередности представления льгот ука
занным категориям и размер льгот 
для каждой категории (снижение 
страховых платежей на 50% или 100%).

Харьков, 13 февраля 1926 г.
Председатель Украинского Экономи

ческого Совещания В. Чубарь.

За Управляющего Делами 
Украинского Экономического

Совещания Яворский.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК"

11 марта 1926 г., Лт 57.

К; З

Утвержден постановлением 
Э КОСО. УССР 23 Февраля 1925 г. 
(протокол № 10).

II. У С Т А В
Треста силикатной промышленности Ук

раины иод наименованием „Укрсилн- 
капрест“, находящегося в непосредствен

ном ведении ВС ИХ УССР.
I. Общие положения.

1. Для производства керамики, цемента 
и других строительных материалов, 
а также для добычи полезных иско
паемых для нужд металлургической 
И строительной промышленности,
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вости, утворюється на підставі декрету 
ВУЦВЧ'а й Раднаркому з 2 липня 
1923 року, під загальним у правлінням і 
керуванням ВРНГ УСРР і в безпосере
дньому іі віданні трест під назвою 
„Укрсилікаттрест" для об'єднаного 
управління на засадах комерційного 
розрахунку з метою добування 
зиску всіма підприємствами, переліче- 
ни Vи у пун. 2.

2. У склад „Укрсилікаттресту“ 
увіходять нижчепойменовані заклади:

1) Амвросіївський цементовий завод 
ім. тов. Петровського при ст. Амвро-
сіївка.

2) Краматорський цементовий за
вод кол. „Гармата" при ст. Крама
торська.

3) Володимирський завод для виго
тування вогнетривалих виробів при 
ст. Велико-Анодоль.

4) Кар'єри Волновахівського, Хлі- 
бодарського й Зачатіївського районів 
при ст. Волновзха.

5) Деконський завод для виготу
вання вогнетривалих виробів і ала
бастру ім. т. Будьоного при ст. Де- 
конська.

6) Доломітний завод та кар'єри при 
ст. Яма Півн-Дон. залізн.

7) Слав'янський цегельно-черепичний 
завод при ст. Слав'янськ.

8) Очеретянський цегельно-черепич
ний завод при ст. Очеретяне.

9) Червоногірський завод для виго
тування динасової й шамотової цегли 
ім. т. Леніна при ст. Червоногорівка.

10) Крейдо-помельний завод та 
крейдяні кар'єри при ст. Шидловська.

11) Торецький завод „Червоний 
Жовтень" для виготування керамічних 
виробів при ст. Констянтинівка.

12) Ларинський вапняний завод при 
ст. Ларино.

13) Часів-Ярська група керамічних 
заводів при ст. Часів Яр.

14) Бахмутський алебастровий завод 
при ст. Бахмут.

15) Завод для виготування силікат
ної цегли при ст. Попасна.

3. Укрсилікаттрест утворює особ
ливу господарчу одиницю, має права 
юридичної особи й відповідає по всіх

образуются, на основании декрета 
ВУЦИК'а и СНК от 2 июля 1923 года, 
под общим управлением и руковод
ством ВСНХ УССР и в непосредствен
ном его ведении трест под наиме
нованием „Укрсиликаттрест" для 
об'единенного управления на на
чалах коммерческого рассчета с целью 
извлечения прибыли всеми предприя
тиями, перечисленными в пункте 2.

2. В состав „Урсиликаттреста" входят 
нижепоименованные заведения:

* 1) Амвросиевский цементный завод 
им. т. Петровского при ст. Амвро- 
сиевка.

2) Краматорский цементный завод 
б. „Пушка" при ст. Краматорская.

3) Владимирский завод по изгото
влению огнеупорных изделий при 
ст. Велико-Анодоль.

4) Карьеры Волноваховского, Хлебо- 
дарского и Зачатьевского районов 
при ст. Волноваха:

5) Деконский завод по изготовлению 
огнеупорных изделий и алебастра 
им. т. Буденного при ст. Деконсхая.

6) Доломитный завод и карьеры 
при ст. Яма Сев -Дон. ,ж. д.

7) Славянский кирпично черепичный 
завод при ст. Слэвянск.

8) Очеретинский кирпично-черепич
ный завод при ст. Очеретино.

9) Коасногорский завод по изгото
влению динасового и шамотового кир
пича им. т. Ленина при ст. Красно- 
горовка.

10) Мелопомольный завод и карьеры 
меловые при ст. Шидловская.

11) Торецкий завод „Красный Ок
тябрь" но изготовлению керамических 
изделий при ст. Константиновка.

12) Ларинский известковый завод
при ст. Ларино.

13) Часов-Ярская группа керами
ческих заводов при ст. Часов-Яр.

1 4) Бахмутский алебастровый завод 
при ст. Бахмут.

15) Завод по изготовлению сили
катного кирпича при ст. Попасная.

3. Укрсиликаттрест образует осо
бую хозяйственную единицу, обладает 
правами юридического лица и несет
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зобов'язаннях в межах, встановлених 
декретом з 2 липня 1923 року, не 
перекладаючи такої відповідальности 
на будь-які инші державні органи або 
державну скрабницю.

4. Перехід окремих закладів із „Укр- 
силікаттресту“ в инші трести, вклю
чення до нього фабрик і заводів із 
складу инших трестів, а також все- 
лякі инші зміни складу закладів, шо 
увіходять до „Укрсилікаттресту", до
зволяється у згоді керівника „Укрси- 
лікаттресту" з правлінням або керую
чим відповідного тресту, за постано
вою ВРНГ УСРР з затвердженням УЕН.

5. Відносини „Укрсилікаттресту11 до 
П офспілки будівельних робітників, 
регулюється чинними й спеціяльно шо 
до цього виданими постановами 
(арт. 7 декрету з 2 липня 1923 р.).

6. У своїй торговельно-промисловій 
діяльності „Укрсилікаттрест" підпоряд
ковується всім законоположенням 
про промисловість і торгівлю і під
лягає всім формам оподаткування, 
встановленим для державних підпри
ємств, що функціонують на засадах 
комерційного розрахунку.

II. Майно тресту.

7. „Укрсилікаттрестові" ВРНГ УСРР, і 
надається:

а) статутовий капітал на суму дев'ять 
мільйонів двісті сімдесят одна тисяча 
сімдесят карб. 64 коп., за ринковою 
вартістю в червінцях і в довійсько- 
вих карбованцях (оснівній капітал— 
7.503.934,09 крб.—в довійськових крб. 
й обіговий капітал 1.767.136,55 крб. 
в червінцевих карб; б) а також пере
лічені в особливому реєстрові земельні 
дільниці, ліси, води то що із Зазна
ченням їхньої довійськової ціни в зо
лотих карб., а також і звязана з ко
ристуванням землею, її нетрами й лі
сами—рента.

8. «Укрсилікаттрест» приймає на 
себе актив і пасив закладів, що уві
ходять до його складу (§ 2), згідно зі 
вступним балансом.

ответственность по всем обязатель
ствам в пределах, установленных 
декретом от 2 июля 1923 г., без 
переложения таковой ответственности 
на какие-либо другие государствен
ные органы или государственную 
казну.

4. Переход отдельных заведений 
из „Уксиликаттреста* в другие тресты, 
включение в него фабрик и заводов 
из состава других трестов, а также 
иное изменение состава заведений, 
входящих в „Укрсиликаттрест" допу
скаются по соглашению управляющего 
„Укрсиликаттрестом" с правлением 
или управляющим соответствующего 
треста, по постановлению ВСНХ УССР 
с утверждением ЭКОСО УССР.

5. Отношения „Укрсиликаттреста“ 
к Профсоюзу строительних рабочих 
регулируются действующими и спе
циально на этот счет изданными по
становлениями (ст. 7 декрета от 
2 июля 1923 г.).

6. В своей торгово-промышленной 
деятельности „Укрсиликаттрест11 под
чиняется всем законоположениям о про
мышленности и торговле и подлежит 
всем видам обложения, установленным 
для государственных предприятий,дей
ствующих на основе коммерческого 
расчета.

II. Имущество треста.

7. „Укрсиликагтресту" ВСНХ УССР 
предоставляется:

а) уставный капитал на сумму 
девять миллионов двести семьдесят 
одна тысяча семьдесят рублей 64 ко
пейки, по рыночной стоимости в чер
вонцах и в довоенных рублях (основной 
капитал 7.503.934,09 руб. в довоен
ных рублях и оборотный капитал 
1.767.136,55 руб. в червонных рублях, 
б) а также перечисленные в особой 
описи земельные участки,леса и воды 
и т. д. с указанием их довоенной 
цены в золотых рублях, а равно 
и связанная с пользованием землей, 
ее недрами и лесами—рента.

8. „Укрсиликаттрест11 принимает на 
себя актив и пассив входящих в его 
состав заведений (§ 2), согласно всту
пительного баланса.
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9. «Укрсилікаттрест» володіє, кори 
стусться й розпоряджає наданим йому 
майном для здійснення своїх господар
чих і торгово-промислових завдань, 
з метою добути зисків, і повинний 
існувати на рахунок коштів, наданих 
Рому за статутом й зберігти нада
ний йому основний капітал (§ 7), ко
ристуючись таким і переводячи в ньому 
зміни в порядкові й в межах, зазна
чених у декреті’ з 2 липня 1923 р.

Ч. З

///. Органи управління й ревізії тресту, 
їхні прана, обов'язки й порядок діяль- 

пости.

10. Для управління трестом приз
начає ВРНГ УСРР Керівничого й його 
заступника, одержавши висновка від 
Укрбюра Профспілки будівельних ро
бітників, реченцем на один рік. Кері- 
вничий чинить піц керівництвом ВРНГ 
УСРР, згідно з затвердженою ВРНГ 
УСРР інструкцією (арт. 26 п. „г" де
крету з 2 липня 1923 р.). Винагороду 
Керуючому й його заступникові при
значає ВРНГ УСРР.

У в а г а .  Протягом операційного 
року зміна Керуючого й його за
ступника провадиться в порядкові, 
передбаченому арт. ЗО декрету 
з 2 липня 1923 р.
11. Головного бухгалтератресту зат

верджує й усуває, неподання Керівнич- 
ного тресту, ВРНГ УСРР і він чинить 
за інструкцією, затвердженою ВРНГ 
УСРР. Для управління окремими зак
ладами Керівничий трестом призна
чає директорів.

12. Взаємовідносини Керівничого 
трестом з адміністрацією закладів, шо 
увіходять до його складу, встановлює
ться, згідно з положенням „Про управ
ління промисловими закладами, шо 
увіходять до складу тресту", затверд
женого ВРНГ УСРР.

13. Не пізніше двох місяців перед 
початком нового операційного року Ке
рівничий трест мусить подати до ВРНГ 
УСРР на затвердження, а до Нарком-
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9. „Укрсиликаттрест" владеет, поль
зуется и распоряжается предоставлен
ным ему имуществом для осуществления 
своих хозяйственных и торгово-про
мышленных задач с целью извлечения 
прибыли и обязан существовать на счет 
средств, предоставленных ему по уставу 
и сохранить предоставленный ему ос
новной капитал (§ 7), пользуясь 
таковым и производя в нем изменения 
в порядке и в пределах, указанных 
в декрете от 2 июля 1923 г.

I I I .  Органы управления и ревизии 
треста, их права, обязанности и поря

док деятельности.

10. Для управления [трестом наз 
начается ВСНХ УССР, Управляющий 
и его заместитель, по получении за
ключения от Укрбюро Профсоюза 
строительних рабочих сроком на один 
год. Управляющий действует под руко
водством ВСНХ УССР, согласно 
утвержденной ВСНХ УССР инструкции 
(ст. 26 п. „г“ декрета от 2 июля 1923 г). 
Вознаграждение Управляющему и его 
заместителю назначается ВСНХ УССР.

П р и м е ч а н и е .  В течение опе
рационного годасмена Управляющего 
и его заместителя происходит в по
рядке, предусмотренном ст. 30 де
крета от 2 июля 1923 года.

.11. Главный бухгалтер треста утвер
ждается и смещается, по представле
нию Управляющего трестом, ВСНХ 
УССР и действует по инструкции, 
утвержденной ВСНХ УССР. Для управ
ления отдельными заведениями Управ
ляющий трестом назначает директоров.

12. Взаимоотношения Управляющего 
трестом с администрацией входящих 
в его состав заведений устанавли
ваются, согласно положения „Об 
управлении промышленных заведений, 
входящих в состав трестов", утвер
жденного ВСНХ УССР.

13. Не позднее дзух месяцев до на
ступления нового операционного года 
Управляющий трестом обязан пред
ставить в ВСНХ УССР на угвер-
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фіну й Укрбюра Профспілки буді- 
веліних робітників до відому, свої 
проекти річної й поквартальної 
виробничої програми й кошторису, 
шо походять з обліку виробничої мо- 
жливости й комерційної зисковности 
робіт окремих закладів й погоджені 
з Управлінням цих закладів.

Як шо ВРНГ УСРР на протязі вище
зазначеного реченця не розгляне по
даного виробничого програму й кош
торису, то Керівничий надалі, до 
їхнього розгляду, провадить роботу, 
згідно з поданим проектом. У плані 
робіт тресту мусить бути передбачено 
розподіл обов‘язків поміж Управлін
ням тресту й окремими заводоуправ
ліннями, шо до заготівлі, збуту й 
кредитування.

У в а г а .  Форму й порядок скла
дання програму та кошторису вста

новлює ВРНГ УСРР.
14. В трьохмісячний реченець після 

закінчення операційного року, який 
рахується з 1 жовтня по ЗО вересня, 
Керуючий подає, згідно з формою, 
встановленою ВРНГ у згоді з НКФ. 
на затвердження ВРНГ й до відому 
НКФ й Укрбюра Профспілки буді
вельних робітників звіт, виконавчий 
кошторис, баланс і рахунок зиску та 
втрат за минулий рік, з висновком 
Ревізійної Комісії й проектом порядку 
й способу покриття витрат і розпо
ділу зиску. До балансу треста вклю
чається відраховання на амортизацію, 
за встановленим законом порядком. 
Розмір зиску й розподіл його, а та
кож спосіб ліквідації втрат розвя- 
зується встановленим порядком. 15 16

15. Після затвердження звіту про
тягом місяця з дня подання його до 
ВРНГ УСРР, баланс і рахунок зисків 
та збитків публікується в газеті 
„Вісти ВУЦ8К“ та подається до ві
дому УЕН та НКФ.

16. Керівничий мусить подавати 
до ВРНГ УСРР періодичні звіти з ви
сновками Ревізійної Комісії, а рівно ж 
надсилати всі вимагані відомості в 
реченці й порядку, за вказівкою 
ВРНГ УСРР. й подавати на огляд ЇЇ

ч. З

ждение, а в Наркомфин и Укрбюро 
Профсоюза строительных рабочих 
к сведению, свои проекты годичной 
и поквартальной производственных 
программ и сметы, основанные на 
учете производственных возможностей 
и коммерческой выгодности работы 
отдельных заведений и согласованные 
с Управлением сих заведений.

Если ВСНХ УССР в течение выше
указанного срока не рассмотрит пред
ставленной производственной про
граммы и сметы, то Управляющий 
впредь до их рассмотрения произво
дит работу согласно представленного 
проекта. В плане работ треста должно 
быть предусмотрено распределение 
обязанностей между Управлением тре 
ста и отдельными заводоуправлениями 
по заготовке, сбыту и кредитованию.

П р и м е ч а н и е .  Форма и поря
док составления программы, и сметы 
устанавливается ВСНХ УССР.
14. В трехмесячный срок по исте

чению операционного года, исчисля
емогос 1 октября по 30 сентября, Управ
ляющий представляет по форме, уста
новленной ВСНХ УССР по соглашению 
с НКФ, на утверждение ВСНХ и к све
дению НКФ и Укрбюро Профсоюза 
строительных рабочих отчет, испол
нительную смету, баланс и счет при
былей и убытков за истекший год 
с заключением Ревизионной Комиссии

'и с проектами порядка и способов 
покрытия убытков и распределения 
прибыли. В баланс треста включается 
отчисление на аммортизацию, согла
сно законом установленного порядка. 
Размер прибыли, распределение ее, 
а также способ ликвидации убытков 
разрешается в установленном порядке.

15. По утверждению в месячный 
срок со дня .представления в ВСНХ
УССР отчета, баланс и счет при
былей и убытков публикуются в га
зете „Вісти ВУЦВК“ и сообщаются 
в ЭКОСО УССР и в НКФ.

16. Управляющий обязан представ
лять в ВСНХ УССР периодические 
отчеты с заключением Ревизионной 
Комиссии, а равно сообщать все тре
буемые сведения в сроки и в порядке 
по указанию ВСНХ УССР и представ-
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представникам усі свої книги й докуг
менти.

17. За випадків, передбачених річ
ними програмами й кошторисами, ка 
літально переб/довувати будинки, роз
ширяти підприємства, набувати й за
орендовувати будівлі, здавати в оренду 
будівлі, й підприємства, так основні, як 
і допомічні, а також окремі частини 
підприємств, можна зі спеціяльного 
шо-разу дозволу ВРНГ УСРР.

Коли-ж зазначені заходи річними 
програмами та кошторисами не пе
редбачено, то видатки на здійснення 
їх підлягають затвердженню порядком, 
передбаченим § 13 цього статуту.

У в а г а .  Договори на взяті в 
оренду допомічні підприємства на 
реченець до шістьох років складає 
Керівничий самостійно.

18. Окрім випадків, передбачених 
загальними узаконеннями й цим стату
том жадні держустанови або урядовці не 
мають права втручатися в адміністра
тивно-господарчу й оперативну діяль
ність Керівничого тресту.

19. Керівничий керує всіма опера
ціями тресту, завідує й керує спра
вами й майном, що є в розпорядженні 
тресту, з чого-б воно не складалось 
і де б воно не було. Керівничий укла
дає всі договори, шо належать до об
сягу операцій тресту, прохаючи по
переднього дозволу ВРНГ УСРР на ті 
випадки, шо їх точно зазначено в 
цьому статуті, в декреті від 2 липня 
1923 р. і в інструкції, затвердженій 
ВРНГ УСРР. Зокрема, до відання 
Керівничого належить:

а) організувати виробництво й керу
вати діяльністю всіх заводів, що уві
ходять до складу тресту;

б; влаштувати касу й діловодство, 
вести звітність за системою подвійної 
бухгалтерії, а рівно-ж складати звіт, 
баланс, кошторис, виробничий план 
і план діяльности;

лять для обозрения его представителям
все свои книги и документы.

17. В случаях, предусмотренных го
дичными программами и сметами, ка
питальные переустройства зданий, 
расширение, приобретение и заарен- 
дование строений, сдача в аренду 
строений и предприятий, как основ
ных, так и подсобных, а равно от
дельных частей предприятий, допуска
ется с особого каждый раз разрешения 
ВСНХ УССР.

Если же указанные мероприятия 
не предусмотрены годичными програм
мами и сметами, то расходы на осу
ществление их подлежат утверждению 
в порядке, предусмотренном §13 сего 
устава.

П р и м е ч а н и е .  Договоры на 
взятие в аренду подсобных пред
приятий на срок до шести лет за
ключаются Управляющим самосто
ятельно.
18. Вне случаев, предусмотренных 

общими узаконениями и настоящим 
уставом, никакие госучреждения или 
должностные лица не имеют права 
вмешиваться в административно-хо
зяйственную и оперативную деятель
ность Управляющего .треста.

19. Управляющий руководит всеми 
операциями треста, заведывает и управ
ляет делами и находящимся в распо
ряжении треста имуществом, в чем бы 
таковое не заключалось и где бы та
ковое не находилось. Управляющий 
заключает все сделки, входящие в 
круг операций треста, испрашивая 
предварительное разрешение ВСНХ 
УССР в тех случаях, которые точно 
указаны в настоящем уставе, декрете 
от 2 июля 1923 г. и инструкции, 
утвержденной ВСНХ УССР. В ча
стности к ведению Управляющего 
относятся следующие вопросы:

а) организация производства и ру
ководство деятельностью всех вхо
дящих в состав треста заводов;

б) устройство кассы и делопроизвод
ства, ведение отчетности по системе 
двойной бухгалтерии, а равно состав
ление отчетов, балансов, сметы, про
изводственного плана и плана дей
ствия;
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в) приймати й звільняти службовців 
і робітників, складати колективні 
договори й окремі трудові угоди;

г) купувати й продавати майно, 
так за готівку, як і в кредит;

д) наймати склепи й приміщення;
є) страхувати майно тресту;
ж) видавати й приймати до виплати 

векселі й ^н^и^ термінові забов'язання;

з) дисконтувати векселі, що над
ходять на ім‘я тресту;

і) видавати довіреності, відповідно 
до арт. 267 Цив. Кодексу;

к) укладати Законні акти (арт. 22 
Цив. Код.) на придбання, вивласнен.чя; 
здачу в оренду й заставу будівель;

л) брати участь на з'їздах та в бюрі 
з'їздів, а також з дозволу ВРНГ УСРР 
(арт. 28, літ. „И“ і декрету з 2 липня 
1923 р.)- брати участь в синдикатах, 
різних промислових і торговельних 
об'єднаннях;

м) приймати замовлення;
н) розподіляти роботи й обов'язки 

між Керівничим і його заступником.

о) провадити вселякі дозволені зако
ном кредитові й валютові операції, 
які зв'язані зі здійсненням завдань, 
покладених на трест;

п) подавати до ВРНГ УСРР питання 
про зміну статуту тресту, статуто- 
вого капіталу й складу заводів, що 
увіходять до тресту;

р) провадити вселякі видатки 
з додержанням правил, викладених 
в арт. 37 декрету з 2 липня 1923 р.;

с) відкривати контори, агентства 
то що;

т) видавати інструкції директорам 
закладів, відповідно до положення про 
керування закладами, що увіходять 
до складу тресту, затвердженого 
ВРНГ УСРР;

у) право позову й иншого пред
ставництва на суді особисто або через 
повірених, уповноважуваних загаїь- 
ною або спеціяльною довіреністю.

Ч. З

в) прием и увольнение служащих
и рабочих, заключение коллективных 
договорови отдельных трудовых согла
шений;

г) покупка и продажа имущества, 
как за наличный расчет, 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 со ст. 267 Гр. Код.;

к) совершение законных актов 
(ст. 22 Гр. Код.) на приобретение 
и отчуждение, сдачу в аренду и залог 
строений;

л) участие в с'ездах и в бюро 
с'ездов, а также с разрешения ВСНХ 
УССР (ст. 28 лит. „И“ и декрета 
от 2 июля 1923 г.), участиев синдикатах, 
разного рода торговых и промышленных 
об'единениях;

м) прием заказов;
н) распределение работ и обязан

ностей между Управляющим и заме
стителем;

о) совершение всякого рода дозво
ленных законом кредитных и валют
ных операций, связанных с осуще
ствлением задач, возложенных на 
трест;

п) представление в ВСНХ УССР 
вопросов об изменении устава треста, 
уставного капитала и состава вхо
дящих в трест заводов;

р) производство всякого рода ра
сходов с соблюдением правил, изло
женных в ст. 37 декрета от 2 июля 
1923 г.;

с) открытие контор, агентств ит. п.

т) издание инструкций директорам 
заведений, в соответствии с положе
нием об управлении заведением, вхо
дящим в состав треста, утвержденным 
ВСНХ УССР;

у) право иска и иного представи
тельства на суде лично или через 
поверенных, уполномоченных общей 
или специальной доверенностью.

№ З
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У в а г а .  Векселі, чеки, грошові 
зобов'язання, вселякі нотаріяльні 
акти підписує Керівничий тресту 
або його заступник і стверджує 
головний бухгалтер.

20. Керівничий тресту,його заступник 
завідувачі окремими підприємствами 
повинні виявляти необхідну передба
чливість дбайливого господаря і відпові
дають за свої чинності не тільки перед 
судом цивільним і кримінальним по
рядком, але й дисциплінарним порядком 
перед ВРНГ УСРР, так за цілість 
майна, як і за господарне ведіння 
справи.

21. Керівничому тресту надається 
право зноситися безпосередньо зі всіма 
місцевими й центральними державними 
установами, урядовцями і громадськими 
організаціями, за винятком ВУЦВК, 
РНК та УЕН, зносини з якими нале
жить провадити через ВРНГ УСРР.

22. У складі тресту організується 
Ревізійну Комісію з 3 членів. Голову 
й одного члена Комісії призначає 
ВРНГ УСРР, а другого члена Комісії 
делегує Укрбюро Профспілки буді
вельних робітників. Ревізійну Комісію 
призначається на той період, на який 
призначено Керівничого тресту. Вина
городу всій членам Ревізійної Комісії 
й кошторис видатків визначає ВРНГ 
УСРР і оплачується їм за рахунок 
тресту.

23. Обов'язки й порядок чинности 
Ревізійної Комісії визначається арт. 43 
декрету з 2 липня 1923 р. і інструк
цією ВРНГ УСРР.

24. Управління тресту перебуває 
в місті Харкові й мусить бути членом 
Місцевої Товарової Біржі.

25. Трестові привласнюється пе
чатку встановленого зразку.

IV. Фінансування „У крсилікат- 
тресту

26. Фінансування тресту, так за 
рахунок держави, як і через притяг
нення кооперативного й приватного

ч. З

П р и м е ч а н и е .  Векселя, чеки, 
денежные обязательства, всякого 
рода нотариальные акты подписы
ваются Управляющим треста или 
его заместителем и скрепляются 
главным бухгалтером.
20. Управляющий трестом, заме

ститель и заведываюшие отдельными 
предприятиями должны проявлять не
обходимую предусмотрительность за
ботливого 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. Управляющему трестом предста
вляется право сноситься непосред
ственно со всеми местными и цей - 
тральными государственными учрежде
ниями и должностными лицами и об
щественными организациями, за исклю
чением ВУЦИК'а, СНК иЭКОСО УССР, 
сношение с коими должно произво
диться через ВСНХ УССР.

22. В составе треста организуется 
Ревизионная Комиссия из 3 человек. 
Председатель и один член Комисси 
назначаются ВСНХ УССР, а другой 
член Комиссии делегируется Укрбюро 
Профсоюза строительных рабочих. 
Ревизионная Комиссия назначается на 
тот период, на который назначен 
Управляющий трестом. Вознагра
ждение всем членам Ревизион
ной Комиссии и сметы расходов 
определяются ВСНХ УССР и оплачи
ваются им за счет треста.

23. Обязанность и порядок действия 
Ревизионной Комиссии определяется 
ст. 43 декрета от 2 июля 1923 г. 
и инструкцией ВСНХ УССР.

24. Управление треста имеет место
пребывание в гор. Харькове и обязано 
состоять членом Местной Товарной 
Биржи.

25. Тресту присваивается печать 
установленного образца.

IV. Финансирование „Укрсиликат- 
треста".

26. Финансирование треста, как га 
счет государства, так и путем при
влечения кооперативного частного
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капіталів переводиться порядком, вста
новленим у законі.

27. Випускати облігації так гаран
товані, як і не гарантовані Урядом, 
припускається з особливих постанов 
УЕН порядком арт. 24 декрету 
з 2 липня 1923 р. на клопотання 
ВРНГ УСРР.

V. Занарнжуеачня й реалізація 
продукції.

28. Укрсилікаттрест мгє право 
вільно реалізувати свою продукцію 
так на внутрішньому, як і на зовніш
ньому, (з додержанням всіх законів і 
правил шо до зовнішньої торгівлі, 
ринках, але право переважної купівлі 
продукції його виробництва належить 
за всіх инших рівних умов на першу 
чергу держорганам і держоб'єднанням. 
а потім кооперативним об'єднанням, 
центральним, краєвим і губерніяльним, 
коли ці державні й кооперативні орга
ни й об'єднання виступили як контр
агенти.

Продукцію тресту реалізуєтся за 
ціною, призначуваною у згоді з по
купцями. Обов'язкові для тресту від
пускні ціни на крам, призначений для 
вільного продажу, можуть бути вста
новлені на потрібні випадки постано
вами ВРНГ УСРР.

29. Завдання,непередбачені виробни
чим програ.мом, може давати тресту для 
обо'вязкового виконання ВРНГ УСРР 
з затвердження УЕН.

30. Постановами УЕН через ВРНГ 
УСРР може бути занаряжена продук
ція треста в цілому або в частині по 
собівартості з нарахованням пересіч
ного зиску. На підставі наряду УЕН 
трест зобов'язаний скласти з відпо
відними держорганами на вказаних 
УЕН умовах договір,з наслідками згідно 
з арт. 49 декрету з 2 липня 1923 року.

31. Заготовляючи харчові продукти 
й вселякі сировинні матеріяли, трест 
зобов'язаний за всіх инших рівних 
умов давати перевагу держорганам і 
кооперативним об'єднанням, шо висту
пили як контрагенти.

Ч. З

капиталов может производиться 8 по
рядке, законом установленном.

27. Выпуск облигаций, как гаранти
рованных, так и негарантированных 
Правительством, допускается по осо
бым постановлениям ЭКОСО УССР 
в порядке ст. 24 декрета от 2 июля 
1923 г. по ходатайству ВСНХ УССР

V. Занаряживание и реализация 
продукции.

28. Уксиликаттрест имеет право 
свободно реализировать свою про
дукцию, как на внутреннем, так и на 
внешнем, с соблюдением законов 
и правил о внешней торговле, рынках, 
но право преимущественной покупки 
предметов его производства принад
лежит при всех равных условиях 
в первую очередь госорганам и гособ*- 
единениям, а затем кооперативным 
обвинениям, центральным, областным и 
губернским, если эти государственные 
и кооперативные органы и об'единения 
выступали в качеств контрагентов.

Продукция трестае реализуется по 
цене, назначенной по соглашению 
с покупшиками. Обязательные для 
треста отпускные цены на товары, 
предназначенные для свободной про
дажи, могут быть установлены в не
обходимых случаях постановлениями 
ЬСНХ УССР.

29. Задания, не предусмотренные 
производственной программой, могут 
даваться тресту для обязательного 
выполнения ВСНХ УССР с утверж 
дения ЭКОСО УССР.

30. Постановлениями ЭКОСО УССР 
через ВСНХ УССР можеть быть занаря - 
жена продукция треста в целом или 
в части по себестоимости и с начи
слением средней прибыли. На осно
вании наряда ЭКОСО УССР трест 
обязан заключать с соответственными 
госорганами договор на указанных 
ЭКОСО условиях с последствиями по 
ст. 49 декрета от 2 июля 1923 г.

31. При заготовках продуктов про
довольствия и всякого рода сырых 
материалов, трест обязан при всех 
прочих равных условиях оказывать 
преимущество госорганам и коопера
тивным обвинениям, выступившим 
в качестве контрагентов.
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VI. Порядок зміни статуту „Укрсилг.
каттресщ*.

32. Зміна цього статуту припуска
ється з дозволу ВРНГ УСРР і затверд
ження УЕН.

V I I .  Ліквідація „ Укрсилікаттрестуи,

33. Випадки й порядок ліквідації 
цього тресту визначається арт. арт. 
51-52 декрету з 2 липня 1923 року.

Ч. З Арт. 11

VI. Порядок изменения устава „Укрой-
АикаттрвСта*.

32. Изменение настоящего устава 
допускается с разрешения ВСНХ УсСР 
и утверждения ЭКОСО УССР.
V I I .  Ликвидация „Укрсиликаттрестаи

33. Случаи и порядок ликвидации 
настоящего треста определяются ст. 
ст. 51-52 декрета от 2 июля 1923 г.

№ З

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции.

Укрголовліт Ч. 1569. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам. Ч. 1476. Прим. 8000.
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УКРАЇНСЬКА СОЦІЯЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
зд!926ріи

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

16 квітня 1926 р. У Відділ ДРУГИЙ 16 апреля 1926 г.
1 4

отдел ВТОРОЙ

З М І С Т
Постанова УЕН

(13 лютого 1926 р.).

12. Про порядок надання пільг з обов'яз
кового о-бкладиого страхування в мі
стах у 1925-26 році.

13. Статут - Всеукраїнського Будівельного 
Акційного Товариства .Будівельна Інду
стрія-.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Постановление УЭС
(13 февраля 1926 і.).

12. О порядке предоставления льгот по обя
зательному окладному страхованню в 
городах в 1925-1926 году.

13. Устав Всеукраннского Строительного 
Акционерного Общества .Строительная 
Индустрия".

Постанова Української Економічної 
Наради.

12. Про порядок надання пільг з обов'
язкового обкладного страхування в 

містах у 1925-26 році.
На підставі арт. 10 постанови РЛО 

СРСР з 2 вересня 1925 року „Про 
обов'язкове окладне страхування 
в містах на 1925-26 рік * (36. Зак. 
СРСР 1925 р., № 63, арт 465),— 
Українська Економічна Нарада поста
новила затвердити нижченаведену 
інструкцію про порядок надання пільг 
з обов'язкового обкладного страху
вання в містах у 1925-26 році:

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок надання пільг а обов'язко
вого обкладного страхування в містах 

у 1925-26 році.
1. Пільги для міської людности зі 

всякого обов'язкового обкладного

Постановление Украинского Эконо
мического Совещания.

12. О порядке предоставления льгот по 
обязательному окладному страхова

нию в городах в 1925-26 году.
На основании ст. 10 постановления 

СТО СССР от 2 сентября 1925 года 
.Об обязательном окладном страхо
вании в городах на 1925-26 год" 
(С. 3. СССР 1925 г., К? 63, ст. 465Д,— 
Украинское Экономическое Совещание 
постановило утвердить нижеследую
щую инструкцию о порядке предоста
вления льгот по обязательному оклад
ному страхованию в городах в 
1925 26 году:

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке предоставления льгот по обя
зательному окладному страхованию 

в городах в 1925-26 году.

1. Льготы для городского населения 
по всем видам обязательного окладного
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страхування в 1925-26 році встанов
лено такі;

а) знижки з тарифу премій для 
громадян усіх категорій, показаних 
в аог. 9 постанови Ради Праці й Обо 
рони Союзу РСР з 2 вересня 1925 року 
,,Про обов'язкове обкладне страхування 
в містах на 1925-26 рік*' розміром: 
20% зі страхування будівель від огню 
і засівів од градобою, 10% зі страху
вання великої рогатої худоби від 
загину і 5% зі страхування коней 
від загину;

б) звільнення поодиноких страху- 
вателів од страхових виплат повністю 
або частково на підставі постанов 
особливих комісій з тим, щоб загальна 
сума знесених страхових виплат не 
перевищувала 5% загальної суми 
нарахованої страхової премії зі вся
кого страхування.

2. Пільги, показані в п. ..а*1 арт. 1 
це і інструкції (знижка із -арифу) 
надається:

а) членам професійних спілок і вза
галі робітникам і службовцям із най
мів, а також кустарям одинакам;

б) особам на соціяльному забезпе
ченні;

в) членам доброхітних пожежних 
організацій;

г) вселяким об'єднанням, що в них 
є тільки особи, названі в п.п. „а'‘, „б" 
і ,,в“ цього артикулу.

3. Пільги, показані в п. .,6“ арт. 1 
цеї інструкції (повне або часткове 
звільнення від страхових виплат), 
надається:

а) червоноармійцям і їхнім родинам;
б) доброхітним пожежним органі

заціям;
в) біднішим страхувателям;
г) громадянам, що їхні господар

ства потерпіли від злигоднів (пожежі, 
за.ину худоби то-що).

4. Повністю або частково звільняти 
від страхових виплат можна також 
і тих страхувателів, що мають право 
на знижку з тарифу премій (арт. 2) 
як що вони підходять під категорію 
осіб, названих в п. п. „в" і „г" арт. З 
цеї інструкції.

страхования в 1925-26 году уста
новлены следующие;

а) скидки с тарифа премий для гра
ждан всех категорий, указанных в ст. 9 
постановления Совета Труда и Обо
роны Союза ССР от 2 сентября 
1925 г. „Об обязательном окладном 
страховании в городах на 1925-26 г.** 
в размере: 20% по страхованию стро
ений от огня и посевов от градоби
тия, 10% по страхованию крупного 
рогатого скота от падежа и 5% по 
страхованию лошадей от падежа;

б) освобождение отдельных страхо
вателей от внесения страховых плате
жей полностью или частично на осно
вании постановлений особых комис
сий, с тем, чтобы обшая сумма сло
женных страховых платежей не пре
вышала 5% общей суммы начисленной 
страховой премии по каждому виду 
страхования.

2. Льготы, указанные в п. „а“ ст. 1 
настоящей инструкции (скидка с та
рифа), предоставляются:

а) членам профессиональных союзов 
и вообще рабочим и служащим по 
найму, а также кустарям-одиночкам;

б) лицам, пользующимся социаль
ным обеспечением;

в) членам добровольных пожарных 
организаций;

г) всякого рода обвинениям, со
стоящим исключительно из лиц, по
именованных в п. п. „а“, „б“ и „в“ 
настоящей статьи.

3. Льготы, указанные в п. „б“ ст. 1 
настоящей инструкции (полное или 
частичное освобождение от страхо
вых платежей), предоставляются:

а) красноармейцам и их семьям;
б) добровольным пожарным орга

низациям;
в) беднейшим страхователям;
г) гражданам, хозяйства которых 

пострадали от стихийных бедствий 
(пожара, падежа скота и т. п.).

4. Полное или частичное освобо
ждение от страховых платежей может 
предоставляться также и тем страхо
вателям, которые имеют- право на 
скидку с тарифа премий (ст. 2), если 
они подходят под категории лиц по 
именованных в п. п. „в“ и „г“ ст. 3 
настоящей инструкции.
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5. Вирахування 5% загальної суми 
нарахованої страхової премії, шо в її
рамках можна, згідно з арт. 8 поста
нови Ради Праці й Оборони Союзу 
РСР з 2 вересня 1925 рок/ „Про 
обов'язкове обкладне страхування 
в містах на 1925-26 рік'1 (36. Зак. 
СРСР 1925 р., № 63. арт. 465), зно
сити страхові виплати (п. „б“ арт. 1), 
робиться зі всякого страхування від 
загальної суми нарахованої страхової 
премії в кожному місті і селиші місь
кого типу окремо.

6. Зазначені в п. п. „в1- і „г“ 
арт. З цеї інструкції особи, шо 
бажають дістати пільгу зі страху
вання, мусять подати заяву найближ
чому місцевому органові держстраху- 
вання, і цю заяву має підтвердити 
один із таких органів: професійна 
спілка, округова інспектура соціяль- 
ного забезпечення, міліція то-шо.

7. Червоноармійці і їхні родини 
дістають пільги на підставі особливої 
інструкції, видаваної від Української 
Економічної Наради.

8. Доброхітні пожежні організації 
мають пільгу тільки що до їхніх 
службових будівель і штатного кінсь
кого складу і їх звільнюється від 
страхових виплат повністю.

9. Щоб розглянути заяви страху- 
вателів про звільнення їх від стра
хових виплат, утворюється в окру- 
гових містах і районових центрах 
особливі комісії: в округових містах — 
у складі представників: од місцевої 
контори Держстрахування, округової 
інспектури соціяльного забезпечення 
й адміністративного відділу округо- 
вого виконавчого комітету, а в райо
нових центрах — у складі; страхового 
агента й представників од адміністра
тивного й культурно-соціяльного від
ділку районового виконавчого комі
тету.

Голів комісій обирають комісії 
споміж своїх членів.

10. Пільги, показані в п. „б“ арт. 1 
цеї інструкції, насамперед надається 
червоноармійцям і їхнім родинам

5. Исчисление 5°/0 обшей суммы на
численной страховой премии, в преде
лах которых может быть произведено, 
согласно ст. 8 постановления Совета 
Труда и Обороны Союза ССР от 
2 сентября 1925 г. „Об обязательном 
окладном страховании в городах на 
1925-26 год" (С. 3. СССР 1925 г. 
N° 63, ст. 465), сложение страховых 
платежей (п. „б“ ст. 1), производится 
по каждому виду страхования от об
шей суммы начисленной страховой 
премии по каждому городу и поселе
нию городского типа отдельно.

6. Лица, означенные в п. п. „в“ и 
„г“ ст. 3 настоящей инструкции, же
лающие получить льготу по страхо
ванию, должны подать заявление бли
жайшему местному органу госстраха, 
при чем заявление должно быть под
тверждено одним из следующих орга
нов: профессиональным союзом, окруж
ной инспектурой социального обеспе
чения, милицией и т. п.

7. Красноармейцы и их семьи по
лучают льготы на основании особой 
инструкции, издаваемой Украинским 
Экономическим Совещанием.

8. Добровольные пожарные органи
зации пользуются льготой лишь в 
отношении их служебных построек и 
штатного конского состава, при чем 
освобождаются от страховых плате
жей полностью.

9. Для рассмотрения заявлений стра
хователей об освобождении от взно
сов страховых платежей образуются 
в окружных городах и районных цен
трах особые комиссии: в окружных 
городах в составе представителей: 
местной конторы Госстраха, окоужной 
инспектуры социального обеспечения 
и административного отдела окруж
ного исполнительного комитета, а в 
районных центрах —в составе: стра
хового агента и представителей адми
нистративного и культурного-социаль- 
ного отделений районного исполни
тельного комитета.

Председатели комиссий избираются 
комиссиями из состава их членов.

10. Льготы, указанные в п. „6“ ст. 1 
настоящей инструкции, в первую оче
редь предоставляются красноармейцам
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та доброхітним пожежним органі
заціям.

Страхувателі, показані в п. п. „в“ 
і „г“ арт. З цеї інструкції, дістають 
пільги, у формі повного або частко
вого звільнення від страхових виплат, 
потім того, як повністю задоволиться 
пільгами червоноармійців. їхні родини 
і доброхітні пожежні організації 
з тим, проте, щоб загальна сума зне
сених страхових виплат не перевишу- 
вала розміру, показаного в п. ,,6“ 
арт. 1 цеї інструкції, зі всякого стра
хування.

11. Страхувателів, звільнених од 
страхових виплат з обкладу 1925 26 р . 
звільнюється також і від виплачення 
відповідної частини зависок давніх 
років.

12. Від страхових виплат звільню
ється тільки тих страхувателів, які 
справді не можуть їх заплатити. 
Заможних страхувателів не можна 
звільняти від страхових виплат навіть 
і тоді, коли загальна сума вже вне
сеного обкладу буде менша від 5% 
загальної суми нарахованої страхової 
премії, призначених для надання 
страхових пільг.

В такому разі, комісії, зазначені 
в арт. 9 цеї інструкції, мусять негайно 
сповістити округовим конторам Держ- 
страхування про розмір залишків.

13. Округові контори Держстраху- 
вання мають право показані в пере- 
душому артикулові залишки розпо
діляти між тими містами й селищами 
міського типу, де 5% загальної суми 
нарахованої страхової премії не 
вистарчить, шоб задоволити всі обгрун
товані прохання бідніших страхува
телів про звільнення їх від страхових 
виплат.

14. Знижки з тарифу премій, пока
зані в п. „а“ арт. і цеї інструкції, 
дається страхувателям, що мають 
право на знижку, подаючи страхові

и их семьям и добровольным пожар
ным организациям.

Страхователи, указанные в п. п. „в“ 
и „г“ ст. 3 настоящей инструкции, 
получают льготы, в виде полного или 
частичного освобождения от страхо
вых платежей, после полного удовле
творения льготами красноармейцев, 
их семей и добровольных пожарных 
организаций, с тем, однако, чтобы 
общая сумма сложенных страховых 
платежей не превышала размера, ука
занного в п. „б“ ст. 1 настоящей 
инструкции, по каждому виду страхо
вания.

11. Страхователи, освобожденные 
от взносов страховых платежей по 
окладу 1925-26 года, освобождаются 
также и от внесения в соответствую
щей части недоимок прежних лет.

12. От страховых платежей осво
бождаются лишь те страхователи, ко
торые фактически не имеют возмож
ности их внести. Состоятельные стра
хователи не могут быть освобождены 
от страховых платежей даже и тогда, 
если общая сумма списанного уже 
оклада будет меньше 5% обшей суммы 
начисленной стрэховрй премии, пред
назначенных для предоставления стра
ховых льгот.

В последнем случае, комиссии, озна
ченные в ст. 9 настоящей инструкции, 
обязаны срочно сообщать окружным 
конторам Госстраха о размере ос
татков.

13. Окружные конторы Госстраха 
имеют право указанные в предыду
щей статье остатки распределять 
между теми городами и поселениями 
городского типа, где 5°/0 обшей суммы 
начисленной страховой премии недо
статочно для удовлетворения всех
обоснованных ходатайств беднейших 
страхозателей об освобождении от 
страховых платежей.

14. Скидки с тарифа премий, ука
занные в п. „а“ ст. 1 настоящей 
инструкции, делаются страхователям, 
имеющим право на скидку, при взносе 
страховых платежей, по пред'явлений
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виплати, як вони являть відповідні 
посвідки й документи.

Харків. 13 лютого 192*5 р.

Голова Української 
Економічної Наради іі. Чубар.

За Керівничого Справ Української 
Економічної Наради Лаврський.

Ч. 4

ими соответствующих удостоверений 
и документов.

Харьков, 13 февраля 1920 г

Председатель Украинского 
Экономического Совещания В. Чубаръ.

За Управляющего Делами 
Украинского Экономического

Совещания Яворский.

Затверджено постановою УЕН УОРР Утвержден по-тановленнем ЭКОСО
4 о грудня 1925 р.. протокол -Ч» 72. УССРбдекабря 1925 г..протокол „*£ 72.

13. С Т А Т У Т

Всеукраїнського Будівельного Акцій
ного Товариства „Будівельна Інду

стрія".

1. Мста утворення Товариства та Кого 
права іі нбніпізкн.

§ І-
Для провадження в межах Україн

ської Соціялістичної Радянської Респу
бліки будівельних робіт промислового 
характеру та инших, що Є в заявку 
з н і м и  будівельних робіт,—утворю 
єгься Всеукраїнське Будівельне Акційне 
Товариство,, Будівельна Індустрія", 
що скорочено зветься „ІндуОуд".

§ 2.
Фундаторами Акційного Товариства 

€ ВРНҐ УсРР, Донвугіль. Укргрест- 
сільмаш, Укрсилікаттрестта Хемвугіль.

§ 3.

Щоб здійснити вказану в § 1 ста
т у т у  мету, Товариству надається 
право:

а) приймати наряди від державних 
установ та підприємств, громадських 
та кооперативних організацій, а також 
від приватних товариств та осіб 
на провадження робіт будування про
мислових підприємств, склепів, робіт
ничих осель та инших будівельних

13. У С Т А В

всеукраинского Строительного Акцио
нерного Общества „Строительная 

Индустрия".

I. Цель учреждения Общества, нрава 
и обязанности его.

§ 1-
Для производства на территории 

Украинской Социалистической Совет
ской Республики строительных работ 
промышленного характера и других, 
связанных с ними, строительных 
оаб от, — учреждается Всеукраинское 
Строительное Акционірное Общество 

^.Строительная Индустрия", сокращен
но именуемое ,.Индустрой".

§ 2.

Учредителями Акционерного Обще
ства являются: ВСНХ УССР, Донуголь, 
Укртрестсельмаш, Укрсиликаттрест 
и Химуголь.

§ 3.

Для осуществления указанных в § 1 
устава целей, Обществу предоста
вляется право:

а) принимать подряды от государ
ственных учреждений и предприятий, 
общественных и кооперативных орга
низаций, а также от частных обществ 
и лиц на производство работ по пост
ройке промышленных предприятий, 
складов, рабочих жилищ и других
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робіт, то є в звязку з промисловим
будівництвом;

б) організовувати підсобні майстерні 
та підприємства на виготування мате- 
ріялів, шо потрібні для здійснення 
оснівної програми та в межах цієї 
програми;

в) відкривати в межах УСРР кон
тори та склепи;

г) брати участь в инших, відпо
відних його меті, товариствах.

§ 4.

Товариство користується зі дня його 
реєстрації усіма правами юридичної 
особи і має право в межах вказаної 
в статуті мети його, набувати та збу
вати всіма законними засобами різного 
рода майно, шо його ше не виключено 
з обороту. Товариство учиняє угоди 
й акти, складає договори, видає 
зобов'язання, учиняє позики приймає 
й видає векселі, дисконтує їх у всяких 
кредитових установах, в ріжних дер
жавних та громадських установах, 
підприємствах й організаціях та у при
ватних осіб, шукає й відповідає перед 
судом від свого імени.

§ 5.

Публікація Товариства за всіх перед
бачених випадків провадиться вста
новленим порядком.

§ 6.

Товариство в цілому, а також окремі 
його органи керуються в своїй діяль
ності всіма узаконеннями, правилами 
й розпорядженями, що нині чинні, 
а також і тими, що будуть видані 
опісля.

§ 7.

Товариство має печатку зі своєю 
назвою.

§ 8.

Місцеперебування Правління Това
риства—м. Харків.

строительных работ, связанных с про
мышленным строительством;

б) организовывать подсобные мастер
ские и предприятия для изготовления 
материалов, необходимых для осуще
ствления 'основной программы и в пре
делах этой программы;

в) открывать в пределах УССР 
конторы и склады;

г) участвовать в других, соответ
ствующих его целям, обществах и това
риществах.

§ 4.

Общество пользуется со дня его 
регистрации всеми правами юриди
ческого лица и имеет право, в пре
делах указанной в уставе цели его, 
приобретать и отчуждать всеми закон
ными способами всякого рода иму
щество, не из’ятое из оборота, совер
шать сделки и акты, заключать 
договоры, выдавать обязательства, 
совершать займы, принимать и выда
вать векселя, учитывать их во всяких 
кредитных учреждениях, в разных госу
дарственных и общественных учре
ждениях, предприятиях и организациях 
и у частных лиц, искать и отвечать 
на суде от своего имени.

•I '
§ 5.

Публикации Общества во всех пре
дусмотренных законом случаях про
изводятся в установленном порядке.

§ 6.

Общество в целом, а равно отдель
ные органы его руководствуются 
в своей деятельности всеми узаконе
ниями, правилами и распоряжениями 
как ныне действующими, так и теми, 
которые будут изданы впоследствии.

§ 7.

Общество имеет печать с указа
нием своего наименования.

§ 8.

Местопребывание Правления Обще
ства — г. Харьков.
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II. Кошти Товариства.

§ 9-
Кошти Товариства складають:
а) оснівний капітал.
б) запасовий капітал.

§ Ю.

Оснівний капітал Товариства визна
чається в 5.000.000 карбованців, поді
лені на 1.000 акцій на 5.000 карбо
ванців кожна.

§ 11.

Не менш як 51% оснівного капіталу 
реалізується шляхом розміщення акцій 
поміж державними установами та 
підприємствами.

Чужоземні організації та громадян 
можна допустити в число акціонерів 
Товариства порядком, що його вста
новлено законом.

§ 12.

Фундатори зобов'язані залишити 
собі не менш як Ю°/0 акцій, що їх 
видають, та не мають права збувати 
їх до затвердження звіту за другий 
операційний рік. Також само, вони 
не мають права збувати до затвер
дження звіту за другий операційний 
рік належні їм акції, шо оплачені 
майном.

§ 13. —

Після затвердження цього статуту 
акції, шо їх розподіляється поміж 
акціонерами, оплачуються коштами, 
або у згоді з фундаторами —майном, 
додержуючи арт. 330 Цивільного 
Кодексу УСРР.

§ 14. ,
Ціна виданих акцій не може бути 

нижча від номінальної.
Грошові внески на оплату акцій 

вносяться в Державний, або Торгово- 
Промисловий Банки на ім'я фундаторів 
і їх видається лише після відкриття 
Товариства, або після визнання Това
риства за невідбуле.

Ч. 4 Арт. 13

II. Средства Общества.

§ 9.
Средства Общества составляют:

а) основной капитал,
б) запасный капитал.

§ 10.

Основной капитал Общества опре
деляется в 5.000.000 рублей, разде
ленных на 1.000 акций по 5.000 ру
блей каждая.

§ И-

Не менее 51 % основного капитала 
реализуется путем размещения акций 
между государственными учреждениями 
и предприятиями.

Иностранные организации и гра
ждане могут быть допущены в число 
акционеров Общества в порядке, уста
новленном законом.

§ 12 .

Учредители обязаны оставить за 
собой не менее 10% выпускаемых 
акций и не вправе отчуждать их до 
утверждения отчета за второй опера
ционный год. Равным образом, они 
не вправе отчуждать до утверждения 
отчета за второй операционный гол 
принадлежащие им акции, оплаченные 
имуществом.

§ 13.

По утверждении настоящего устава’ 
распределяемые между акционерами 
акции оплачиваются деньгами, или по 
соглашению с учредителями—имуще
ством, с соблюдением ст. 330 Граждан - 
ского Кодекса УССР.

§ И.
Выпускная цена акций не может 

быть ниже нарицательной.
Денежные взносы на оплату акций 

вносятся в Государственный или Тор
гово-Промышленный Банки на имя 
учредителей и выдаются лишь по 
открытии Общества или по признании 
Общества несосгоявшимся.

N2 4 Ст. 1$
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Внески майном на оплату акцій 
передається фундаторам. Вони зобов'
язані переховувати кошти та майно 
шо поступають на оплату акцій до 
передачі їх Правлінню, і відповідають 
за цілість "їх солідарно. Майно пере
ховують фундатори засобом, вибраним 
на їхній розсуд.

Зібрані кошти та майно вноситься 
в шнурові книжки з виданою в одер
жані їх тимчасових свідоцтв за під
писами всіх фундаторів.

§ 15.

Як що на протязі трьох місяців 
зі дня оголошення про затвердження 
статуту не буде зібрано трьох міль
йонів карбованців, то Товариство 
визнається за невідбуле. Як шо на про
тязі одного року зі дня відкриття 
операцій Товариства не буде зібрано 
останню частину оснівного капіталу, 
то Товариство ліквідується на протязі 
трьох місяців і лише з дозволу Уряду 
реченець уплати акцій може бути 
продовжений, або розмір оснівного 
капіталу Товариства відповідно змен
шений.

§ 16.

Щоб забезпечити вчасну оплату 
всього оснівного капіталу, загальні 
збори акціонерів мають право анулю
вати акції, що за них акціонер 
не виплатив на реченець встановлені 
внески, і замінити їх новими, пустивши 
нові акції в продаж, але з тим, 
щоб нові акції мусіли бути заміненими 
і повністю оплаченими до скінчення 
зазначеного § 15 річного реченця 
(з часу відкриття операцій Товари
ства) оплати всього оснівного капіталу. 
Із вторгованої від продажу акцій суми 
детентсрові анульованої акції повер
тається зроблені ним внески з відраху- 
ваням витрат, що звязані зі зміною 
акції та продажом нових акцій.

§ 17.
Після повної оплати спочатку виданих 

акцій Товариство може збільшити 
оснівний капітал через додатковий

Взносы имуществом на оплату акций
передаются учредителям. Учредители 
обязаны сохранить поступившие на 
оплату акций деньги и имущество до 
передачи их Правлению и отвечают 
за сохранность их солидарно. Иму
щество сохраняется учредителями спо
собом, избранным по их усмотрению.

Собранные деньги и имущество вно
сят в шнуровые книги, с выдачей 
в получении их временных свиде
тельств, за подписью всех учреди
телей.

§ 15

Если в течение трех месяцев со дня 
опубликования об утверждении устава 
не будет собрано трех миллионов ру
блей, то Общество признается несосто- 
явшимся. Если в течение одного года 
со дня открытия действий Общества 
не будет собрана остальная часть 
основного капитала, то Общество 
ликвидируется в течение трех месяцев, 
разве бы с разрешения Правительства 
срок уплаты акций был продлен, или 
размер основного капитала Общества 
был соответственно уменьшен.

§ 16.4
Для обеспечения своевременной 

оплаты всего основного капитала, 
общее собрание акционеров вправе 
аннулировать акции, по которым акци
онер не уплатил в срок установлен
ные, взносы и заменить их новыми, 
пустив новые акции в продажу с тем, 
однако, что новые акции должны быть 
заменены и полностью оплачены до 
истечения указанного в § 15 годич
ного срока (со времени открытия 
действий Общества) для оплаты всего 
основного капитала. Из вырученной 
от продажи акций суммы держателю 
аннулированной акции возмещаются 
сделанные им взносы с удержанием 
расходов, связанных с заменой акцйй 
и продажей новых акций.

§ 17.

По полной оплате первоначально 
выпушенных акций Общество может 
увеличить основной капитал посред-
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випуск акцій номінальної ціни, але-ж 
не нижче ціни спочатку випущених 
акцій. Збільшення оснівного капіталу 
провадиться за постановою загальних 
зборів акціонерів, шо уявляють 
не менше, як половину оснівного 
капіталу Товариства, шо ухвалено 
більшістю трьох чвертей поданих 
голосів. Згадана постанова набуває 
сили лише після затвердження її вста
новленим порядком.

У в а г а .  На кожну нову акцію 
набуватель її повинний вносити 
понад номінальну її’ ціну ше премію, 
рівну, принаймні, тій частині запа- 
сового капіталу Товариства по остан
ньому 'балансу, шо припадає на 
кожну з акцій попередніх випусків 
долучаючи зібрані таким шляхом 
премії на збільшення того ж запа- 
соаого капіталу.

§ 18:
У послідуючих випусках акцій пере

важне право набування їх належить 
власникам акцій Товариства попередніх 
випусків, відповідно до числа акцій 
шо є у них. Коли ж акції нового 
випуску не розберуть власники акцій, 
попереднього випуску цілком, то на ті, 
шо залишилися нерозібраними акції, ( 
відкривається прилюдну підписку 
з додержанням правил § 11 цього 
статуту.

§ 19. *

Акції Товариства можуть бути 
іменними та на пред'явника.

Акції означаються черговим номе
ром і їх видається за підписом голови, 
одного члена Правління, головного 
бухгалтера та скарбника, з прикладом 
печатки Товариства,

§ 20.

До кожної акції додається аркуш 
купонів на одержання по них диві
дендів на протязі 10 років. На купонах 
помічаються номера акцій, до якої 
з них кожний належить, та роки 
в поступовому порядкові. Після скін
чення 10 років, власникам акцій можна

Ч. 4

ством дополнительного выпуска акций 
по нарицательной цене не ниже цены 
первоначально выпушенных акций. 
Увеличение основного капитала про
изводится по постановлению общего 
собрания акционеров, представляющих 
не менее половины основного капи
тала Общества, принятому большин
ством трех четвертей поданных голо
сов. Означенное постановление входит 
в силу лишь по утверждении его в уста
новленном порядке.

П р и м е ч а н и е .  По каждой из 
вновь выпускаемых акций должна 
быть вносима приобретателем ее, 
сверх нарицательной цены, еще пре
мия, равная, по крайней мере, при
читающейся на каждую из акций 
предыдущих выпусков части запас
ного капитала Общества по послед
нему балансу, с обращением соб
ранных таким путем премий на 
увеличение того же запасного 
капитала.

§ 18.

При последующих выпусках акций 
преимущественное право приобрете
ния их принадлежит владельцам акций 
Общества предыдущих выпусков, соот
ветственно числу имеющихся у них 
акций; если же акции нового выпуска 
не будут разобраны владельцами акций 
предыдущего выпуска сполна, то на 
оставшиеся неразобранными акции 
открывается публичная подписка с со
блюдением правил § 11 сего устава.

§ 19.

Акции Общества могут быть имен
ные и на пред'явителя.

Акции обозначаются номерами по 
порядку и выдаются за подписью 
председателя, одного из членов Пра
вления, главного бухгалтера и кассира, 
с приложением печати Общества.

§ 20.

К каждой акции прилагается лист 
купонов на получение по ним диви
дендов в течение 10 лет. На купонах 
обозначаются номера акций, к которы м 
каждый из них принадлежит, и года 
в последовательней порядке. По исте
чении 10 лет, владельцам акций могут
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видавати нові аркуші купонів в та
кому ж порядкові на другі К) років.

§ 21.

Передача иойменних акцій одним 
акціонером другому провадиться з до
зволу загальних зборів акціонерів 
шляхом вчинення передавального 
надпису ка тимчасових свідоцтвах 
обо акціях, що з відповідною заявою 
мусять бути пред'явлені Правлінню 
для зазначення передачі в книжках.

Акції на пред'явника переходять 
до нового власника шляхом їх пере
дачі.

Передача акцій, шо належать фун
даторам, провадиться з додержанням 
правил, зазначених в § 12 цього 
статуту.

§ 22.

Купонів до акцій не можна пере
давати окремо від акцій, за винятком 
купонів скінчених та біжучих реченців.

Для передачі зазначених купонів 
нетреба жадних передавальних написів 
на купонах або заяв про передачу їх.

§ 23.
Той, що втратив пойменні акції, 

тимчасові свідоцтва або купони до них, 
за винятком купонів скінчених 
та біжучих реченців, мусить написати 
заяву про це Правлінню Товариства, 
зазначивши число втрачених свідоцтв, 
акцій або купонів.

Коли після скінчення 6 місяців 
зі дня оголошення не буде доставлено 
жадний відомостей про втрачені акції, 
свідоцтва або купони, то тим, що стра
тили, видаються нові акції, свідоцтва 
або купони під колишніми нумерами 
із н дписо*. що їх видано замісць 
втрачених.

Про втрату купонів скінчених 
та біжучих реченців до пойменних 
акцій, а також про втрату пред'
явницьких акцій, Правління жадних 
заяв не приймає, й того, що втратив 
зазначені акції або купони позба
вляється права на одержання по них 
дивідендів.

быть выданы новые листы купонов
в том-же порядке на следующие
10 лет.

§ 21.

Передача именных акций одним 
акционером другому производится 
с разрешения общего собрания акци 
онеров путем учинения передаточной 
надписи на временных свидетельствах 
или акциях, которые при соответ
ственном загвлении должны быть пред- 
явлены Правлению для отметки пере
дачи в книгах.

Акции на пред'явителя переходят 
к новому владельцу путем их пере
дачи.

Передача акций,принадлежашихучре- 
дителям, производится с соблюдением 
правил, указанных в § 12 настоящего 
устава.

§ 22.

Купоны к акциям не могут быть 
.передаваемы отдельно от акций за 
исключением купонов истекших и теку
щих сроков. При передаче означенных 
купонов не требуется никаких пере
даточных надписей на купонах или 
заявлений о передаче их.

§ 23.*
Утративший именные акции, времен

ные свидетельства или купоны к ним, 
за исключением купонов истекших и 
текущих сроков, должен письменно 
заявить о том в Правление Общества 
с обозначением номеров утраченных 
свидетельств, акций или купонов.

Если по прошествии 6 месяцев со 
дня публикации не будет доставлено 
никаких сведений об утраченных 
акциях, свидетельствах или купонах, 
то утратившим выдаются новые акции-, 
свидетельства или купоны, под преж- 
нйми номерами и с надписью, что они 
выданы взамен утраченных.

Об утрате купонов истекших и те
кущих сроков к именным акциям., 
а равно об утрате пред'явительских 
акций, Правление никаких заявлений 
не принимает, и утративший озна
ченные акции или купоны лишается 
права на получение по ним диви
дендов.

62



Ч. 4 Арт. 13 № 4 О. 13

ЗапасовиЙ капітал Товариства скла
дається шляхом відраховання з зисків 
Товариства й служить для покриття 
втрат в операціях Товариства. Розмір 
відраховувань повинен визначатися 
не менш як 5"/о чистого зиску. 
До запасового капіталу надходить 
також згаданий в увазі до § 17 
лишок понад номінальну ціну акцій 
під час додаткового їх випуску.

§ 25.
Обов'язкове відраховування до запа

сового капіталу продовжується аж 
поки В і н  не сягатиме > / з  оснівного 
капіталу. Обов'язкове відраховування 
поновляється коли запасовий капітал 
буде витрачено повністю, або частково.

§ 26.

Акції не можуть бути поділені. 
Як що акції належать де-кільком 
особам, права шо до Товаристве може 
здійснювати лише одна особа—упов
новажена на те співвласниками акцій.

§ 27.
Акціонер має право на одержання у 

дивіденда із залишку чистого зиску, 
шо складається за відрахуванням 
з нього встановлених постановою 
загальних зборів акціонерів відрахову
вань в размірі, шо його встановили 
тіж таки загальні збори.

§ 28.
Акціонери користуються правом 

голоса на загальних зборах відповідно 
числу приналежних їм акцій. Найменша 
кількість акцій, шо дає право 
на голос—десять.

Ті. шо володіють меншою кількістю 
акцій, щоб користуватись правом 
голосу, мусять 00‘єануватись, видаючи 
встановленим порядком доручення 
на ім'я однієї особи.

Право на голос можна передати 
через писану заяву на ім'я Правління 
або голови загальних зборів другому 
акціонерові.

§ 24.

Запасный капитал Общества обра
зуется путем отчисления из прибылей 
Общества и служит для покрытия 
убытков по операциям Общества. 
Размер отчислений должен опреде
ляться не менее, чем в 5% чистой при
были. В запасный капитал поступает 
также упомянутый в примечании к§ 17 
излишек сверх нарицательной цены 
акций при дополнительном выпуске 
таковых.

§ 25
Обязательное отчисление в запас

ный капитал продолжается, пока он 
не будет равняться >/в основного капи
тала. Обязательное отчисление возоб
новляется, если запасный капитал 
будет израсходован полностью или 
в части.

§ 26.
Акции не могут быть дробимы. При 

принадлежности акций нескольким 
лицам, права по отношению к Обще
ству могут быть осуществляемы только 
одним лицом, уполномоченным на то 
совладельцами акций.

§ 27.
Акционсф имеет право на получение 

дивиденда из остатка чистой прибыли, 
образуемого за вычетом из нее уста
новленных постановлением общего 
собрания акционеров отчислений в раз
мере, определяемом тем же общим 
собранием.

§ 28.
Акционеры пользую гея правом голоса 

в обшем собрании соразмерно числу 
принадлежащих им акций. Наименьшее 
количество акций, дающее право 
голоса — десять.

Владеющие меньшим количеством 
акций могут, в целях пользования 
правом голоса, об'единяться путем 
выдачи в установленном порядке дове
ренности на имя одного лица.

Право голоса может быть передано 
посредством письменного заявления 
на имя Правления или председателя 
общего собрания другому акционеру.

§ 24.
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Товариству надається право випу
скати облігації на умовах, шо їх 
визначається постановою загальних 
зборів акціонерів, але ж не раніш 
як увесь оснівний капітал товариства 
буде виплачений повністю.

Облігації можна випускати на суму 
не більшу як 5.000 000 карбованців 
з річного відсотку, шо його в момент 
випуску облігацій встановить Держбанк 
в своїх облікових операціях.

Управління справами Товариства.
§  з о .

Органами Товариства є:
а) Загальні збори акціонерів,
б) Правління
г) Ревізійна Комісія.

§ 31.

Загальні збори акціонерів бувають 
звичайні і надзвичайні.

Звичайні збори скликає Правління 
шо-року: а) не пізніше одного місяца 
до скінчення операційного року для 
затвердження прибутково-видаткового 
кошто рису на наступний операційний 
рік, будівельного, фінансового плану й 
плана діяльности та б) не пізніше 
трьох місяців після операційного року 
для розгляду звіту й балансу за то
рішній операційний рік, а також для 
обрання Правління та Ревізійної Ко
місії.

На цих зборах обговорюється та 
вирішується й инші питання, шо їх 
Правління подасть загальним зборам.

Надзвичайні збори скликає Пра
вління, або на власний його розсуд 
або на вимогу пайшиків, шо разом 
заступають не менш як ‘/го частину 
оснівного капіталу, або на вимогу 
Ревізійної Комісії. Подаючи вимоги 
про скликання загальних зборів, акці
онери мусять точно зазначити речі, 
шо підлягають обговоренню зборів.

Вимоги про скликання зборів на 
лежить виконати на протязі двох 
тижнів зі дня заяви такої вимоги.

§ 29.

Обществу предоставляется право 
выпускать облигации на условиях, 
определяемых постановлением общего 
собрания акционеров,однако не прежде, 
чем весь основной капитал общества 
будет оплачен полностью.

Облигации могут быть выпускаемы 
на сумму не свыше 5.000.000 рублей 
из годового процента, какой в момент 
выпуска облигаций будет установлен 
Госбанком по его учетным операциям.

Управление делами Общества.
§ зо. •

Органами Общества являются:
а) Общее собрание акционеров,
б) Правление
в) Ревизионная Комиссия.

§ 31.
Общие собрания акционеров бывают 

обыкновенные и чрезвычайные.
Обыкновенные собрания созы

ваются Правлением ежегодно: а) не 
позднее одного месяца до истечения 
операционного года для утверждения 
приходо-расходной сметы на насту
пающий операционный год,строитель
ного, финансового рлана и плана 
действий и б) не позднее трех месяцев 
по окончании операционного года 
для рассмотрения отчета и баланса за 
истекший операционный год, а также 
для избрания Правления и Ревизионной 
Комиссии.

На этих собраниях обсуждаются 
и решаются также и другие вопросы, 
которые Правлением будут предста
влены общему собранию.

Чрезвычайные собрания созываются 
Правлением или по собственному его 
усмотрению или по требованию пай
щиков, представляющих в совокуп
ности не менее ’/до части основного 
капитала, или по требованию Реви
зионной Комиссии. При пред'явлений 
акционерами требований о созыве 
обшего собрания должны быть точно 
указаны предметы, подлежащие обсу
ждению собрания. Требования о созыве 
собрания подлежат исполнению в те
чение двух недель со дня заявления 
такового требования.

§ 29.
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Загальні зборі розвязують, згідно
з цим статутом, всі питання шо до 
справ Товариства.

Обов'язковому віданню загальних 
зборів належить:

а) постановляти про визнання Това
риства за відбуле;

б) постановляти про оцінування 
майна, що вноситься в оплату акцій;

в) постановляти про передачу акцій 
й про прийом нових акціонерів;

г) обирати й оадтановлювати голову 
Правління, його заступника, членів 
Правління, членів Ревізійної Комісії 
й Ліквідаційної Комісії;

д) визначати утримання й тантьєми 
Правлінню, а також утримання Реві
зійній Комісіі;

е) розглядати й затверджувати бу
дівельний й фінансовий план, прибут
ково-видатковий кошторис й план 
діяльности на наступний звітний рік, 
звіти й баланси за минулий рік;

ж) розподіляли зиск за минулий 
рік, а також відраховування в запа- 
совий капітал та на видачу тантьєм 
Правлінню й нагороду співробітникам;

з) розвязувати питання про зміну 
розмірів оснівного капіталу або його 
часток, витрату запасового капіталу, 
зміну статуту й ліквідацію справ 
Товариства;

і) затверджувати і змінювати інструк
ції Правління й голові Правління;

к) постановляти про випуск обліга
ційної позики.

Загальні збори скликається через 
розсилку пойменних оповісток акціоне
рам пе пізніш, як за 15 день перед 
днем скликання загальних зборів. Про 
вручення оповістки відбирається роз
писка.

В оповістках зазначається в точ
ності:

а) день й година, на які скликається 
загальні збори,

б) помешкання, де вони відбувати
муться,

в) докладна назва питань, що на
лежить обговорювати й вирішувати 
загальним зборам. Про скликання 
загальних зборів робиться встановлене 
законом оголошення.

§ 32.
Обшиє собрания разрешают,согласно

этому уставу, все вопросы, относя
щиеся к делам Общества.

Непременному ведению общего собра
ния подлежат.

а) постановления о признании Обще
ства состоявшимся;

б) постановления об оценке иму
щества, вносимого в оплату акций;

в) постановления о передаче акций 
и о приеме новых акционеров;

г) избрание и смещение предсе
дателя Правления, его заместителя, 
членов Правления, членов Ревизионной 
Комиссии и Ликвидационной Комиссии;

д) определение содержания и тан
тьем Правлению, а также содержания 
Ревизионной Комиссии;

е) рассмотрение и утверждение 
строительного и финансового планов, 
приходо-расходной сметы и плана дей
ствий на наступающий отчетный год, 
отчетов и балансов за истекший год;

ж) распределение прибыли за истек
ший год, а также отчислений в запас
ний капитал и для выдачи тантьем Пра
влению и вознаграждения служащим;

з) разрешение вопросов об изме
нении размеров основного капитала 
или его частей, израсходовании запас
ного капитала, изменении устава

Г и ликвидации дел Общества;
и) утвержпение и изменение инструк

ций Правления и Председателю Пра
вления;

к) постановление о выпуске облига
ционного займа.

Обшиє собрания созываются посред
ством рассылки именных повесток 
акционерам, не позже, чем за 15 дней 
до дня созыва общего собрания. 
О вручении повестки отбирается 
расписка.

В повестках обозначается в точности:
а) день и час, на которые созы

вается общее собрание,
б) помещение, в котором оно будет 

происходить,
в> подробное наименование вопросов 

подлежащих обсуждению и решению 
общего собрания. О созыве общего 
собрания производится установленная 
законом публикация.

§ 32.
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§ зз.

Справи, що їх належить розглянути 
загальним зборам, надходять до 
нього не инакше, як через Правління, 
чому акціонери, шо бажають зробити 
доповіді або будь які мотивовні 
заяви загальним зборам, повинні 
листовно звернутися до Правління, 
але не пізніше, як за два тижні перед 
загальними зборами.

Коли пропонування зроблені акціо
нерами, шо виявляють в сукупності 
не менш як ‘/зо частини оснівного 
капіталу, то Правління обов'язане 
в жоднім разі подати таке пропону
вання найближчим загальним зборам
зі своїми висновками.

§ 34.

Кожний акціонер має право бути 
на загальних зборах і брати участь 
в обговорюванні пропонованих зборам 
питань в особі законних представників 
або через довірених, але в останньому 
випадкові цей акціонер повинний 
про те листовно повідомити загальним 
зборам не пізніше одного дня перед 
днем відкриття загальних зборів. В 
постановах загальних зборів беруть 
участь акціонери або їх довірені, що 
користуються правом голоса.

Особи, шо є членами Правління або 
членами Ревізійної Комісії, не кори
стуються правом голоса так особисто, 
як і через доручення инших акціонерів 
підчас вирішення питань шо до при
тягнення їх до відповідальностй або 
звільнення від такої, усунення з по
сади, призначення їм нагороди і за- 
тверждення підписаних ними звітів.

Підчас ухвалення постанов про укла
дання Товариством договорів з акціо
нером, останній не користується пра
вом голосу на зборах.

§ 36.
Складений Правлінням список акціо

нерів, шо мають право брати участь 
на зборах, зі зазначенням нумерів, 

приналежних їм акцій, виставляється 
в помешканні Правління за 4 дня перед

І

§ 33.

Дела, подлежащие рассмотрению 
в обшем собрании, поступают в нэго 
не иначе, как через Правление, почему 
акционеры, желающие сделать доклады 
или какие-либо мотивированные зая
вления общему собранию, должны пись
менно обратиться с таковыми в Пра
вление, но не позже, как за две недели 
до общего собрания.

Если предложения сделаны акцио
нерами, представляющими в совокуп
ности не менее 1/20 части основного 
капитала, то Правление обязано во 
всяком случае представить таковые 
предложения ближайшему общему 
собранию со своими заключениями.

§ 34.
Каждый акционер имеет право при

сутствовать на обшем собрании и уча
ствовать в обсуждении предлагаемых 
собранию вопросов в лице законных 
представителей или через доверенных, 
при чем в последнем случае Пра
вление должно быть письменно о том 
уведомлено не позднее одного дня до 
дня открытия общего собрания. !> по
становлениях общего собрания уча
ствуют акционеры, или их доверенные, 
пользующиеся правол голоса.

§ 35.
Лица, состоящие членами Правления 

или членами Ревизионной Комиссии, 
не пользуются правом голоса ни лич
но, ни через доверенность других ак% 
ционеров при решении вопросов, каса
ющихся привлечения их к ответствен
ности или освобождения от таковой, 
устранения от должности, назначения 
им вознаграждения и утверждения ими 
подписанных отчетов.

При постановлении решений о за
ключении обществом договоров с акци
онером, последний не пользуется пра
вом голоса в собрании.

§ 36.
Изготовленный Правлением список 

акционеров, имеющих право участия 
в собрании, с обозначением номеров 
принадлежащих им акций, выставля
ется в помещении Правления за 4 дня
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загальними зборами. Копії зазначе
ного списку видається акціонерові
на його прохання.

. § 37.
Пеоед відкриттям загальних зборів, 

Ревізійна Комісія перевіряє складений 
Правлінням список акціонерів, з тим 
шо на випадок вимагання акціонерів, 
шо з'явились на збори, які заступають 
не менш '/ючастки оснівного капіталу, 
перевірку зазначеного списку треба 
зробити н а  самих зборах через вибра
них для цього акціонерів с поміж 
себе в числі не меншому, як три особи, 
з, яких принаймні, одну особу треба ви
брати групою акціонерів, шо вимагають 
перевірки списків.

Ч. 4

§ 38.

Збори відкриває голова Правління 
або особа, шо заступає його місце. 
Перші збори відкриває один з фун
даторів. Після відкриття зборів, акціо
нери, що мають право голосу, виби
рають споміж себе голову зборів. 
Голова зборів керує ними в звичай
ному для всіх акційних товариств 
порядкові.

§ 39.
Щоб загальні збори були дійсними, 

вимагається, шоб на них присутні 
були акціонери, шо уявляють не менш 
третьої частки оснівного капіталу.

§ 40.
Постанови загальних зборів набувають 
обов'язкової сили, коли їх буде ухва
лено більшістю голосів акціонерів, 
оіо брали участь в голосуванні, або 
їх довірених, відповідно а^г. арт. 334 
та 353 Цивільного Кодексу УСРР.

§ 41.
Коли акціонери та їх довірені, шо 

прибули на загальні зборі, не будуть 
уявляти собою більш 1 з оснівного капі
талу або коли підчас вирішення справ

до общего собрания. Копии означен
ного списка выдаются акционеру по 
его требованию.

§ 37.

До открытия общего собрания, Реви
зионная Комиссия проверяет соста
вленный Правлением список акционе
ров, при чем в случае требования 
явившихся в собрание акционеров, 
представляющих не менее */10 части 
основного капитала, проверка озна
ченного списка должна быть произве
дена $ самом собрании через избран
ных для этого акционеров из своей 
среды в числе не менее трех, из ко
торых, по крайней мере, одно лицо 
должно быть избрано группой акци
онеров, потребовавших проверки 
списков.

§ 38.

Собрание открывается председате
лем Правления или лицом, заступаю
щим его место. Первое собрание от
крывается одним из учредителей. 
По открытии собрания, акционеры, 
имеющие право голоса, избирают из 
своей среды председателя собрания. 
Председатель собрания руководит им 
в обычном для всех акционерных 
обществ порядке.

§ 39.
Для действительности обших собра

ний требуется, чтобы на них присут
ствовали акционеры, представляющие 
не менее одной третьей части основ
ного капитала.

§ 40.
Постановления общего собрания по

лучают обязательную силу, когда 6у- 
дут приняты большинством голосов 
участвовавших в голосовании акцио
неров или их доверенных, в соответ
ствии со ст. ст. 334 и 353 Граждан
ского Кодекса УССР.

§ 41.
Если прибывшие в общее собрание 

акционеры и их доверенные не будут 
представлять более 3 основного капи
тала или если при решении дел в общем
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на загальних зборах не буде біль- 
шости голосів, то не раніш, як через 
14 днів, Правління скликає другі 
загальні збори.

Ці збори вважається за дійсні й ух
вали їх остаточними, не зважаючи на 
те, яку частку оснівного капіталу 
заступають прибулі акціонери та їх 
довірені, за винятком випадків, перед
бачених увагою до арт. 353 Цивіль
ного Кодексу У^РР, про шо Правління 
повинно оповіщати акціонерів, зап
рохуючи їх на збори. На таких повтор
них зборах можна розглядати лише 
справи, шо належали до обгорювання 
або залишились не розвязаними 
на перших загальних зборах, з тим, 
шо ці справи вирішується більшістю 
голосів тих акціонерів, шо з'явилися.

Ч. 4

§ 42.
Акціонер, шо не погодився з біль

шістю, має право подати окрему думку, 
про шо заводиться до протоколу за
гальних зборів. Той, шо подав окрему 
думку, може протягом тижня зі дня 
загальних зборів подати для долучення 
до протоколу докладний виклад своєї 
окремої думки.

§ 43.

Протокол загальних зборів веде 
особа, шоГі запрохує голова вагальних 
зборів з числа акціонерів, або при
ватних осіб з тим, шо голова зборів 
відповідає за погодженність протоколу 
з міркуваннями та вирішеннями, шо 
були на зборах.

Правильність протоколу посвідчують 
своїми підписами голова зборів, 
а також і инші акціонери в числі 
не менш трьох. Посвідчені копії прото
колу загальних зборів, окремих думок 
й взагалі всіх до нього додатків 
треба видавати кожному акціонерові 
на його вимогу.

Викладаючи вирішення загальних 
зборів, слід зазначати, якою більшістю 
поданих голосів ухвалено постанову, 
а також зауважувати окремі думки, 
шо їх при цьому заявлено.

собрании не окажется большинства
голосов, то не ранее, чем через 14 дней. 
Правление созывает вторичное общее 
собрание.

Собрание это считается состояв
шимся ^ решения его окончательными, 
не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляют прибыв
шие на него акционеры или их дове
ренные, за исключением случаев, пре
дусмотренных в примечании к ст. 353 
Г ражданского Кодекса УССРэ о чем 
Правление обязано извещать акцио
неров в самом приглашении на собра
ние. В таком вторичном собрании 
могут быть рассматриваемы только 
дела, которые подлежали обсуждению 
или оставались неразрешенными в пер
вом общем собрании, при чем де/іа 
эти решаются большинством голосов 
явившихся акционеров.

§ 42.
Акционер, не согласившийся с боль

шинством, вправе подать особое мне
ние, о чем заносится в протокол об
щего собрания. Заявивший особое 
мнение может в семидневный срок со 
дня общего собрания представить для 
приобщения к протоколу подробное 
изложение своего особого мнения.

§ 43.

Протокол обшего собрания ведет 
лицо, приглашенное председателем 
обшего собрания из числа акционе
ров, или посторонних лиц, при чем 
председатель собрания ответственен 
за согласованность протокола с быв
шими в собрании суждениями и ре
шениями. Правильность протокола 
удостоверяют своими подписями пред-' 
седатель собрания, а также и другие 
акционеры, в числе не менее трех. 
Засвидетельствованные копии прото
кола обшего собрания, особых мнений 
и вообще всех к нему приложений 
должны быть выдаваемы каждому акци
онеру по его требованию.

При изложении решений общих 
собраний указывается, каким боль
шинством поданных голосов решение 
принято, а равно отмечаются заявлен
ные при этом особые мнения.
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Постанови, ухвалені загальними збо
рами, обов'язкові аля всіх акціонерів 
так присутніх, як і відсутніх.

§ 45.
Правління товариства складається 

з голови Правління, його заступника 
та трьох членів, що їх обирають загальні 
збори реченцем на 1 рік.

§ 46.

Для заступання членів Правління, 
шо вибули до скінчення реченця, 
на який вони обрані, або тимчасово 
позбулися можливости виконувати 
свої обов’язки, обирається загальними 
зборами два кандидати на один рік.

Кандидати приступають до виконання 
своїх обов’язків, згідно більшати 
одержаних на зборах голосів, а коли 
голоси діляться нарівно—за жеребом.

Кандидат, шо заміщає члена Прав
ління, виконує Його обов’язки до скін
чення реченця, на який обрано самого 
кандидата. Кандидати підчас виконання 
обов’язків членів Правління користу
ються правами членів Правління.

§ 47.
Голова Правління, його заступник 

та члени Правління одержують вста
новлене утримання, що призначають 
акціонери на загальних зборах.

§ 48.

Правління завідує всіма справами 
Товариства, керує майном, що є в роз
порядженні Товариства, є представ
ником Товариства і веде всі його 
справи без особливого доручення.

Зокрема до відання Правління 
належить:

а) реєструвати Товариство встано
вленим порядком;

б) приймати акції та кошти, буді
вельні матеріали та инше майно, що 
надходять та вже надійшли. Видавати 
тимчасові свідоцтва та заміняти їх 
відповідними акціями;

§ 44.

Решения, принятые в общем собра
нии, обязательны для всех акционе
ров как присутствующих, так и от
сутствующих.

§ 45.
Правление общества состоит из 

председателя Правления, его замести
теля и трех членов, избираемых об
щим собранием сроком на один год.

§ 4о.
Для замещения членов Правления, 

выбывших до истечения срока, на 
который они избраны, или временно 
лишенных возможности исполнять 
свои обязанности, избираются общим 
собранием два кандидата на один год.

Кандидаты приступают к исполне
нию обязанностей по большинству 
полученных на собрании голосов, а 
при равенстве полученных голосов— 
по жребию.

Кандидат, заменяющий члена Пра
вления, исполняет его обязанности до 
истечения срока, на который избран 
сам кандидат. Кандидаты во время 
исполнения обязанностей членов Пра
вления пользуются правами членов 
Правления.

§ 47.
Председатель Правления, его заме

ститель и члены Правления получают 
определенное содержание по назна
чению общего собрания акционеров.

§ 48.

Правление заведызает всеми дела
ми Общества», управляет находя
щимся в распоряжении Общества 
имуществом, является представителем 
Общества и ведет все его дела без 
особой на то доверенности.

В частности, к ведению Правления 
•относится:

а) регистрация Общества устано
вленным порядком;

б) прием поступивших и поступа
ющих на оплату акций денег, стро
ительных материалов и иного иму
щества. выдача временных свидетельств 
и подлежащая замена их акциями;

§ 44.
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в; організувати будівельні роботи, 
керувати справами Товариства;

г) влаштувати касу та діловодство, 
провадити звітність за системою по
двійної бухгалтерії, а також складати 
звіти й баланс, прибутково-видатковий 
кошторис, будівельний і фінансовий 
план і план діяльности;

д) приймати та звільнювати служ
бовців і робітників;

е) купувати різного роду будівель
ний матеріал й инше, потрібне для 
будівництва, майно так за готівку, як 
і  на кредит;

ж) страхувати майно Товариства;

з) видавати й приймати до виплати 
векселі й инші термінові зобов'язання, 
а також кредитуватися по всіх кре
дитових установах;

І) дисконтувати векселі, що надхо
дять на ім'я Товариства, складати від 
імени Товариства різного роду дого
вори, так з державними установами 
й підприємствами, як і з приватними 
товариствами, громадами та окремими 
приватними особами;

к) організувати контори, склепи, 
підприємства й майстерні;

л) постачати дорученнями осіб, шо 
призначені на службу Правлінням 
Товариства та тих осіб, шо будуть 
призначені на службу загальними 
зборами;

м) складати законні (арт. 22 Цив. 
Код. УСрР) акти на вивласнення 
й заставлення будівель та право забу- 
дування;

н) скликати загальні збори акціо
нерів;

о) взагалі завідувати й розпоряджа- 
ти всіма справами Товариства, 
з додержанням цього статуту та за
коноположень і наказів Уряду, шо 
є чинні

§ 49.
Правління видає голові Правління 

та його заступникові доручення на 
підставі й в межах інструкції, шо її 
затверджено на загальних зборах. 
Голова Правління скликає Правління 
у всіх тих справах, вирішати які 
не дозволено йому інструкцією, або

Ч. 4'

в) организация строительных работ,
управление делами Общества;

г) устройство кассы и делопроиз
водства, ведение отчетности по системе 
двойной бухгалтерии, а равно соста
вление отчетов и баланса, приходо- 
расходной сметы, строительного и фи
нансового плана и плана действий;

д) прием и увольнение служащих 
и рабочих;

е) покупка разного рода строи
тельных материалов и иного необхо
димого для строительства имущества 
как за наличные деньги, так и в 
кредит;

ж) страхование имущества Обще
ства.

з) выдача и принятие к платежу 
векселей и других срочных обяза
тельств, а равно кредитован е во 
всех кредитных учреждениях.

и) дисконт векселей, поступивших 
на имя Общества, заключение от 
имени Общества разного рода дого
воров как с государственными учре
ждениями, предприятиями, так и с ЧАСТ
НЫМИ обществами, товариществами 
и отдельными частными лицами;

к) организация контор, складов 
предприятий и мастерских;

л) снабжение доверенностями лиц, 
определенных Правлением на службу 
Общества и тех, которые будут назна
чены на таковую службу общим со
бранием;

м) совершение законных (ст. 22 Гр. 
Код. УССР) актов на отчуждение 
и залог строений и права застройки:

н) созыв общего собрания акцио
неров;

о) вообще завеаывание и распо
ряжение всеми делами Общества 
с соблюдением сего устава и суще
ствующих законоположений и распо
ряжений Правительства;

§ 49.
Правление выдает председателю 

Правления и его заместителю дове
ренность на основании и в пределах 
инструкции, утвержденной общим со
бранием. Председатель Правления созы
вает Правление по всем тем делам, 
разрешение коих не предоставлено
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ні справи виходять за межі повнова
жень, шо передбачені статутом.

§ 50.
Правління провадить витрати за 

кошторисами, що їх затверджують 
шо-року загальні збори. Загальним 
зборам надається визначити розмір 
позакошторисних витрат Правління 
в випадках, шо витрат, не можна від
класти з відповідальністю Правління 
перед загальними зборами за потрій
ність та господарчу доцільність цієї 
витрати. Кожна така витрата повинна 
мати наступне затвердження най
ближчих загальних зборів.

§ 51.
Суми, шо поступають в Правління, 

які не призначені для негайної ви
трати, вносить Правління в Державний 
або Торгово-Промисловий Банки на 
ім’я Товариства.

§ 52.
Все листування в справах Товари

ства провадиться від імени Правління 
за підписом одного з членів Правління 
або осіб, шо уповноважені Правлінням. 
Векселі, доручення, договори, умови 
й инші акти, а рівно Й вимагання на 
зворотне одержання сум Товариства 
з кредитових установ, повинен підпи
сувати голова Правління або його 
заступник і один член Правління або 
особа, шо її уповноважило Правління 
належними дорученнями. Чеки біжучих 
рахунків підписує один з членів Пра
вління або особа, що уповноважена 
на те Правлінням належними дору
ченнями.

Щоб одержати різного роду по
штові відправи, грошові суми, доку
менти—досить підпису одного з членів 
Правління або повноважних на це 
Правлінням осіб.

/ ' § 53.
Правління збирається на запросини 

голови Правління в міру потреби, але, 
у всякім разі, не менш одного разу
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ему инструкцией или выходит за пре
делы полномочий, предусмотренных 
уставом.

§ 50.

Правление производит расходы по 
сметам, ежегодно утверждаемым 
общим собранием. Общему собранию 
предоставлено определить размеры 
сверхсметных расходов Правления 
в случаях, не терпящих отлагатель
ства, с ответственностью Правления 
перед общим собранием за необходи
мость и хозяйственную целесообраз
ность сего расхода. Каждый такой 
расход должен получить последующее 
утверждение ближайшего общего со
брания.

Г*». *
Поступакщие вПравление суммы, не 

предназначенные к немедленному рас
ходованию, вносятся Правлением в 
Государственный или Торгово-Промыш
ленный Банки на имя Общества.

§ 52.

Вся переписка по делам Общества 
производится от имени Правления за 
ПОДПИСЬЮ одного из членов его или
лиц, на то уполномоченных Правле
нием. Векселя, доверенности, договоры, 

^условия и другие акты, а равно тре
бования на обратное получение сумм 
общества из кредитных установлений, 
должны быть подписываемы председа
телем Правления или его заместителем 
и одним членом Правления или лицом, 
уполномоченным на то Правлением 
надлежащими доверенностями. Чеки 
по текущим счетам подписываются 
одним из членов Правления или 
лицами, уполномоченными на то Пра
влением надлежащими доверенностями.

Для получения всякого рода почто
вых отправлений, денежных сумм, 
документов — достаточно подписи 
одного из членов Правления или упол
номоченных на то Правлением лиц.

§ 53.
Правление собирается по пригла

шению председателя Правления по 
мере надобности, но, во всяком случае, 
\
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на місяць. Щоб вирішення Правління 
були дійсними, треба, шоб на засі
данні були присутні голова або його 
заступник і не менш як два члени 
Правління.

На засіданні Правління ведеться 
протокол, і його підписують всі при
сутні члени.

§ 54.

Вирішення Правління ухвалюється 
більшістю голосів присутніх членів 
Правління, а коли голоси поділились 
нарівно, голос голови дає перевагу. 
Постанови, шо їх ухвалено, набувають 
сили негайно.

Коли члени Правління, не погодив
шись з Правлінням, запис>ють своє 
особливе міркування до протоколу, то 
вони не відповідають за постанову, 
шо відбулася.

§ 55.
Правління виконує свої обов'язки 

на підставі загальних законів та по
станов, шо зазначені в статуті і в разі 
перевищення влади, бездіяльносте, 
або ламання так цього статуту, як 
І постанов Загальних Зборів акціоне
рів, підлягає відповідальності на за
гальній підставі. За втрати, заподіяні 
Товариству неправильними діями або 
занедбанням, члени Правління відпо
відають солідарно.

Голова Правління, його заступник, 
а також й члени Правління можуть 
бути замінені згідно з постановлениям 
загальних зборів акціонерів і до сікн- 
чення реченця, на який їх обрано.

§ 56.

Одночасно з обранням Правління, 
обирається на рік Ревізійну Комісію 
з трьох осіб, шо не є членами Пра
вління, ні на инших посадах, шо їх 
замішається з обирання загальних 
зборів і призначення Правління Това
риства. Меншість акціонерів, що 
уявляє собою на менш і/,0 частки 
оснівного капіталу, може обирати 
споміж себе одного члена Ревізійної

не менее одного раза в месяц. Для 
действительности решения Правления 
требуется присутствие председателя 
или его заместителя и не менее двух 
членов Правления.

Заседаниям правления ведутся про
токолы, которые подписываются всеми 
присутствуюши членами.

§ 54.

Решения Правления постановляются 
по большинству голосов присутствую
щих членов Правления, при чем, 
в случае разделения голосов поровну, 
голос председателя дает перевес. При
нятые постановления вступают в силу 
немедленно.

Если члены Правления, не согла
сившись с постановлением Правлен/я. 
заносят свое особое мнение в про
токол, то с них слагается ответ
ственность за состоявшееся постано
вление.

§ 55.
Правление исполняет свои обязан

ности на основании обших законов 
и постановлений, в уставе заключаю
щихся, и, в случае превышения 
власти, бездействия или нарушения 
как сего устава, таи'и постановлений 
обших собраний акционеров, под
лежит ответственности на общем 
основании. За убытки, причиненные 
обществу неправильными действиями 
или упущениями, члены Правления 
отвечают солидарно.

Председатель Правления, его заме
ститель, а равно и члены Правления 
могут быть сменяемы по постано
влению обшего собрания акционеров 
и до окончания срока их избрания.

§ 56.

Одновременно с выборами Правления, 
избирается на год Ревизионная Комис
сия из трех лиц, не состоящих членами 
Правления, ни в других, замещаемых 
по выбору обшего собрания и назна
чению Правления Общества, должно
стях. Меньшинство акционеров, пред
ставляющее не менее */,0части основ
ного капитала, может избрать из 
своей среды одного члена Ревизионной
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Комісії (з числа трьох) з тим, що ці 
особи уже не беруть участи в об
ранні инших членів Ревізійної Комісії.

Ревізійній Комісії надається право 
притягати до свого урядування 
експертів.

Ревізійна Комісія повинна не піз
ніше, як за один місяць до дня за
гальних зборів, приступити до пере
вірки каси та капіталів Товариства, 
а також обревізувати, шо належить 
до звітів та балансу: книжки, рахунки, 
документи і взагалі діловодство Това
риства. Перевіривши звіти та баланс. 
Ревізійна Комісія дає на них свій 
висновок в Правління, шо й подає 
його, з поясненням на зауваження 
Ревізійної Комісії, на розгляд загаль
ним зборам.

Ревізійна Комісія може провадити 
огляд та ревізію майна та справ То
вариства і перевірку зроблених на 
протязі звітного року робіт та витрат, 
шо провадились. Для виконання цього 
Правління обов'язано подати Комісії 
всі потрібні їй документи.

На попередній розгляд Ревізійної 
Комісії подається також кошториси, 
будівельні програми, фінансові плани 
й плани діяльности на наступний рік, 
що їх вносить Правління з висновком 
Ревізійної Комісії на загальні збори 
акціонерів.

Ревізійна Комісія має право вима
гати від Правління, як шо визнає за 
потрібне,скликати надзвичайні загальні 
збори акціонерів.

Ревізійна Комісія мусить вести де
тальний протокол своїх засідань зі 
включенням в ці протоколи всіх за
явлених окремих думок членів Комісії. 
Зазначені протоколи, а також всі 
доповіді та висновки Ревізійної Комісії 
повинно внести Правління зі своїми 
поясненнями на розгляд загальних 
зборів акціонерів.

§ 57.
Операційний рік Товариства раху

ється з 1 жовтня по ЗО вересня
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Комиссии (из числа трех), при чем 
эти лица уже не принимают участия 
в выборах прочих членов Ревизионной 
Комиссии. Ревизионной Комиссии пре
доставляется право привлекать к своим 
занятиям экспертов.

Ревизионная Комиссия обязана не 
позже, как за один месяц до дня 
общего собрания, приступить к про
верке кассы и капиталов Общества 
и кревизии всех относящихся к отче
там и балан сам книг, счетов, доку 
ментов и вообще дело производства 
Общества. По проверке отчетов и ба
ланса, Ревизионная Комиссия пред
ставляет по ним заключениев Пра
вление, которое вносит его, с об'ясне- 
нием на последовав шие со стороны 
Ревизионной Комиссии замечания, на 
рассмотрение общего собрания.

Ревизионная Комиссия может произ
водить осмотр и ревизию имущества 
и дел Общества и поверку сделанных 
в течение отчетного года работ, а 
равно и произведенных расходов. Для 
исполнения сего Правление обязано 
представить Комиссии все необходимые 
документы.

На предварительное рассмотрение 
Ревизионной Комиссии представляются 
также сметы, строительные программы, 
финансовые планы и план действий 
на наступающий год, которые вно
сятся Правлением с заключением Реви
зионной Комиссии в общее собрание 
акционеров.

Ревизионная Комиссия вправе тре
бовать от Правления, в случае при
знанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайного общего собрания акци
онеров.

Ревизионная Комиссия должна вести 
подробный протокол своих заседаний 
со включением в эти протоколы всех 
заявленных особых мнений членов 
Кочиссии. Означенные протоколы, 
а равно все доклады и заключения 
Ревизионной Комиссии должны быть 
внесены Правлением с его об'яснениями 
на рассмотрение общего собрания 
акционеров.

§ 57.

Операционный год Общества счи
тается с 1 октября по 30 сентября

в
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включно. За кожний минулий опера
ційний рік та не пізніше трьох місяців 
після його закінчення, Правління скла
дає для подання на розгляд та затвер
дження звичайних загальних зборів 
акціонерів докладний звіт про діяль
ність Товариства та баланс.

За два тижні до загальних зборів 
всім акціонерам дається можливість 
продивлятись в час праці Правління 
книжки Правління, зі всіма рахункими, 
документами й додатками, що нале
жать до звіту та балансу.

Звіти та баланси, після затвердження 
їх загальними зборами, оголошується 
до загального відома встановленим 
порядком.

§ 58
В складанні балансу й звіту мусять 

бути додержані такі правила:

а) цінні папери й крам, що мають 
біржову 'або ринкову вартість, пока
зується не вище біржової або ринкової 
ціни того моменту, на який скла
дався баланс чи звіт;

б) майно, що не має біржової або . 
ринкової ціни, показується не вище 
купівельної чи заготовчої ціни;

в) непевні вимоги показується 
в приблизній їх вартості, безнадійні 
списується на втрату і їх не вклю
чається до активу;

г) витрати на організацію й керу
вання не можуть бути показані 
в активі і їх списується на втрату;

д) оснівний капітал, резервовий 
капітал, а також всі спеціальні капі
тали, передбачені статутомТовариства, 
а рівно й усі борги Товариства мусять
бути показані в пасиві;

е) Зиски та втрати, що є, з порів
няння усього активу й пасиву, пока
зується окремо в кінці звіту а$о 
балансу.

§ 59.

Про час та місце видачі дивіденду, 
Правління оповіщає акціонерів. Диві
денди, незажадані на протязі встано-

включительно. За каждый минувший 
операционный год и не позднее трех 
месяцев по его окончании, Правлением 
составляется для представления на 
рассмотрение и утверждение обыкно
венного общего собрания акционеров 
подробный отчет о деятельности 
Общества и баланс.

За две недели до общего собрания 
всем акционерам открываются для 
обозрения, в часы присутствия Пра
вления книги Правления со всеми 
счетами, документами и приложе
ниями, относящимися к отчету и 
балансу.

Отчеты и балансы, по утверждении 
их общим собранием, публикуются 
во всеобщее сведение установленным 
порядком. ,

§ 58.
При составлении баланса и отчета 

должны быть соблюдаемы следующие 
правила: '

а) ценные бумаги и товары, имею
щие биржевую или рыночную ценность, 
показываются не выше биржевой 
или рыночной цены того момента, на 
который составляется баланс или 
отчет;

б) имущество, не .имеющее бирже
вой или рыночной цены, показывается 
не свыше покупной или заготовитель
ной цены;

в) сомнительные требования пока 
зываются по вероятной их стоимости, 
безнадежные списываются в убыток 
и не включаются в актив;

г) расходы по организации и упра
влению не могут быть показаны в 
активе и списываются в убыток;

д) основной капитал, резервный 
капитал, а также все «пециальные 
капиталы, предусмотренные уставом 
Общества, а равно все долги Общества 
должны быть показаны в пассиве;

е) оказавшиеся из сравнения всего 
актива и пассива прибыли и убытки 
показываются отдельно в конце отчета 
или баланса.

§ 59.
О времени и месте выдачи диви

денда Правление извещает акцио
неров. Дивиденды, невостребованные
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влених загальними законами реченців 
давнини, поступають у власність 
Товариства.

IV. Розгляд спорів в справах Товари* 
ства, відповідальність та ііріііінноинії
Його ДІЯЛЬНОСТІ!.

§ 6 0 .

Всі спори в справах Товариства між 
акціонерами і Правлінням вирішується 
або на загальних зборах акціонерів, 
коли обидві сторони на це погодяться, 
або їх розглядається загальним судо 
вим порядком.

§ 61.

Відповідальність Товариства обме
жується належним^Рйому майном, 
і кожний акціонер жадним своїм май
ном, окрім внеску в оснівний капітал 
Товариства, не відповідає.

§ 62.

Реченець існування Товариства не 
призначається.

Діяльність Товариства припинюється, 
з такої нагоди:

а) в разі, передбаченому § 15 цього 
статуту;

б) коли на загальних зборах, ійо 
скликані для вирішення питання про 
ліквідацію Товариства, акціонери, які 
заступають не менш половини оснів
ного капіталу, більшістю двох третин 
поданих голосів вимагають ліквідації 
справ Товариства;

в) коли в балансі Товариства буде 
позбавлення оснівного капіталу не 
менш як на 40% й акціонери не 
поповнять його на протязі встано
вленого загальними зборами реченця, 
рахуючи такий зі дня затвердження 
загальними зборами звіту, з якого 
виявиться недохват капіталу;

г) в разі оголошення товариства за 
судом неспроможним;

д) за постановою Уряду, в разі 
ухилення Товариства від вказаної 
в статуті мети, а також в разі ухи
лення його органів у бік, противний 
інтересам держави.

•

Ч. 4

в течение установленных общими 
законами сроков давности, обращаются 
в собственность Общества.

IV. Разбор споров по делам Общества, 
ответственность н прекращение действии 

его.

§ 60.

Все споры по делам Общества между 
акционерами и Правлением решаются 
или в обшем собрании акционеров, 
если обе стороны будут на это сог
ласны, или разбираются общим судеб
ным порядком.

§61.

Ответственность Общества ограни
чивается принадлежащим ему имуще
ством и каждый акционер никаким 
своим имуществом, кроме взноса в 
основной капитал Общества, не отве
чает.

§ 62.

Срок существования Общества не 
назначается.

Действия Общества прекращаются 
в следующих случаях:

а) в случае, предусмотренном § 15 
сего устава;

б) если на общем собрании, созван
ном для решения вопроса о ликвида
ции Общества, акционеры, предста
вляющие не менее половины основного 
капитала, большинством двух третей 
поданных голосов потребуют ликви
дации дел Общества;

в) если по балансу Общества ока
жется потеря не менее 40% основного 
капитала и акционеры не пополнят 
его в течение установленного общим 
собранием срока, считая таковой со 
дня утверждения общим собранием 
отчета, из которого обнаружится не
достаток капитала;

г) в случае об'явления Общества по 
суду несостоятельным;

д) по постановлению Правительства, 
в случае уклонения Общества от ука
занной в уставе цели, а равно в слу
чае уклонения его органов в сторону, 
противную интересам государства.
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Увага .  Коли в разі страти а/6 
оснівного капіталу я бажання біль- 
шости акціонерів поповнити його, 
де-хто з акціонерів не внесе, на 
протязі встановленого загальними 
зборами реченця додаткової виплати 
за приналежними йому акціями, то 
загальні збори ухвалють постанову 
про передачу акцій цього акціонера 
иншим підприємствам та установам, 
а тому акціонеру, шо вибув, випла
чується належну йому суму, на під
ставі останнього перевіреного за
гальними зборами балансу.

Ч. 4

§ 63.

За випадків, передбачених в н.п. «а», 
«б», та «в» попереднього параграфу 
статуту, загальні збори акціонерів 
обирають споміж себе Ліквідаційну 
Комісію, в складі не менш, як трьох 
осіб.

Ліквідацію справ Товариства прова
диться порядком, встановленим законом 
для ліквідації державних підприємств, 
шо чинять на засадах господарського 
розрахунку, а також акційних това
риств або товариств з обмеженою
відповідальністю з виключною або
переважною участю державного ка-
г талу.

Примечание .  Если при потере 
а/з основного капитала и при выра
женном большинством акционеров 
желании пополнить его, кто-либо 
из акционеров не внесет, в течение 
установленного общим собранием 
срока, причитающегося по принад
лежащим ему акциям дополнитель
ного платежа, то общее собрание 
выносит постановление о передаче 
акций этого акционера другим пред
приятиям и учреждениям, а выбы
вающему акционеру уплачивается 
причитающаяся ему сумма, на осно
вании последнего проверенного об
щим собранием баланса.

§ 63.

В случаях, предусмотренных в п. 
п. „а“, „б‘“ и „в“ предыдущего пара
графа устава, общее собрание акцио
неров избирает из своей среды Ликви
дационную Комиссию, в составе не 
менее трех лиц.

Ликвидация дел Общества произво
дится в порядке, установленном зако
ном для ликвидации государственных 
предприятий, действующих на началах 
хозяйственного расчета, а также 
акционерных обществ или товариществ 
с ограниченной ответственностью с 
исключительным или преобладающим 
участием государственного капитала.

чдания Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции.

Укрголовдіт ч. 1569. Зам ч. 1477. Пр. ?000. УкрглавлнтЛе 1569.Зак.№ 1477.Тир.8000.

Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе.
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УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

УЖОНЕНВ ТАІІРОЗПОРШЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

ЗА «020 РІК

Постанова УЕН
(/.7 лютою 1920 /і.).

Постановление УЭС- 
(ІЗ февраля 1926 і.).

М. Про порядок надання пільг з обоїгяако- 
пою окладного страхування особам, 
ІіріГіВаНІІМ ДО І'ОбІТНИЧО-ОлЯНСЬК"! Ч. р-
пової Армії і І'обігннмо-Селянської Чер
воної Фини, й їхнім родинам.

15. Статут ііьііового Товнрін тва для роз
відок. спорудження та еіюплоатації 
Клоктрнчної СтаніДї'Хпрківського рай
ону імен» „Жовтіючої Революції", що 
екоречоно зветься „КСХАР".

П о с т а н о в а  У к р а ї н с ь к о ї  Е к о н о 
м і ч н о ї  Н а р а д и ,

М. О порядке предоставления льгот но 
обязательному окладному страхованию 
для лиц, призванных в Рабоче-Крестьян
скую Красную А р м и ю »  Рабоче-Крестьян
ский Красный Флот, н их семей.

15. Устав Паевого Товарищества по и ы- 
скаиню. сооружению и эксплоатации 
Электрической Станции Харьковского, 
района имі-нн „Октябрьском Революцнны 
сокращенно именуемого „ЭСХАР".

П о с т а н о в л е н и е  У к р а и н с н о г о  Э к о 
н о м и ч е с к о г о  С о в е щ а н и я .

14. Про порядок надання пільг з обов'яз
кового обкладного страхування особам, 
призваним до Робітничо-Селянської Чер
воної Армії і Робітничо-Селянської

Червоної Флоти, й їхнім родинам.

На підставі постанов Ради Праці 
й -Оборони Союзу РСР з 2 вересня 
1925 року „Про обов'язкове обкладне 
страхування в сільських місцевостях 
в 1925-26 році" (Збірн. Закон. СРСР 
1925 року, № 63, арт. 464) і .Про 
обов'язкове обкладне страхування 
н містах на 1925 26 рік" (36. Зак. 
СРСР 1925 р., № 63, арт. 465) і до 
повнюючи постанови свої з 13 лю
того 1926 року „Про порядок надання 
пільг з обов'язкового обкладною 
страхування в сільських місцевостях 
у 1с25-26 році" (Зб. Уз. УСРР 1926 р., 
Відділ II, № 3. арт. 10) і .Про порядок 
надання пільг з обов'язкового обклад 
ного страхування вмістаху 1925-26 р." 
(Зб. Уз. УСРР 1926 р., Відділ II,

14. О порядке предоставления льгот 
по обязательному окладному страхо
ванию лиц, призванных в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию и Ра- 
боче Крестьянский Красный Флот, 

и их семей.
На основании постановлений Совета 

Труда й Обороны Союза ССР от 
2 сентября 1925 г. „Об обязательном 
окладном страховании в сельских 
местностях в 1925-26 году" (Собр. 
Зак. СССР 1925 г., № 63, ст. 464) 
и „Об обязательном окладном стра
ховании в городах на 1925-26 год14 
(С. 3. СССР 1925 г., № 63, ст. 465) 
и в дополнение постановлений своих 
от 13 февраля 1^26 г. ,,0 порядке 
предоставления льгот по обязатель
ному окладному страхованию в сель
ских местностях в 1925-26 году* 
(Собр. Уз. УССР 1926 г., Отд. Н-й 
№ 3 ст. 10) и „О порядке пре 
доставления льгот по обязатель 
ному окладному страхованию в горо



*

№ 4 арт. 12), — Українська Еко
номічна Нарада постановила затвер
дити таку інструкцію про порядок 
надання пільг з обов'язкового оклад
ного страхування особам, призваним 
до Робітничо - Селянської Червоної 
Армії і Робітничо-Селянської Червоної 
Флоти, й їхнім родинам.

н. 5 Арт. 15

І Н С Т Р У К Ц І Я

про порядок надання пільг з обов'язко
вого обкладного страхування особам, 
призвании до Робітничо-Селянської Чер
воної Армії і Робітничо-Селянської 

Червивої Флоти, іі їх родинам.

1. Пільги зі всякого обов'язкового 
обклад.юго страхування, так в містах 
та селищах міського типу, як і в сіль
ських місцевостях, особам, призваним 
до Червоної Армії і Червоної Флоти, 
та їхнім родинам надається відпо
відно до арт. 45 „Кодексу Законів 
про пільги й переваги для військових 
службовців Робітничо-Селянської Чер
воної Армії і Робітничо-Селянської 
Червоної Флоти Союзу РСР і їхніх 
родин'4 (36. Зак. СРСР 1924 р., 
К? 21, арт. 198).

2. До осіб, призваних до лав Чер
воної Армії і Червоної Флоти, що 
на них поширюються пільги з обо
в'язкового обкладного страхування, 
відповідно до арт. арт. З, 9 і уваги 
до арт. 9 „Кодексу Законів про пільги 
й переваги для військових службовців 
Робітничо-Селянської Червоної Армії 
і Робітничо-Селянської Червоної Фло
ти Союзу РСР і їхніх родин"—нале
жать :

а) рядові червоноармійці, що відбу
вають реченець обов'язкової військо
вої служби з призиву (але не черво
ноармійці, шо вже відбули цей реченець 
й залишилися на військовій службі 
з охоти);

б) «охотники, що пішли на військову 
службу перед призивом їхніх одно
літків до Робітничо-Селянської Чер
воної Армії й Робітничо-Селянської 
Червоної Флоти;
. в) молодший старшинський склад, 

що перебуває на службі, відбуваючи

дах в 1925-26 году" (С. У. УССР 
1926 г., Отд. II, № 4 ст. 12), 
Украинское Экономическое Совещание 
постановило утвердить нижеследую
щую инструкцию о порядке предо
ставления льгот по обязательному 
окладному страхованию для лиц, при
званных в Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию и Рабоче-Крестьянский 
Красный Флот, и их семей:

И  I I С  Т I *  У  К  И  I I  я
о порядке предоставления льгот пн обя
зательному окладному страхованию для 
лиц, призванных в Рабочс-Крсстьянскую 
Красную Армию и Рабоче-КрсстьянскнИ 

Красный Флот, и их семей.

1. Льготы по всем видам обязатель
ного окладного страхования, как в го
родах и поселениях городского типа, 
так и в сельских местностях, лицам, 
призванным в Красную Армию и Крас
ный Флот, и их семьям предоставля
ются в соответствии со ст. 45 
„Кодекса законов о льготах и преиму
ществах для военнослужащих Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и Ра
боче-Крестьянского Красного Флота 
Союза ССР и их сеуей" (С.З. СССР 
1924 г., № 21, ст. 198).

2. К лицам, призванным в ряды 
Красной Армии и Красного Флота, 
на которых распространяются льготы 
по обязательному окладному страхо
ванию, согласно ст. ст. 3, 9 и при
мечания к ст. 9 „Кодекса Законов 
о льготах и преимуществах для воен
нослужащих Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии и Рабоче-Крестьян
ского Красного Флота Союза ССР", 
и их семей относятся:

а) рядовые красноармейцы, отбы
вающие срок обязательной военной 
службы по призыву (но не красно
армейцы, выслужившие такой срок 
и оставшиеся на военной службе до
бровольно);

б) добровольцы, поступившие на 
военную службу до срока призыва их 
сверстников в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию и Рабоче Крестьян
ский Красный Флот;

в) младший командный состав, со
стоящий на службе в порядке отбы-

№ 5 Ст. 15
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військову повинність (але не надре- 
ченцеві службовці).

3. Під родиною згаданих у попе
редньому артикулі осіб, шо перебу
вають на дійсній військовій службі, 
розуміється споріднено-трудове об‘єд-* 
нання осіб ріжних шаблів споріднення, 
які живуть укупі й держать одно 
господарство або живуть на спільні 
кошти.

За членів родини вважається також 
і осіб, шо ввійшли до неї через шлюб 
і прийми.

До селянської родини включається 
також і тих, шо пішли на тимчасові 
трудові заробітки, але яких не вва
жається на підставі закону, шо вони 
вийшли зі складу двору (арг. 5 „Ко
дексу Законів про пільги й переваги 
для військових службовців Робітничо- 
Селянської Червоної Армії і Робітничо- 
Селянської ЧервоноїФлоти Союзу РСР 
і їхніх родин“ і увага до нього).

4. Червоноармійці й їхні родини 
з правом на пільги дістають знижку 
з належних від них виплат зі всякого 
обклааного страхування, запровадже
ного на території даної адміністра
тивно-територіальної одиниці, розмі
ром одної третини.

Увага .  Коли червоноармійцям 
і Тхним родинам через стан їхнього 
господарства може бути дана більша 
знижка або навіть можна їх цілко
вито звільнити від страхових ви
платів на підставі інструкції 
Української Економічної Наради 
з 13 лютого 1926 р. „Про порядок 
надання пільг з обов'язкового об 
кллдного страхування в сільських 
місцевостях у 1925-26 р.“ і „Про 
порядок надання пільг з обов'язко
вого обкладного страхування в мі
стах у 1925-26 р.“, то це право 
зберігається за ними, поряд з ин- 
шими страхувгтелями; у таких 
випадках більша пільга покриває 
меншу, наприклад: коли червоно- 
армієць або його родина має право, 
як і инше бідніше населення, -а 
знижку на 50%, то знижку дається 
не розміром 83 і/з% (50% бідні
шому населенню плюс 33 ‘/3 %—

вания воинской повинности (но не 
сверхсрочно-служащие).

3. Под семьей лиц, состоящих на 
действительной военной службе, ука
занных в предыдущей статье, разу
меется родственно-трудовое об'едине- 
ние лиц разных степеней родства, 
живущих вместе и ведущих одно хо
зяйство или живущих на обшиє сред
ства.

Входящими в состав семьи счита
ются также и лица, вошедшие в семью 
путем брака и примачества.

В состав крестьянской семьи вклю
чаются также и ушедшие временно 
на трудовой заработок, но не счита
ющиеся, на основании закона, выбыв
шими из состава двора (ст 5 „Кодекса 
Законов о льготах и преимуществах 
для военнослужащих Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и Рабоче-Кресть
янского Красного Флота Союза ССР и 
их семей" и примечание к ней).

4. Красноармейцы и их семьи, име
ющие право на льготу, получают 
скидку с причитающихся с них пла
тежей по всем видам окладного стра
хования, введенным на территории 
данной административно - территори
альной единицы, в размере одной 
трети.

Примечание .  Если красноар
мейцам и их семьям по состоянию 
их хозяйства может быть предо
ставлена более высокая скидка или 
даже полное освобождение от взно
сов страховых платежей, на осно
вании инструкций Украинского Эко
номического Совещания от 13 фе
враля 1926 г. „О порядке предо
ставления льгот по обязательному 
окладному страхованию в сельских 
местностях в 1925-26 году" и „О по
рядке предоставления льгот по обя
зательному окладному страхованию 
в городах в 1925-26 году", то это 
право сохраняется за ними, наряду 
с доугими страхователями; в этих 
случаях большая льгота поглощает 
меньшую, например: если красно
армеец или его семья имеет право, 
как и другое беднейшее население', 
на скидку в 50% ,  то скидка дается 
не в размере 83 %% (50% бед-
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червоноармійьким родинам), а тіль
ки розміром 50%.

5. Коли червоноармійські родини 
з правом на пільги є членами яко
гось колективного господарства (напр., 
артілі, комуни то-що) і свого одно
особового господарства не мають, то 
колективному господарству треба дати 
знижку розміром Чз обкладних стра
хових виплат, що припадають на 
кожну, з правом на пільгу, червоно- 
армійську родину, яка увіходить до 
колективного господарства.

6. Червоноармійці й їхні родини, 
що мали право на пільгу з обо
в'язкового обкладного страхування 
1024-25 операційного року, але її 
не одержали, а права на пільгу 
з обкладу 1925-26 року не мають, 
дістають, коли буде подано відповідну 
посвідку, замісив невикористаної пільги 
з обкладу 1924-25 року, пільгу як 
зменшення належних від них виплат 
з обкладу 1925-26 року на і/3 з того 
обов'язкового обкладного страхування, 
шо було в даній місцевості в 1924-25 
операційному році.

7. Червоноармійці й їхні родини, 
шо мали право на пільгу з обо
в'язкового обкладного страхування
1924- 25 операційного року й мають 
право на таку пільгу з окладу
1925- 26 року, дістають її, коли буде 
подано відповідну посвідку, як додат
кове зменшення належних від них 
виплат ше на одну третину, ц.-т. 
пільга в цьому випадку буде визна
чена в розмірі % обкладу 1925-26 р., 
з тих страхувань, шо були в даній 
місцевості в 1924-25 році.

8. Червоноармійцям та Тхнім родинам, 
шо мали об'єкти обов'язкового обклад- 
ного страхування 1924-25 операційного 
року й право на пільгу з нього, але цеї 
пільги на дістали, а 1925-26 операцій
ного року об'єктів обов'язкового об- 
кладнс го страхування не мають і в числі 
страхувателів не лічаться, страхові вип
лати належить вернути в розмірі */„ об
кладу належного з них до уплати 
в 1924-25 р., вивернувши з них зависки.

нейшему населению плюс 33і 3%
семьям красноармейцев), а только
в размере 50% .
5. Если семьи красноармейцев, име

ющие право на льготу, состоят чле
нами какого либо коллективного хо
зяйства (напр., артели, коммуны и т. п.) 
и своего единоличного хозяйства не 
имеют, то коллективному хозяйству 
должна быть саелана скидка в раз
мере */з окладных страховых плате
жей, приходящихся на долю каждой, 
имеющей право на льготу красноар
мейской семьи, входящей в состав 
коллективного хозяйства.

6. Красноармейцы и их семьи, ко
торые имели право на льготу по обя
зательному окладному страхованию 
в 1924-25 операционном году, но ре 
не получили, а права на льготу по 
окладу 1925-26 года не имеют, полу
чают, по предоставлении надлежащего 
удостоверения, взамен неиспользован
ной льготы по окладу 1924-25 года, 
льготу ввиде понижения причитаю
щихся с них платежей по окладу 
1925-26 года на >/з по тем видам 
обязательного окладного страхования, 
которые существовали в данной мест
ности в 1924-25 операционном году.

7. Красноармейцы и их семьи, ко
торые имели право на льготу по обя
зательному окладному страхованию 
в 1924-25 операционном году и кото 
рые имеют право на такую льготу по 
окладу 1925-26 года, получают тако
вую, по представлении надлежащего 
удостоверения, в виде дополнительного 
понижения причитающихся с них пла
тежей еще на одну треть, т. е. льгота 
в данном случае выразится в размере 
2/3 оклада 1925-26 года, по тем видам 
страхования, какие существовали 
в данной местности в 1924-25 году.

8. Красноармейцам и их семьям,
которые имели об'єкти обязательного 
окладного страхования в 1924-25 опе
рационном году и право на льготу 
по таковому, но этой льготы не по
лучили, а в 1925-26 операционном 
году об'ектов обязательного окладного 
страхования не имеют ив числе стра
хователей не числятся, страховые 
платежи должны быть возвращены на 
руки в размере '/я оклада, причитав-
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9. Щоб дістати зазначені в арт. 4 
и ієї інструкції пільги з обов'язкового 
обкладного страхування, то, що член 
родини перебуває на військовій службі 
(арт. 2), треба ствердити звичайною 
посвідкою, виданою з місця служби 
червоноармійців, з тим, шо пільги 
треба зробити підчас самого справ
ляння страхових виплатів, не пору
шуючи особливого прохання про на
дання пільг.

Харків, 13 лютого 1926 р.

Голова Української
Економічної Наради В. Чубар.

За Керівничого Справ Українсько.
Економічної Наради Шорський.

шегося с них к уплате в 1924-25 году* 
з а  в ы ч е т о м  ч и с л я щ е й с я  з а  н и м и  н е 
д о и м к и .

9. Для получения льгот по обяза
тельному окладному страхованию, 
указанных в ст. 4 настоящей инструк
ции, нахождение члена семьи на воен
ной службе (ст. 2) должно быть 
подтверждено обычны’. удостовере
нием, выдаваемым с леста службы 
красноармейцев, при чем льготы должны 
применяться при самом взимании стра
ховых платежей, без возбуждения 
особого ходатайства о предоставлении 
льгот.

Харьков. 13 февраля 1926 г.

Председатель Украинского 
Экономического Совещания В. Чубарь.

За Управляющего Делами Украинского 
Экономического Совещания Яворский.

Затверджено постановою 
Української ЕкономИиої На
ради 2» листопаду 1925 р.. 
п рот. №68.

1 5 .  С  Т  А  Т  У  Т

П а й о в о г о  Т о в а р и с т в а  д л я  р о з в і д о к ,  
с п о р у д ж е н н я  т а  е н с п л о а т а ц і ї  Е л е 
к т р и ч н о ї  С т а н ц і ї  Х а р к і в с ь к о г о  Р а 
й о н у ,  і м е н и  « . Ж о в т н е в о ї  Р е в о л ю ц і ї - ,  
щ о  с к о р о ч е н о  з в е т ь с я  „ Е С Х А Р " .

І. Засади.

§ 1-

Для постачання Харківському рай
онові дешевої електричної енергії та 
задля її використування, засновується 
Пайове Товариство для розвідок, спо
рудження та експлоатації Електричної 
Станції Харківського Району, імени 
„Жовтневої Революції", що скорочено 
зветься „ЕСХАР".

Увага .  Фундаторами Товари
ства є:

1. Комісія по електрифікації Ук
раїни,

Утверждено постановлением 
Украинского Экономического 
Совещания 23 ноября 1925 г., 
прот. Л? 68.

1 5 .  У  С  Т  А  В

П а е в о г о  Т о в а р и щ е с т в а  п о  и з ы с к а 
н и я м ,  с о о р у ж е н и ю  и  э к с п л о а т а ц и и  
Э л е к т р и ч е с к о й  С т а н ц и и  Х а р ь к о в 
с к о г о  Р а й о н а ,  и м е н и  . . О к т я б р ь 
с к о й  Р е в о л ю ц и и " ,  с о к р а щ е н н о  и м е 

н у е м о г о  , . Э С Х А Р * .

I. Основные положення.

§ 1.
Дня снабжения Харьковского рай

она дешевой электрической энергией
и  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  е е  у ч р е ж д а е т с я

Паевое Товарищество по изысканиям, 
сооружению и эксплоатаиии Электри
ческой Станции Харьковского Района, 
имени „Октябрьской Революции", со
кращенно именуемое „ЭСХАР".

Примечание .  Учредителями То
варищества являются:

1. Комиссия по электрификации 
Украины,
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2. Харківський Губвиконком,
3. Електротрест,
4. Південна Округа Шляхів,

5. Харківська Губерніяльна Рада 
Народнього Господарства,

6. Харківський Відділ Міського 
Комунального Господарства,

7. Українська Рада Народнього 
Господарства,

8. Народній Комісаріят Земельних 
Справ,

9. Головкомгосп,
10. Харківський Губерніяльний 

Відділ Комунального Господарства.

§ 2.
Для здійснення зазначеної мети 

Товариству надається право:
Робити вселякі розвідки, споруджу

вати, експлоатувати станції та під
станцій проводити лінії електропе
редач, під'їзні залізничні шляхи, канатові 
шляхи та трамвайні лінії, споруджу
вати та експлоатувати підприємства, 
шо звязані з тепловими процесами 
споруджуваних станцій та з перероб
кою побічних продуктів, заводи з ме
тою вироблення газів, води та світла, 
експлоатувати вугляні ділянки та инші 
мінеральні багацтва, шо задля їхньої 
експлоатації брати від Уряду відпо
відні дозволи, та взагалі споруджу
вати та розроблювать! вселякі під
приємства, шо відповідають меті та 
завданням Пайового Товариства, 
а також входити на правах члена 
з инші товариства та організації, шо 
мають аналогічну мету.

§ 3.
Пайове Товариство користується 

всіма правами юридичної особи й має 
право набувати всіма законними спо
собами вселяке майно, не вилучене 
з майново-правшого обігу заставляти та 
вивласнювати, брати позики, складати 
ріжні, шо відповідають його меті угоди 
з державними, громадськими та коопе
ративними установами й організаціями 
та приватними особами, складати 
з ними договори, давати зобов'язання 
векселями, кредитуватися, відкрива/и 
біжучі рахунки в Держбанку та инших

2. Харьковский Губисполком,
3. Электротрест,
4. Южный Округ Путей Сооб

щения,
5. Харьковский Губернский Со

вет Народного Хозяйства,
. 6. Харьковский Отдел Городского
Коммунального Хозяйства.

7. Украинский Совет Народного 
Хозяйства,

8. Народный Комиссариат Земле
делия,

9. Главкомхоз,
10. Харьковский Губернский От

дел Коммунального Хозяйства.

§ 27
Для осуществления означенных це

лей Обществу предоставляется право: 
Производить всевозможные изыска

ния, сооружать, эксчлоатировать стан
ции и подстанции, проводить линии 
электропередач, под'ездные жел. дор. 
пути, канатные дороги и трамвайные 
линии, сооружать и эксплоатировать 
предприятия, связанные с тепловыми 
процессами сооружаемых станций 
и с переработкой побочных продук
тов, заводы для целей получения газов, 
воды и света, эксплоатировать угле
носные участки и другие минеральные 
богатства, на эксплоагацию которых 
брать у Правительства соответствую
щие разрешения, и вообще соору
жать и разрабатывать всякого рода 
предприятия и соответствующие целям 
и задачам Паевого Товарищества, 
а тгкже вступать в качестве члена 
в другие общества и организации, пре
следующие анапогичные цели.

§  з .
Паевое Товарищество пользуется 

всеми правами юридического лица 
и имеет право приобретать всеми за
конными способами всякого рода иму
щество, неиз'ятое из гражданского обо
рота, закладывать и отчуждать его, 
заключать займы, вступать во всякого 
рода соответствующие его целям сог
лашения с государственными, общест
венными и кооперативными учрежде
ниями и организациями и частными 
лицами, заключать с ними договоры, 
обязываться векселями, кредитоваться
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кредитових установах, позивати та 
відповідати на суді.

§ 4.
Пайове Товариство має право після 

сплати оснівного капіталу робити 
позики спеціяльного призначення, 
шляхом випуску облігацій за визна
ченими загальними зборами умовами.

§ 5.
Пайове Товариство підлягає всім 

узаконенням, правилам і розпоря
дженням Уряду так загального харак
теру, як і зокрема тим, що стосу
ються до справ його діяльности, так 
тепер чинним, як і тим, шо можуть 
бути видані.

§ 6.
Пайове Товариство „ЕСХАРМ має 

печатку з зазначенням своєї назви.

§ 7.
Правлінння Пайового Товариства 

перебуває у м. Харкові.

II. Осяіввпіі капітал і порядок ііого 
утворення.

§ 8.

Оснівний капітал Пайового Това
риства визначається в 100 тисяч карб., 
поділених на 4^0 паїв по 250 карб, 
кожний.

§ 9-
Після затвердження цього статуту 

паї розподіляється поміж спільниками
відповідно до суми капіталу, внесеного
кожним з них до каси Пайового То
вариства до дня затвердження ста
туту; решта паїв розподілюється по
між названими спільниками та між 
організаціями, шо побажають- увійти 
яко спільники до Товариства й мають 
на це право за § 10 цього статуту.

Ч. 5

и открывать текущие счета в Росбанке 
и других кредитных учреждениях, 
искать и отвечать на суде.

§ 4.
Паевое Товарищество имеет право, 

по оплате основного капитала, делать 
займы специального назначения, по
средством выпуска облигаций на усло
виях, определенных постановлением 
общего собрания.

§ 5.
Паевое Товарищество подчиняется 

всем узаконениям, правилам и распо
ряжениям Правительства как общего 
характера, так и, в частности, относя
щимся к предметам его деятельности, 
как ныне существующим, так и мо
гущим быть изданными.

' § 6.
Паевое Товарищество „ЭСХАР“ име

ет печать с обозначением своего наи
менования.

§ 7.
Правление Паевого Товарищества 

имеет свое местоирибывание в городе 
Харькове.

II. Основной капитал и порядок его 
образования.

§ 8.
Основной капитал Паевого Товари

щества определяется в 100 тысяч руб
лей, разделенных на 400 паев по 
250 рублей каждый.

§ 9.
По утверждении настоящего устава 

паи распределяются между пайщиками 
соответственно сумме капитала, вне
сенного каждым из них по день утвер
ждения устава в кассу Паевого Това
рищества; остальные паи распределя
ются между наличными пайщиками 
и между организациями и предприя
тиями, из'явившими желание вступить 
пайщиками в Товарищество и имею
щими на то право, согласно §10 насто
ящего устава.
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§ Ю.

Членами Пайового Товариства мо
жуть бути державні установи та під
приємства, акційні товариства й това
риства з обмеженою відповідальністю, 
з переважною участю державного ка
піталу, а також громадські й коопе
ративні організації, шо є чинні на 
Україні.

§ 11.

Усі паї йменні, й передавати їх ин- 
шим юридичним особам, шо мають 
право бути спільниками, можна лише 
З дозволу Правління.

§ 12.
Паї, шо їх не покрито внесками до 

затвердження цього статуту, випла
чується у два реченці: на протязі трьох 
місяців із дня оголошення про затвер
дження цього статуту вноситься поло
вину вартости паїв, а після шостьох 
місяців вноситься другу половину вар
тости паїв.

§ 13.

Як шо протягом шости місяців із дня 
оголошення цього статуту не буде 
зібрано '/.2 оснівного капіталу, а про
тягом року не буде зібрано всього 
оснівного капіталу, то Товариство 
ліквідується протягом трьох місяців, як 
що не буде продовжено реченець ви
плати паїв дозволом Уряду.

-§ 14.
Щоб забезпечити вчасну виплату 

всього оснівного капіталу загальні 
збори спільників мають право ану
лювати ті паї, шо за них спільник 
не виплатив в реченець установленого 
внеску, та замінити їх новими, пере
давши їх новим спільникам, з тим, 
проте, що нові паї треба виплатити 
не пізніш одного року від дня оголо
шення про затвердження статуту. 
З суми, уторгованої від продажу паїв, 
держальникові анульованого паю по
вертається його внески, вираховуючи 
витрати, сполучені з заміною паю та 
продажем нового паю.

§ 10.

Членами Паевого Товарищества мо
гут быть государственные учреждения 
и предприятия, акционерные общества 
и товарищества с ограниченной ответ
ственностью, с преобладающим уча
стием государственного капитала, 
а также общественные и кооператив
ные организации, действующие на Ук
раине.

§ 11-
Все паи именные и могут быть пере

даваемы другим юридическим лицам, 
имеющим право быть пайщиками, 
только с разрешения Правления.

§ 1 2 .

Оплата паев, не покрытых произ
веденными до утверждения настоящего 
устава взносами, производится в два 
срока: в течение трех месяцев со дня 
опубликования об утверждении настоя
щего устава вносится половина стои
мости паев, а через шесть месяцев вно
сится другая половина стоимости паев.

' § 13.
Если в течение шести месяцев со дня 

опубликования настоящего устава Не 
будет собрано V2 основного капитала, 
а в течение года не будет собран весь 
основной капитал, то Товарищество 
ликвидируется в течение трех месяцев, 
если с разрешения Правительства срок 
оплаты паев не будет продлен.

§ 14.
Для обеспечения своевременной оп

латы всего основного капитала, общее 
собрание пайщиков вправе аннулиро
вать паи, по которым пайщик неупла 
тил в срок установленного взноса, 
и заменить их новыми, передав их новым 
пайщикам, с тем, однако, чтобы новые 
паи были оплачены не позже как 
через один год со дня опубликования об 
утверждении устава. Из вырученной 
от продажи паев суммы держателю 
аннулированного пая возмещается сде
ланные им взносы с удержанием расхо
дов, связанных с заменой пая и про
дажей нового пая.

84



Арт. 15 №5 Ст. 15Ч. 5

§ 15.
Замісць грошових внесків в оплату 

за паї можна внести майно за попе
редньою оціновкою, шо визначається 
за взаємною згодою Правління Пай
ового Товариства та набувачами паїв, 
але остаточну оціновку цього майна 
визначається згодою набувачів паїв 
з найближчими загальними зборами 
спільників і не може бути вище за 
пересічні ринкові ціни на дані речі в час 
і на місці, де їх внесено в оплату за 
па». Майно, шо його вносять фунда
тори або спільники, повинно склада
тися з таких товарів, річей і матері
альних цінностей, які-б Товариство 
могло використати для організації або 
для дальшої своєї діяльности.

§ 16.
Пайове Товариство може збільшу

вати оснівний капітал після повної 
сплати його — випускаючи додаткові 
паї, шо їх розподіляється поміж по
чатковими спільниками або передається 
новим, але тільки за постановою за
гальних зборів спільників, затвер
дженою в установленому законом по
рядкові.

НІ. Органи Пайового Товариства.

§ 17.
Органами Пайового Товариства є 

загальні збори спільників, Правління 
і Ревізійна Комісія.

11'. Загальні збори спільників.

§ 18.
Загальні збори спільників є виший 

орган Товариства, вони мають право 
розвязувати всі без винятку питання, 
шо за цим статутом відносяться до 
справ діяльности Товариства.

Але до обовязкової компетенції за
гальних зборів належить:

а) обирати й звільняти членів Пра
вління, Ревізійної Комісії і Ліквіда
ційної Комісії;

§ 15.
В оплату за паи вместо денежных 

взносов может быть представлено иму
щество по предварительной оценке, 
определяемой взаимным соглашением 
Правления Паевого Товарищества и 
приобретателями паев, окончательная 
же оценка такого имущества опреде
ляется по соглашению приобретателей 
паев с ближайшим общим собранием 
пайщиков и не может быть выше сред
них рыночных цен на данные пред
меты во время и в месте их предста
вления в оплату за паи. Вносимое 
в Товарищество его учредителями или 
пайщиками имущество должно заклю
чаться в такого рода товарах, вещах 
и материальных ценностях, которые 
могут быть использованы Товарище
ством для организации или для даль
нейшей его деятельности.

§ 16.
Паевое Товарищество может увели

чивать основной капитал после пол
ной оплаты его—посредством выпуска 
дополнительных паев, распределяемых 
между первоначальными пайщиками 
или представляемых новым, но не иначе 
как по постановлению общего собра
ния пайщиков, утвержденного в уста
новленном законом порядке.

III Органы Паевого Товарищества.

§ 17.
Органами Паевого Товарищества 

являются общее собрание пайщиков, 
Правление и Ревизионная Комиссия.

11'. Общее собранве пайщиков.

§18 .
Общее собрание пайщиков является 

высшим органом Товарищества, оно 
правомочно разрешать все без исклю
чения вопросы, относящиеся, согласно 
настоящего устава, к предмету дея
тельности Товарищества.

Но к обязательному ведению общего 
собрания относится:

а) избирание и смещение членов Пра
вления, Ревизионной Комиссии, и Ликви
дационной Комиссии;
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б) затверджували кошториси та 
плани діяльности Товариства на май
бутній час;

в) видавати накази та інструкції 
Правлінню і Ревізійній Комісії;

г) розглядати й затверджувати по
дані Правлінням за минулі періоди 
діяльности Товариства звіти та ба
ланси, розподіляти зиски й розвязу- 
вати питання про порядок покриття 
втрат, заподіяних Товариству;

д) встановлювати для Правління роз
міри кредитування;

е) порушувати клопотання про 
зміну й доповнення статуту та зміну 
розміру оснівного капіталу Товариства;

ж) розвязувати питання про ство
рення капіталів спеціяльного при
значення;

з) розвязувати питання про витра
чення загіасового капіталу;

і) розвязувати питання про лікві
дацію Товариства;

к) розвязувати питання про випуск 
облігаційної позики;

л) призначати винагороду Правлінню 
Ревізійній Комісії і преміювання служ
бовців Товариства;

м) розглядати й розвязувати пи
тання про придбання для Товариства, 
вивласнення і заставу будівель;

н) затверджувати тарифи електрич
ної енергії;

о) розвязувати питання про спо
рудження та експлоатацію нових 
підприємств;

п) розвязувати питання, шо їх 
винися іь через Правління на загальні 
збори окремі спільники або їхні групи.

§ 19-
Загальні збори спільників бувають 

звичайні (чергові) та надзвичайні. 
Звичайні збори скликає Правління 
що-року, не пізніше 1 січня для 
розгляду й затвердження звітів і ба
лансу за минулий рік, кошторису ви
датків і плану діяльности на біжучий 
рік, а також для обрання членів Пра
вління та Ревізійної Комісії. На цих 
зборах обмірковується та вирішується 
також инші справи, що сягають понад

Ч. 5

б) утверждение смет и планов дея
тельности Товарищества на будущее
время;

в) издание наказов и инструкций 
Правлению и Ревизионной Комиссии;

г) рассмотрение и утверждение пред
ставленных Правлением отчетов за 
истекшие периоды деятельности Това
рищества и балансов, распределение 
прибыли и разрешение вопросов о по
рядке покрытия -убытков, понесенных 
Товариществом;

д) установление для Правления раз
меров кредитования;

е) возбуждение ходатайства об изме
нении и дополнении устава и изме
нении величины основного капитала 
Товарищества;

ж) разрешение вопросов об образо
вании капиталов специального назна
чения;

з) разрешение вопросов о расходо
вании запасного капитала;

и) разрешение вопросов о ликвида
ции Товарищества;

к) разрешение вопросов о выпуске 
облигационного займа;

л) назначение вознаграждения Пра
влению, Ревизионной Комиссии и пре
мирования служащих Товарищества;

м) рассмотрение и разрешение во
просов о приобретении для Товари
щества, отчуждении и залоге строений;

н) утверждение тарифов на эле
ктрическую энергию;

о) разрешение вопросов о сооруже
нии и эксплоатации новых предприятий;

п) разрешение вопросов, возбужда
емых перед общим собранием через 
Правление отдельными пайщиками или 
группами их.

§ 19-
Общие собрания пайщиков бывают 

обыкновенные (очередные) и чрезвы
чайные. Обыкновенные собрания созы
ваются Правлением ежегодно не позже 
как 1 января для рассмотрения и утвер
ждения отчетов и баланса за истекши й 
год, сметы расходов и плана действия 
на наступивший год, а также для 
избрания членов Правления и Ревизи
онной Комиссии. В этих собраниях 
обсуждаются и решаются также и дру-

86



Ч. 5 Арт. 15 № 5 Ст. 15

влачу Правління, а також і ті, шо їх 
вирішити запропонує Правління за
гальним зборам.

Надзвичайні загальні збори скли
кає Правління або на власну волю, 
або на вимогу спільників, шо разом 
заступають не менше */.20 частини 
оснівного капіталу, або-ж на вимогу 
Ревізійної Комісії. Подаючи вимогу 
про скликання надзвичайних зборів, 
треба докладно зазначити справи, 
шо їх мають обговорювати загальніх 
зборів. Вимога про скликання над
звичайних загальних зборів підлягає 
виконанню протягом двох тижнів із 
дня зроблення заяви.

§ 20.

Про скликання загальних зборів 
оголошується та розсилається опо
вістки спільникам не пізніш, як за 
два тижні для скликання звичайних і за 
один тиждень для скликання надзви
чайних загальних зборів. В публікації 
треба точно визначити: а) день і го
дину, на які скликається загальні 
збори, б) помешканню де вони ма
ють відбутися, в) докладне поймену- 
рання питань, шо їх мають обмірку
вати й ухвалити загальні збори.

§ 21.

Доповіді Правління в питаннях, 
призначених до обговорення, нале
жить давати на розгляд спільників, 
принаймні за 7 днів перед загальними 
зборами.

§ 22.

Справи, шо належать до розгляду 
загальних зборі», надсилається не 
инакше як через Правління, тому 
спільники, шо бажають подати будь- 
яку пропозицію на загальні збори, 
мають листовно звернутися з нею до 
Правління не пізніш, як за три тижні 
до загальних зборів. Як шо пропо
зицію подали спільники, що мають 
у сукупності не менш »/о0 частини 
оснівного капіталу, то Правління

гие дела, превышающие власть Пра
вления, а также и те, которые Правле
нием будут предложены общему со
бранию.

Чрезвычайное обшее собрание созы
вается Правлением или по собствен
ному усмотрению его, или по требо
ванию пайщиков, представляющих 
в совокупности не менее Чи части 
основного капитала, или по требова
нию Ревизионной Комиссии. При пред'
явлений требования о созыве чрезвы
чайного собрания должны быть точно 
указаны предметы, подлежащие обсу
ждению чрезвычайного общего собра
ния. Требование о созыве чрезвычай
ного общего собрания подлежит 
исполнению в течение двух недель со 
дня его заявления.

§ 20.

О созыве общих собраний делаются 
публикации и рассылаются повестки 
пайщикам не позже как за две недели 
при созыве обыкновенного и за 
одну неделю при созыве чоезвычай- 
ного общего собрания. В публикациях 
обозначается в точности: а) день 
и час, на который созывается обшее 
собрание, б) помещение, в коем оно 
должно происходить и в) подробное 
переименование вопросов, подлежащих 
обсуждению и решению общего 
собрания.

§ 21.

Доклады Правления по назначенным 
к обсуждению вопросам должны быть 
открываемы для рассмотрения пайщи
ками по крайней мере за 7 дней до 
дня общего собрания.

§ 22.

Дела, подлежащие рассмотрению 
в общем собрании, поступают не иначе 
как через Правление, почему пайщики, 
желающие сделать какое-либо предло
жение общему собранию, должны 
обратиться письменно с ним в Пра
вление не позже, как за три недели 
до общего Собрания. Если предложе
ние сделано пайщиками, имеющими 
в совокупности не меньше ‘/го части 
основного капитала, то Правление
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повинно в кожному разі подати таку 
пропозицію до найближчих загальних 
зборів зі своїм висновком.

§ 23.

Кожний пай дає право на загаль
них зборах одного голосу, але-ж ніхто 
зі спільників не може мати на загаль
них зборах більше п'яти голосів. Ніхто 
з присутніх на загальних зборах 
не може бути представником більше, 
як від двох установ.

§ 24.
Збори відкриває Голова Правління. 

Після відкриття зборів спільники оби
рають споміж себе Голову. Голова 
загальних зборів не має права на 
свій розсуд відкладати обмірковуван
ня та вирішення справ, внесених на 
загальні збори.

§ 25.
Загальні збори вважається за пра

вильно відбулі, коли прибудуть спіль
ники, шо разом заступають не менш 
'/з частини оснівного капіталу. По
станови загальних зборів ухвалю
ється звичайною більшістю голосів.

§ 26.
Питання про зміну статуту, про 

збільшення оснівного капіталу, про 
припинення та ліквідацію Товариства, 
про випуск облігаційної позики, про 
з'єднання товариства з иншими пай
овими товариствами або акційними 
товариствами можна вирішувати 
тільки більшістю ’2/я поданих голосів, 
як шо, разом з цим, на загальні 
збори з'явились спільники, шо засту
пають не менше ‘І2 оснівного капі
талу. і

Постанову про зміну статуту, 
як шо змінюється мета Товариства, 
можна прийняти лише більшістю 4/й 
голосів, коли разом із цим на зборах 
заступлено не менш а/4 оснівного 
капіталу.

§ 27.
Коли спільники, шо з'явилися на 

збори, не заступають частини оснів-

обязано во всяком случае представить, 
такое предложение ближайшему об
щему собранию со своим заключением.

§ 23.
Каждый пай дает прано в общем 

собрании на один голос, однако, никто 
из пайщиков не можег располагать 
в общем собрании больше чем пятью 
голосами. Никто из присутствующих на 
общем собрании не может быть пред
ставителем более, чем двух учреждений.

§ 24.
Собрание открывается Председате

лем Правления. По открытии собрания 
пайщики избирают из своей среды 
Председателя. Председатель общего 
собрания не имеет права по своему 
усмотрению откладывать обсуждение 
и решение дел, внесенных на общее 
собрание.

§ 25.
Общее собрание считается правильно 

состоявшимся, если явятся пайщики, 
представляющие в совокупности не 
менее Чз части основного капитала. 
Решения в общем собрании поста
новляются простым большинством 
голосов, •

§ 26.
Вопросы об изменении устава, об 

увеличении и уменьшении основного 
капитала, о прекращении и ликвида
ции Товарищества, о выпуске обли
гационного займа, о слиянии това
рищества с другими паевыми товари
ществами или акционерными обще
ствами, могут быть разрешаемы только 
большинством */3 поданных голосов, 
если при том на общее собрание яви
лись пайщики, представляющие не 
менее Ч2 основного капитала.

Постановление об изменении устава, 
если изменяется самая цель Товари
щества, может быть принято только 
большинством 4/& голосов, если при 
том на собрании представлено не 
меньше 3/4 основного капитала.

§ 27.
Если явившиеся на собрание пай

щики не представляют требуемой
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ного капіталу, що потрібна за § 25 і 
26 цього статуту, то скликається 
другі загальні збори, що їх при- 
значасться'не пізніш сімох днів від дня, 
призначеного для перших зборів. 
Збори ці вважається за відбулі та 
їхні постанови остаточні, незалежно 
від розміру заступленого капіталу. 
Справи, наведені в § 26, навіть другі 
збори можуть розвязувати в наяв
ності кворуму й в розмірі не менш 
1 оснівного капіталу.

§ 28.

На загальних зборах спосіб по
дання голосів визначають самі збори, 
з тим, шо голоси подається закрито, 
коли цього вимагатиме хоча-б один 
із спільників. Для обрання або одста- 
новлення членів Правління, Ревізійної 
Комісії, а також Ліквідаційної Комі
сії Товариства й притягнення їх до 
відповідальности—обовязкове закрите 
голосування.

§ 29.

Постанови загальних зборів, шо 
відбулися в установленому порядкові, 
обов‘язкові для всіх спільників, так 
присутніх, як і відсутніх.

§  з о .
Про справи, що належать до обго

ворення і виришення на загальних' 
зборах, заводяться докладні прото
коли. Складаючи ухвали зборів, слід 
зазначати, якою більшістю голосів 
постанову ухвалено, а також зано
товується заявлені окремі думки. 
Правильність протоколу засвідчує 
своїм підписом голова зборів, а також 
инші спільники, як що побажають, 
в числі не менш двох; засвідчені 
Правлінням копії протоколу загаль
них зборів, окремих думок та взагалі 
всіх додатків до нього видається кож
ному спільникові на його вимогу.

Увага .  Спільник, що не пого
дився з більшістю, може подати 
окрему думку, шо записується 
в протокол зборів. Окрему думку 
можна подати в листовній формі

§ 25 и 26 сего устава части основ
ного капитала, то созывается вторич
ное обшее собрание, которое назна
чается не позже семи дней со дня назна
ченного для первого собрания. Собра
ние это признается состоявшимся и 
решения его окончательными, незави
симо от размеров представляемого ка
питала. По вопросам, перечисленным 
в § 26, даже во вторичных собраниях 
решения могут быть принимаемы при 
наличии кворума и размере не менее 
Vз основного капитала.

§ 28.
В обшем собрании способ подачи 

голосов определяется самим собранием, 
при чем голоса подаются закрыто, 
если этого потребует хотя бы один 
из пайщиков. Для избрания или сме
шения членов Правления, Ревизионной 
Комиссии, а также Ликвидационной 
Комиссии Товарищества и привлечения 
их к ответственности — закрытая 
баллотировка обязательна.

§ 29.
Постановления общего собрания, со

стоявшегося в установленном порядке, 
обязательны для всех пайщиков как при
сутствующих, так и отсутствующих.

§ 30.

По делам, подлежащим обсуждению 
и решению общего собрания, ведется 
подробный протокол. При изложении 
решения собрания указывается, каким 
большинством голосов решение при
нято, и отмечаются при этом заявлен
ные особые мнения. Правильность 
протокола удостоверяют своею под
писью председатель собрания, а также 
и другие пайщики, по их желанию, 
в числе не менее двух; засвидетель
ствованные Правлением копии прото
кола общего собрания, особых мнений 
и вообще всех к нему приложений 
должны быть выдаваемы каждому пай
щику по его требованию.

Примечание .  Пайщику, не со- 
гласившемусяс большинством, предо
ставляется право подать особое 
мнение, каковое заносится в прото
кол собрания. Особое мнение может
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протягом тижня для залучення до
протоколу.

V. Правління Товариства, його права та 
обов'язки.

§ 31.
Правління обирають загальні збо

ри спільників у складі голови, заступ
ника та трьох членів, реченцем на 
1 рік із складу спільників або сто
ронніх осіб. До складу Правління, 
згідно § 36 статуту, входить також 
і директор розпорядник з дорадчим 
голосом, як шо він не є членом Прав
ління.

Як шо Українська Економічна На
рада видасть державну позику 
ЕСХАРов і ,  або в инших особливих 
випадках,—Українська Економічна 
Нарада має право ввести до складу 
Правління особу за своїм призначен
ням, яка користується всіма правами 
члена Правління.

§ 32.
Для заміни членів Правління, шо 

вибули до спливу реченця, на який їх 
обрано, або тимчасово позбавлені 
можливости виконувати свої обов'
язки, загальні збори обирають, рече
нием на один рік двох кандидатів, 
які займають посаду за старшин
ством одержаних ними голосів. Кан
дидат, шо замінює вибувшого члена 
Правління, виконує його обов'язки 
й під час Тх виконання має всі права, 
що надані членам Правління.

§ 33.

Правління збирається в міру потре
би, але, принаймні, двічі на місяць. 
Для дійсности ухвал Правління повин
ні бути присутні найменше три чле
ни Правління.

§ 34.
•

Правління розвязує всі справи зви
чайною більшістю голосів. В разі по
ділу голосів нарівно, голос Голови 
дає перевагу. Коли член Правління,

быть представлено в письменной
форме в семидневный срок для при
общения к протоколу.

V. Правление Товарищества, права 
и обязанности его.

§31.

Правление избирается общим собра
нием пайщиков в составе председа
теля, заместителя и трех членов, 
сроком на один год из числа пайщиков 
или посторонних лиц. В состав Пра
вления, согласно § 36 устава, входит 
также и директор - распорядитель 
с совещательным голосом, если он не 
является членом Правления.

В случае предоставления Украин
ским Экономическим Совещанием 
„ЭСХАР“ у государственной ссуды 
или в иных особых случаях, Украин
ское Экономическое Совещание имеет 
право ввести в состав Правления лицо 
по его назначению, которое ноль 
зуется всеми правами члена Правления.

§ 32. .
Для замещения членов Правления, 

выбывших до истечения срока, на 
которые они были избраны, или вре
менно лишенных возможности испол
нять свои обязанности, общее собра
ние избирает, сроком на один гол. 
двух кандидатов, которые вступают 
в должность по старшинству получен
ных ими голосов. Кандидат, заменяю
щий выбывшего члена Правления, 
исполняет его обязанности, во время 
исполнения таковых пользуется всеми 
правами, присвоенными членам Пра
вления.

§ 33.
Правление собирается по мере 

надобности, но не реже двух раз 
в месяц. Для действительности реше
ний Правлением требуется присутствие 
не менее трех членов Правления.

§ 34-

Все вопросы Правления решаются 
простым большинством голосов. В слу
чае разделения голосов поровну,голос 
Председателя дает перевес. Если член
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шо не погодився з постановою Прав
ління, вимагатиме занести його мо
тивовану незгоду до протоколу, то він 
не відповідає за ухвалену поста
нову.

§35 .

Правління порядкує усіма справами 
й капіталами Товариства та прова
дить усі його операції. До обов'язків 
його належить:

а) приймати за паї Товариства 
гроші так ті, шо надійшли, як і ті, 
шо надійдуть в майбутньому, й вида
вати тимчасові свідоцтва, а після пов
ної їхної сплати й самі паї;

б) розвязувати питання, звязані 
з прийомом майна, шо надходить 
у сплату за пай;

в) організувати бухгалтерію та 
рахівництво, касу й канцелярію, 
а також складати звіти й баланси, 
кошториси прибутків і видатків 
і плани діяльности;

г) наймати службовців, визначати 
їхні обов'язки та розмір утримання, 
а також звільняти їх;

д) купувати й продавати майно
так за готівку, як і в кредит;

е) наймати склепи, кватирі й инші 
помешкання;

ж) страхувати майно товариства;

з) видавати та приймати до випла
ти векселі та инші термінові забов*- 
язання в межах, установлених за
гальними зборами;

і) дисконтувати векселі, шо надій
шли на ім'я Товариства.

к) складати від імени Товариства 
вселякі договори так з державними 
установами й підриємстзами, як і з 
приватніми товариствами і приватними 
особами;

л) видавати довіреності особам, 
найнятим Правлінням на службу То
вариства;

м) вчиняти акти на придбання, ви- 
власнення, віддання в оренду й за
ставу будівель;

н) скликати загальні збори спіль
ників і взагалі завідувати та заря-

Ч. 5

Правления, не согласившийся с поста
новлением Правления, потребует зане
сения своего мотивированного несо
гласия в протокол, то с него слагается 
ответственность за состоявшееся по 
становление.

§ 35.
Правление распоряжается всеми 

делами и капиталами Товарищества 
и ведет все его операции. К обязан
ности его относится:

а) прием поступивших и имеющих 
поступить за паи Товарищества денег 
и имущества и выдача временных 
свидетельств, а по полной оплате их 
и самих паев ;

б) разрешение вопросов, связанных 
с приемом имущества, поступающего 
в оплату за пай;

в) организация бухгалтерии и счето
водства, кассы и канцелярии, а т акже  
составление отчетов и балансов, смет 
приходов и расходов и плана деятель
ности;

г) прием служащих с определением 
их обязанностей и размеров полу
чаемого ими содержания, а также 
и их увольнение;

д) покупка и продажа имущества, 
как за наличные деньги, так и в кредит ;

е) наем складов, квартир и других 
помещений;

ж) страхование имущества Това
рищества ;

з) выдача и принятие к оплате 
векселей и других срочных обяза
тельств в пределах, установленных 
общим собранием;

и) дисконт векселей, поступивших 
на имя Товарищества ;

к) заключение от имени Товари
щества всякого рода договоров как 
с государственными учреждениями и 
предприятиями,так и с частными обще
ствами, товариществами и частными 
лицами;

л) снабжение доверенностями лиц, 
определяемых Правлением на службу 
Товарищества;

м) совершение актов на приобрел 
тение, отчуждение, отдачу в аренду 
и залог строений;

н) созыв общих собраний пайщиков, 
и вообще заведывание и распоряжение
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джувати всіма без винятку справами, 
шо належать до Товариства, в ме
жах, установлених загальними збо
рами;

о) Правлінню налається право кло
потати перед урядовими й судовими 
установами та перед урядовцями без 
особливого на це вповноваження, 
а також Правління може вповноважу
вати на це одного з членів Прав
ління або сторонню особу.

§ 36.
Для безпосереднього керування усіма 

справами товариства Правління при
значає окремого директора-розпоряд- 
чика, визначаючи йому винагороду.

Директор-розпорядчик чинить на
підставі довірености, шо Правління 
вповноважує його вести всі справи 
Товариства, крім права підпису на паях. 
Директор-розпорядчик є присутній на 
засіданнях Правління, згідно з
§ Зі статуту.

§ 37.

Правління провадить видатки відпо
відно до кошторисів, шо їх щорічно 
затверджують загальні збори. Загаль
ним зборам надається визначати роз
міри понадкошторисних видатків Пра
вління і в невідкладних випадках, 
з відповідальністю Правління перед 
загальними зборами за потребу та 
наслідки цих видатків. Про кожний 
такий видаток треба подавати на роз
суд найближчих загальних зборів.

§ 38.
Усе листування в справах Това

риства веде директор-розпорядчик. 
Довіреності, вселякі договори, умови 
й инші акти, вимоги на одержання 
сум Товариства із кредитових установ, 
чеки з біжучих рахунків підписує 
директор-розпорядчик у межах його 
довірености.

Векселі підписують дві особи: дире
ктор-розпорядчик і один із членів 
Правління або инша особа, що її

всеми без исключения делами, до 
Товарищества относящимися, в пре
делах установленных общим собра
нием;

о) Правлению предоставляется право 
ходатайствовать в правительственных 
и судебных учреждениях и у ДОЛЖНО
СТНЫХ лиц без особой на то доверен
ности, равно дозволяється Правлению 
уполномачивать для этого одного из 
членов Правления или стороннее лицо.

§ 36.

Для непосредственного руководства 
всеми делами Т-ва, Правление назна
чает особого директора-распоряди
теля, с определением ему вознагра
ждения.

Директор-распорядитель действует 
на основании доверенности Правления, 
по которой Правление передает ему 
полномочие на ведение всех дел Т-ва, 
за исключением права подписи на 
паях. Директор-распорядитель при
сутствует на заседаниях Правления, 
согласно § 31 устава.

§ 37.
Правление производит расходы по 

сметам, ежегодно утверждаемым общим 
собранием. Общему собранию предо
ставляется опреаелить размеры сверх
сметных расходов Правления и в слу
чаях не терпящих отлагательства, 
с ответственностью Правления перец 
общим собранием за необходимость 
и последствия сего расхода. О каждом 
таком расходе должно быть пред
ставлено на усмотрение ближайшего 
общего собрания.

§ 38.
Вся переписка по делам Товари

щества производится директором- 
распорядителем. Доверенности, всякого 
рода договоры, условия и другие акты, 
требования на получение сумм Т-ва 
из кредитных учреждений и чеки по 
текущим счетам подписываются дирек- 
тором-распорядителем в пределах его 
доверенности.

Векселя подписываются двумя ли
цами: директором-распорядителем и 
одним из членов Правления или другим
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спеціяльно вповноважило на це Пра
вління.

§ 39.
Члени Правління одержують утри

мання у визначуваному загальними 
зборами розмірі, й, крім цього, вони ше 
можуть одержувати відсоткову вина
городу з чистого зиску за призча- 
ченням загальних зборів.

§ 40.
Виконуючи свої обовязки члени 

Правління повинні виявити потрібну 
дбайливість. За втрати, шо запо
діяно зламанням покладених на них 
обов'язків, вони відповідають як солі
дарні довжники перед Товариством, 
а в разі неспроможности останнього— 
перед кредиторами Товариства й перед 
окремими спільниками.

Членів Правління можна зміняти за 
визначенням загальних зборів і до за
кінчення реченця їхнього обрання.

§ 41.
На вимогу Голови Правління або 

двох членів його, кожне питання, шо 
не було розвязане остаточно в Пра
влінні, через незгоду, переноситься 
на загальні збори.

VI. Ревізійна Комісія.

§ 42.
Для перевірки звіту та балансу 

загальні збори обирають щорічно 
Ревізійну Комісію з трьох членів із 
числа спільників.

Членами Ревізійної Комісії не мо
жуть бути члени Правління, а рівно-ж 
і службовці Товариства. Меншість 
спільників, що заступає не менш 7,0
оснівного капіталу, користуєься пра
вом вибору одного члена Ревізійної 
Комісії, з тим, шо зазначені спільники 
не приймають вже участи в виборах 
инших членів Ревізійної Комісії.

Ревізійній Комісії надається право 
з дозволу загальних зборів притя
гати до своєї праці експертів.

лицом, специально на то уполномо
ченным Правлением.

§ 39.
Члены Правления получают содер

жание в размере, определяемом общим 
собранием и, кроме того, они могут 
получать процентное вознаграждение 
из чистой прибыли по назначению 
общего собрания.

§ 40.
При исполнении своих обязанностей 

члены Правления должны проявлять 
необходимую заботливость. За убытки, 
причиненные нарушением возложен
ных на них обязанностей, они отве
чают, как солидарные должники перед 
Товариществом, а в случае несостоя
тельности последнего — перед креди
торами Товарищества и перед отдель
ными пайщиками.

члены Правления могут быть сме
няемы по определению общего собра
ния и до окончания срока их избрания.

§ 41.
По требованию Председателя Пра

вления или двух его членов, каждый 
вопрос, не получивший в Правлении, 
по несогласию, окончательного разре
шения, подлежит передаче в общее 
собрание.

VI. Ревизионная Комиссия.

§ 42.
Для проверки отчета и баланса 

общим собранием избирается ежегодно 
Ревизионная Комиссия из трех членов 
из числа пайщиков.

Членами Ревизионной Комиссии не 
могут быть члены Правления, а равно 
и служащие Товарищества. Меньшин
ство пайщиков, представляющие не 
менее */ю основного капитала, поль
зуется правом выбора одного члена 
Ревизионной Комиссии, при чем озна
ченные пайщики не принимают уже 
участия в выборах прочих членов 
Ревизионной Комиссии.

Ревизионной Комиссии предоста
вляется право с разрешения общего 
собрания привлекать к своим заня
тиям экспертов.
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Ревізійна Коми їя зобов'язана не 
пізніше як за місяць ло дня чергових 
загальних зборів розпочати перевірку 
каси й капіталів і ревізію всіх книг, 
рахунків і документів, шо стосуються 
до звіту й балансу, та й взагалі 
діловодства Товариства. Після перевірки 
звіту й балансу Ревізійна Комісія по
дає на них свій висновок до Правлі
ння, яке вносить його з поясненнями 
на розгляд загальних зборів.

§ 44.

Ревізійна Комісія може провадити 
огляд і ревізію всього майна Пайового 
Товариства на місцях і перевірку річ
них робіт, а також і зроблених ви
датків. Для виконання цього Пра
вління повинно дати Комісії всі по
трібні засоби.

Ревізійна Комісія повинна вести 
докладні протоколи своїх засідань, 
залучаючи до ниХ/усі міркування й 
заявлені окремі думки.

Зазначені протоколи, а також усі 
доповіді й виснов<и Ревізійної Комісії 
Правління зі своїм поясненням по
винно подавати на розгляд найближ
чих загальних зборів. VII.

VII. Звітність у справах Пайового 
Товариства.

§ 45.

Операційний рік Пайового Товари
ства рахується з 1 жовтня по ЗО ве
ресня включно.

За кожний минулий рік Правління 
складає для подання на розгляд і зат
вердження чергових загальних зборів
докладний звіт про операції Това
риства й баланс його обігів.

9

§.,46.
Звіт повинен мати в деталях такі 

от головні статті:
а) стан оснівного капіталу з заз

наченням окремо в пасиві частин ка
піталу, які оплачено готівкою і майном,

§ 43.

Ревизионная Комиссия обязана не 
позже, как за месяц до дня очеред
ного общего собрания приступить 
к проверке кассы и капиталов и ре
визии всех относящихся к отчету 
и балансу книг, счетов, документов 
и вообще делолооизводства Товари
щества. По проверке отчета и баланса 
Ревизионная Комиссия представляет 
по ним свое заключение в Правление, 
которое вносит его с об'яснениями 
на рассмотрение общего собрания.

§ 44.

Ревизионная Комиссия может про
изводить осмотры и ревизию всего 
имущества Паеюго Товарищества ра 
местах и проверку сделанных в тече
ние года работ, а равно и произве
денных расходов. Для исполнения этого 
Правление обязано предоставить Ко
миссии все необ>одимые средства.

Ревизионная Комиссия должна вести 
подробные протоколы, своих заседаний 
с занесением в них всех суждений 
и заявленных особых мнений.

Означенные протоколы, равно и все 
доклады и заключения Ревизионной 
Комиссии должны представляться Пра
влением с его об'яснениями на рас
смотрение ближайшего общего собра
ния пайщиков.

VII Отчетность по делам Паевого Това
рищества.

§ 45.
Операционный год Паевого Товари

щества считается с 1 октября по 
30 сентября включительно.

За каждый минувший год Правле
нием составляется для представления 
на рассмотрение и утверждение оче
редного общего собрания подробный 
отчет по операциям Паевого Товари
щества и баланс его оборотов.

§ 46.
Отчет должен содержать в подроб

ности следующие главные статьи:
а) состояние капитала основного 

с показанием в пассиве в отдельности 
частей капитала, оплаченных налич-

§ 43.
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що їх внесено за паї, а також
запасового капіталу й ин.;

б) загальний прибуток і видаток 
за той час, за який подається 
звіт;

в) рахунок витрат на платню служ
бовцям Пайового Товариства та инші 
видатки на управління;

г) рахунок майна, що належить 
Пайовому Товариству, з його оцінов- 
кою не више ринкових цін;

д) рахунок боргів Пайового Това
риства на инших осіб і цих останніх 
на Пайове Товариство;

е) рахунок зисків та втрат;
ж) рахунок чистого Зиску та Зраз

ковий розподіл його.

§ 47.
Звіт і баланс подається до відпо

відних урядових установ на зазна
чений законом термін.

Незалежно від цього, витяги зі 
звіту та балансу після затвердження їх 
загальними зборами оголошується для 
загального відому. VIII.

VIII. Розподіл зиску.

§ 48.

Після затвердження звіту загаль
ними зборами, із суми, що залишилася 
після покриття всіх видатків і втрат,/ 
коли така сума буде, відраховується: 
найменше 5% до запасового капіталу 
й визначена загальними зборами 
сума на утворення та поповнення спе
ціальних фондів, а також за поста
новою загальних зборів можна ви
давати винагороду членам Правління, 
робітникам і службовцям Пайового 
Товариства; лишки, шо залишилися 
після цих відрахувань, повертаються 
на зниження вартості! подаваної 
енергії.

§ 49.
Обов'язкові відрахування в запасовий 

капітал продовжується,, доки він не 
зрівняється з оснівним капіталом. 
Обов'язкові ' відрахування поновлю
ється, як що запасовий капітал буде 
витрачено цілком або частково.

Ч. 5

ными деньгами и имуществом, внесен
ным за паи, а также запасного капи
тала и друг.;

б) обший приход и расход за то 
время, за которое отчет предста
вляется;

в) счет издержек на жалование 
служащим в Паевом Товариществе 
и на прочие расходы по управлению;

г) счет имущества, принадлежащего 
Паевому Товариществу, с оценкой 
такового не выше рыночных цен;

д) счет долгов Паевого Товарищества 
на других лиц и этих последних на 
Паевое Товарищество;

е) счет прибылей и убытков;
ж) счет чистой прибыли и пример

ное распределение ее.

§ 47.
Отчет и баланс представляются 

в соответствующие правительственные 
учреждения в установленные законом 
сроки.

Независимо от этого, извлечения 
из отчета и баланса, по утверждении 
их общим собранием, публикуются 
для общего сведения.

VIII. Распределение ирнОылеУ.

§ 48.

По утверждении отчета общим со
бранием из суммы, остающейся за 
покрытием расходов и убытков, если 
таковая сумма окажется, отчисляется: 
не менее 5% в запасный капитал 
и определенная общим собранием 
сумма на образование и. пополнение 
специальных фондов, а также по 
постановлению общего собрания может 
выдаваться вознаграждение членам 
Правления, рабочим и служащим Пае
вого Товарищества; остающиеся после 
указанных отчислений излишки обра
щаются на понижение стоимости 
отпускаемой энергии.

§ 49.
Обязательные отчисления в запасный 

капитал продолжаются, пока он не 
будет равняться основному капиталу. 
Обязательное отчисление возобно
вляется, если запасный капитал будет 
полностью или частью израсходован.
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Запасовий капітал повинно вмішу 
вати лише так, шоби це забезпечу
вало можливість його реалізації без 
перешкод.

Запасовий капітал призначається ви
ключно для покриття, непередбачених 
видатків і втрат. Витрачання запасо- 
ього капіталу можна робити тільки 
за постановою про це загальних збо
рів спільників. •

І\. Відповідальність Пайового Това
риства.

§ 51.

Відповідальність Пайового Товари
ства обмежується майном, що нале
жить йому. Кожний спільник відпові
дає лише внесеним вкладом і гіонад 
це будь-якої додаткової відповідала 
ности в справах Пайового Товарцства 
не має.

§ 50.

Запасному капиталу может быть 
дано лишь такое помещение, которое 
< беспечивало бы возможность бес
препятственной реализации его.

Запасный капитал предназначается 
исключительно на покрытие непред
виденных расходов и убытков. Расхо
дование запасного капитала произво
дится не иначе, как по определению 
общего собрания пайщиков.

IX. Ответственность Паевого Товари
щества.

§ 51.

Ответственность Паевого Товари
щества ограничивается принадлежа
щим ему имуществом. Каждый из 
пайщиков отвечает только сделанным 
вкладом и сверх того никакой допол
нительной ответственности по делам 
Паевого Товарищества не несет.

§ 50.

X. М|шшноенп діяльносте Пайового X. ІІрекращенпс действия Паевого Това-
Товариєтва та ліквідація справ його. рнщепка в ликвидация его дел.

§ 52. § 52.

Існування Пайового Товариства не Существование Паевого Товари-
обмежено ніяким терміном. . щества не ограничивается никаким

сроком.
Пайове Товариство припиняє свою Действия Паевого Товарищества пре-

діяльність: кращаются:
а) за постановою загальних зборів; а) по постановлению общего со

брания;
б) в разі оголошення судом Пайо- б) в случае об'явлення Паевого То 

в ого Товариства за неспроможне; варищества по суду несостоятельным;.
в) за постановою Уряду про зак- в) по постановлению Правителоства

риття Пайового Товариства,- в разі о закрытии Паевого Товарищества 
ухилення Товариства від зазначеної в случае уклонения последнего от 
в статуті мети або в разі ухилення указанной в уставе цели или в случае 
його органів у бік, противний інтере- уклонения органов его в сторону, 
сам Держави. противную интересам Государства.

§ 53. § 53.

В раз) припинення лояльности Пай- В случае прекращения действий Пае- 
ового Товариства постановою загаль- вого Товарищества по постановлению 

них зборів спільників, останні оби- общего собрания пайщиков, последнее 
рають Ліквідаційну Комісію у складі избирает Ликвидационную Комиссию 
трьох осіб. в составе трех лиц. \
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Ліквідацію справ Товариства пере
водиться у встановленому законом 
порядкові для ліквідації державних 
промислових і торговельних підпри
ємств, що чинять на підставах госпо
дарського розрахунку, а також акцій
них товариств і товариств з обмеженою 
відповідальністю з виключною або 
переважною участю державного капі
талу.

§54.

Ликвидация - варишества про
изводится в . ,дке, установленном 
законом д л я  л и і - р и д я * ; и и  государствен
ных промышленных и торговых пред
приятий, действующих на началах 
хозяйственного расчета, а также 
акционерных обществ и товариществ 
с ограниченной ответственностью 
с исключительным или преобладаю
щим участием государственного ка
питала.

я 5і

*
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Постанова УРН

(2 березня 1926 р.).
16. Про вн.іуіення дс-якнх селищ з та

белю ставок оснівної ренти на міські 
землі.

17. Статут Українського Акційного Това
риства торгу сільсько-господарськими ма
шинами та знаряддям „Плугатар".

/

СОДЕРЖАНИЕ

Постановление ЭКОСО УССР 

(2 марта 1926 ».).
16. Об исключении некоторых поселений 

Но табели ставок основной ренты для город
ских земель.

17. Устав Украинского Акционерного Об
щества по торговле сельско-хозяйствен- 
нымн машинами и орудиями „Плугатар".

П о с т а н о в а  У к р а ї н с ь к о ї  е к о н о 
м і ч н о ї  Н а р а д и .

16. Про вилучення де яких селищ з та
белю ставок оснівної ренти на міські 

землі.
На підставі постанови Централь

ного Виконавчого Комітету й Ради 
Народніх Комісарів Союзу РСР 
з 19 червця 1925 року „Про порядок 
вилучення окремих селиш з табелю 
ставок оснівної ренти на міські землі 
і зниження її ставок" (36. Зак. СРСР 
1925 р., N2 41,арт. 298)—Українська 
Економічна Нарада п о с т а н о в и л а :  

Вилучити із затвердженого від Цен
трального Виконавчого Комі*»/ й 
Ради Народніх Комісарів СоюзуРСР 
18 вересня 1925 року табелю ставок 
оснівної ренти на міські землі й зе
мель, наданих залізничому транспор
тові, в межах міської смуги" (36. Зак. 
СРСР 1925 р., К? 67, арт. 500--до- 
даток 1) такі селиша:

П о с т а н о в л е н и е  У к р а и н с к о г о  Э к о н о 
м и ч е с к о г о  С о в е щ а н и я .

16. Об исключении некоторых посе
лений из табели ставок основной 

ренты для городских земель.
На основании постановления Цен

трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 19 июня 1925 года „О по
рядке исключения отдельных поселений 
из табели ставок основной ренты для 
городских земель и о понижении ста
вок таковой" (С. 3. СССР 1925 г., 
К? 41, ст. 298), — Украинское Эконо
мическое Совещание п о с т а н о в и л о :  

Исключить из утвержденной Цен
тральным Исполнительным Комитетом 
и Советом Народных Комиссаров 
Союза ССР 18 сентября 1925 года 
табели ставок основной ренты для 
городских земель и земель, предоста
вленных железнодорожному транспор
ту, в пределах городской черты (С. 3.



Арт. 16-17 Ст. 16-17Ч. 6

Горлівку та Щербинівську копальню 
Артемівської округи, Кадієвку та 
Брянську копальню Лугансько! округи, 
Вознесенську копальню та Рутчен- 
ківську копальню Сталинської округи.

Харків, 2 березня 1926 р.
Голова Української 
Економічної Наради /і. Чубар.

Заст. Керівничсго Справами 
Української Економічної

Наради Каїрський.

Затверджено постановою 
УЕН 1 лютого 1926 року 
(проток. № 11).

1 7 .  С Т А Т У Т

У к р а ї н с ь к о г о  А к ц і й н о г о  Т о в а р и с т в а  
т о р г у  с і л ь с ь к о - г о с п о д а р с ь к и м и  

м а ш и н а м и  т а  з н а р я д д я м  
„ П л у г а т а р 1 * .

І. Мета засвиваенл Товариства, права 
Його та обов'язки.

§ 1. З метою переведення торго
вельних операцій сільсько господар
ськими машинами та знаряддям на 
території УСРР, засновується Акційне 
'Товариство торгу сільсько-господар
ськими машинами та знаряддям, так 
внутрішнього, як і закордонного ви
робництва. під фірмою „Українське 
Акційне Товариство торгу сільсько
господарськими машинами та зна
ряддям” під назвою „Плугатар".

У в а г а .  Фундаторами Товариства 
є: Народній Комісаріят Земельних 
Справ УСРР, Український Трест 
сільсько-господарського машинооу- 
дівництва—„Укртрестсельмаш", Ук
раїнський Сільсько-Господарський 
Банк, Держторг УСРР та Харків
ське Товариство сільсько-господар
ського кредиту — „Сільбанк”.

§ 2. Щоби здійснювати накреслену 
§ 1 мету, Товариству надається 
право:

СССР 1925 г., М; 67, ст. 500 - при
ложение 1) нижеуказанные поселения: 

Горловку и Щербиновский рудник — 
Артемовского округа, Кадиевку и Брян
ский' рудник — Луганского округа, 
Вознесенский рудник и Рутченковский 
рудник — Сталинского округа. 

Харьков, 2 марта 1926 года.

Председатель Украинского Эконо
мического Совещания В. Чубарь.

Зам. Управляющего Делами Укра
инского Экономического Совещания

Яворский.

К? 6

Утвержден постановле
нием ЭКОСО УССР 1 февраля 
1926 г. (протокол № 11).

1 7 .  У С Т А В

У к р а и н с к о г о  А к ц и о н е р н о г о  О б щ е 
с т в а  п о  т о р г о в л е  с е л ь с к о - х о з я й 

с т в е н н ы м и  м а ш и н а м и  и  о р у д и я м и  
„ П л у г а т а р " .

Г Цель учреждения Общества, права 
и  обязанности его.

§ 1. В целях производства торго
вых операций сельскс-хозяйственными 
машинами и орудиями на территории 
УССР учреждается Акционерное Об
щество по торговле сельско-хозяй
ственными машинами и орудиями, 
как внутреннего, так и заграничного 
производства под фирмой „Украин
ское Акционерное Общество по тор
говле сельско-хозяйственными маши
нами и орудиями" под названием — 
„Плугатар".

П р и м е ч а н и е .  Учредителями 
Общества являются: Народный Ко
миссариат Земледелия УССР, Укра
инский Трест сельско хозяйственного 
машиностроения — „Укртрестсель- 
маш", Украинский Сельско - Хозяй- 

. ственный Банк, Госторг УССР и 
Харьковское Общество сельско-хо
зяйственного кредита — „Сельбанк".

§ 2. Для осуществления означенной 
в § 1 цели, Обществу предоставляется 
право:
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Арт. 17 № Ь Ст. 17

а) провадити торгівлю сільсько
господарськими машинами й знаряддям, 
приладдям до них та иншим сільсько
господарським реманентом;

б) поовадити вивчення й досліджу
вати сільсько-господарські машини, 
з метою з'ясування їхньої якости 
й придатносте влаштовувати з тим 
виставки, конкурси то-що;

в) вивозити за кордон та довозити 
з за кордону с.-х. машини й зна
ряддя, приладдя до них та инший 
сільсько-господарський реманент, до
держуючись чинних законоположень 
у справі зовнішньої торгівлі;

г) улаштовувати й відкривати на 
терені УСРР і за її межами базисні 
комори, контори й філії, мати своїх 
агентів та представників;

д) набувати й вивласнювати у всі 
законні способи вселякі права в ма
єтках, і серед них права: купувати, 
продавати, заставляти, орендувати 
й віддавати в оренду вселяке майно, 
між майном й будівлі;

е) укладати вселякі угоди та дого
вори з державними установами й 
підприємствами, громадськими органі 
заціями та приватними особами (фізич
ними й юридичними);

ж) кредитуватися в Державному 
Банкові та инших державних, гро 
мадських і приватних кредитових та 
инших установах, а так само й у при
ватних осіб, так у межах Союзу РСР, 
як і закордоном; позичатися й зобо
в'язуватися вексельми;

з) провадити в межах Союзу РСР 
і закордоном вселякі фінансові й ко
мерційні операції, виниклі з діяль- 
ности та інтересів Товариства, про
вадити вселякі чинності й операції, 
в звязку з метою Товариства, додер
жуючись чинних законоположень;

и) входити членом і пайщиком 
до вселяких кредитових установ, тор
говельних і промислових об'єднань, 
шо їхні завдання відповідні до мети 
та завдань Товариства.

Ч. 6

а) производить торговлю сельско
хозяйственными машинами и орудиями, 
принадлежностями к ним, и иным 
сельско-хозяйственным инвентарем;

б) вести изучение и производить 
испытание сельско - хозяйственных 
машин с целью выяснения их качества 
и пригодности, устраивать для этого 
выставки, конкурсы и т. п.;

в) вывозить за границу и ввозить 
из заграницы, с соблюдением дей
ствующих законоположений по внеш
ней торговле, с.-х. машины и ору
дия, принадлежности к ним и иной 
сельско-хозяйственный инвентарь;

г) устраивать и открывать на тер
ритории УССР и вне ее базисные 
склады, конторы и отделения, иметь 
своих агентов и представителей;

д) приобретать и отчуждать всеми 
законными способами всякие праіа по 
имуществам, в том числе покупать, 
продавать, закладывать, арендовать 
и сдавать в аренду всякого рода иму
щество в том числе и строения;

е) вступать во всякого рода сделки 
и договоры с государственными учре
ждениями и предприятиями, обще
ственными организациями и с част
ными лицами (физическими и юриди
ческими);

ж) кредитоваться в Государственном 
Банке и других государственных, 
общественных и частных кредитных 
и иных учреждениях, а равно у 
частных лиц, как в пределах Союза 
ССР, так и заграницей, совершать 
займы и обязываться векселями;

з) производить, с соблюдением дей
ствующих узаконений, в пределах 
Союза ССР и заграницей всякого 
рода финансовые и коммерческие опе
рации, вызванные деятельностью и 
интересами Общества, совершать все 
вообще действия и операции, связан
ные с целью Общества;

и) вступать в качестве члена и пай
щика во всякого рода кредитные уч 
реждения, торговые и промышленные 
об'единения, предмет деятельности 
которых находится в соответствии 
с целями и задачами Общества;
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§ 3. Товариство визнається за юри
дичну особу зі дня реєстрації його 
установленим порядком.

§ 4. Товариство підпорядковується 
всім узаконенням, шо стосуються 
до справ ліяльности його, так нині 
чинн'/м, як і тим, що видавані б у д у т ь  
у майбутньому.

§ 5. Публікацію Товариства за всіх 
випадків, шо в законі та в цьому 
с т а т у т і  зазначені, вміщується в орга
нах друку, зазначених у законі, а як 
такої вказівки не буде, то в газеті 
„Вісти ВУЦВК“.

§ 6. Місцеприбуванням Правління 
Товариства є місто Харків, там же 
таки відбуваються й загальні збори 
акційників.

§ 7. Товариство має печатку, що 
в ній визначрно його назву.

II. Оснівний капітал Товариства, акції, 
права та обов'язки власників акцій.

§ 8. Оснівний капітал Товариства 
становить о д и н  м і л ь й о н  к а р б о 
в а н ц і в .  Цей капітал утворк ється 
через випуск о д н і є ї  т и с я ч і  акцій 
по т и с я ч і  карбованців кожна.

У в а г а .  Випускна ціна акцій не 
може б у т и  нижчою за номінальну 
вартість акцій з доданням до неї 2%, 
що їх вносять акційники на по
криття організаційних витрат 
у справі заснованая Товариства, та 
1%—на оплату акцій гербовою 
оплатою. Зазначені відсоткові на
рахування не повертаються.

§ 9. Усі акції, що зазначені в по
передньому артикулі, розподілюється 
поміж фундаторами та запрошеними 
ними до участи в Товаристві уста
новами, організаціями й приватними 
особами, шо зацікавлені розвитком 
торговельних операцій в справі збуту 
сільсько-господарських машин та зна
ряддя, з тим, що фундатори лишають 
с о ' і  таку от кількість акцій: Укр- 
трестсільмаш — 49% усіх акцій, Нар- 
комзем — 1 6 % ,  Укрсільбанк — 20%, 
Держторг УСРР — 5% та Харків
ський Сільбанк — 2%.

У в а г а .  При дальшому переда
ванні акцій, в державних установ

Ч. 6

§ 3. Общество со дня регистрации 
его установленным порядком при
знается юридическим лицом.

§ 4. Общество подчиняется всем 
узаконениям, относящимся к предмету 
его деятельности, как ныне существу
ющим, так и могущим быть издан
ными впоследствии.

§ 5. Публикация Общества во всех 
указанных в законе и настоящем 
уставе случаях производится в ор
ганах печати, указанных в законе, 
а при отсутствии такого указания— 
в газете „Вісти ВУЦВК".

§ 6. Местом пребывания Правления 
Общества является город Харьков, 
где происходят и общие собрания 
акционеров.

§ 7. Общество имеет печать с изо
бражением своего наименоьания.

II. Основной капитал Общества, акции, 
права и обязанности владельцев н.\.

§ 8. Основной капитал Общества 
определяется в о д и н  м и л л и о н  р у 
б л е й .  Капитал этот образуется путем 
выпуска о д н о й т ы с я ч и акций по 
т ы с я ч е  рублей каждая.

П р и м е ч а н и е .  Выпускная цена 
акций не может быть ниже нарица
тельной стоимости акций с прибавле
нием к ней 2%, которые вносятся 
акционерами на покрытие организа
ционных по учреждению Общества 
расходов и 1 % для оплаты акций 
гербовым сбором. Означенные про
центные начисления возврату не 
подлежат.
§ 9. Все означенные в предыдущем 

параграфе акции распределяются между 
учредителями и приглашенными ими 
к участию в Обществе учреждениями, 
организациями и частными лицами, 
заинтересованными в развитии торго
вых операций по сбыту сельско-хозяй
ственных машин и орудий, при чем учре
дители оставляют за собой следующее 
количество акций: Укртрестсельмаш— 
49% всех акций, Наркомзем— 
16%, Укрсельбанк — 20°/0, Ре
торт УССР — 5°/0 и Харьковский Сель- 
банк— 2%.

П р и м е ч а н и е .  При дальнейшей 
передаче акций не менее 51% общего
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та підприємств повинно лишатися
не менше, ніж 51% загальної кіль-
косги акцій.
§ 10. Сплачуєтьея акції грішми або 

майном в порозумінні з Правлінням, 
а до обрання Правління — з фунда
торами, з тим шо остаточне ціну
вання майна, даваного за акції, про
вадиться порядком, що його передба
чає арт. 330 Цивільного Кодексу УСРР.

§ 1 1 .  Передплачуючи акції, прид- 
бальці, сплачують 25% їхньої варто
сте Порядок та реченець на сплату 
решти вартости акцій установлює 
Правління Товариства з тим, щоб 
оснівний капітал у цілому та окремі 
частки цього капіталу зібрано було 
реченцями, шо їх встановлено § 13 
статуту. Про порядок та реченці 
сплати за акції Правління оголошує 
до загального відому.

§ 12. Як шо не внесено буде пла- 
тіжу в будь який, зі встановле
них реченців на покриття вартости 
акцій. Правління Товариства стягає 
з передплатника на користь Това
риству, за кожний прострочений день 
із розрахунку 12% річних інтересу 
та 12% річних пені. Числа неспла- 
чених акцій оголошується в відповід
ному органі Урядової преси. По за 
цим несплачені протягом двох МІСЯ; 
ців зі дня оголошення акції можуть 
бути анульованими за постановою 
загальних зборів акційників і пере
міненими на нові. Про наступний про
даж акцій, замісць анульованих. Прав
ління Товариства сповіщає акційників. 
Як шо акційники не забажають прид
бати паї, то ці паї йдуть на продаж. 
Вторговану суму, за виїмком із неї 
витрат, звязаних із продажем, а та
кож і встановлених у цьому артикулі 
відсотків, пені та інтересу, повер
тається несправним власникам акцій.

§ 13. Як що протягом трьох міся
ців зі дня оголошення про затвер
дження статуту не збереться четвер
тої частини оснівного капіталу, то 
Товариство визнається за невідбуле. 
А коли протягом ще одних наступних 
трьох місяців не збереться другої

их количества должно оставаться
у государственных учреждений
и предприятий.
§ 10. Оплата акций производится 

деньгами или имуществом по согла
шению с Правлением, а до его избра
ния с учредителями, при чем оконча
тельная оценка вносимого за акции 
имущества производится в порядке, 
предусмотренном ст. 330 Граждан
ского Кодекса УССР.

§ 11. При подписке приобретатели 
акций уплачивают 25% их стоимости. 
Порядок и срок уплаты остальной 
части стоимости акций устанавли
вается Правлением Общества, с тем, 
чтобы основной капитал в целом, 
и отдельные его части были собраны 
в сроки, установленные § 1 3 устава. 
Порядок и сроки оплаты акций пу
бликуются Правлением во всеобщее 
сведение.

§ 12. В случае невзноса в какой- 
лиоо из установленных сроков пла
тежа в покрытие стоимости акций, 
Правление Общества взыскивает с под
писчика в пользу Общества за каж
дый просроченный день из расчета 
12% годовых интереса и 12% годо
вых пени. Номера неоплаченных акций 
публикуются в соответствующем 
органе Правительственной прессы. 
Помимо этого неоплаченные в течение 
двух месяцев со дня публикации акции 
могут быть по постановлению общего 
собрания акционеров аннулированы 
и заменены новыми акциями. О пред
стоящей продаже акций, взамен анну
лированных, Правление Общества дово
дит до сведения акционеров. В случае 
неиз'явления ими согласия на при
обретение паев, последние поступают 
в продажу. Вырученная от продажи 
сумма, за покрытием издержек, свя
занных с продажей, а равно устано
вленных в настоящем параграфе про
центов, пени и интереса, возвращается 
неисправным владельцам акций.

§ 13. Если в течение трех месяцев 
со дня опубликования об утверждении 
устава не будет собрана */< часть 
основного капитала, то Общество при
знается несостоявшимся. Если же 
в течение следующих трех месяцев 
не будет собрана следующая »/< часть
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чверти оснівного капіталу і протягом 
одного року, з часу початку діиль- 
ности Товариства, не збереться 
останню суму понад 3/4 оснівного ка
піталу Товариства, то тоді Товари
ство ліквідується протягом трьох 
місяців, хіба-б за дозволом Уряду рече
нець сплати за акції продовжено було, 
або-ж розмір оснівного капіталу Това
риства відповідно було зменшено.

§ 14. Належні за акції грошеві 
суми вкладається в Державний або 
Торговельно-Промисловий Банк на ім'я 
фундаторів, і їх видається тільки 
після того, як відкриється Товариство, 
або після того, як Товариство виз
нане буде за невідбуле.

Крам та майно, шо їх передан**, 
на сплату вартости акцій, перехо
вується в склепах та приміщеннях, від
ведених на те фундаторами.

Усі внески записується в устано
влених шнурових книжках і про одер
жання грошей та майна видається 
попередні іменні розписки з підпи
сами фундаторів, або-ж осіб, шо 
вповноважені ними на це спеціяльною 
довіреністю; а далі, проте-ж не піз
ніше, ніж через той місяці після 
початку діяльности Товариства, роз
писки ці переміняється на іменні тим
часові посвідчення.

У в а г а  1. Фундатори солідарно 
відповідають за цілість зібраних 
грошей та майна.

У в а г а  2. Власники зазначених 
више розписок, шо їх видають фунда
тори, а також і тимчасових посвід
чень, користуються з усіх прав та 
несуть обов'язки акційників, аж до 
переміни розписок на посвідчення, 
а посвідчень на акції.
§ 15. До реєстрації Товариства, 

фундатори повинні скликати двоє за
гальних зборів акційників—попередні 
й установчі відповідно до артикулів 
332 та 333 Цивільного Кодексу УСРР.

§ 16. Акції Товариства можуть 
бути, за бажанням їхніх власників, 
іменні, або на пред'явника, але акції, 
шо належать державним установам 
та державним підприємствам, повинні 
бути іменні. На іменних акціях озна
чають назвисько або ім’я, по батькові
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основного капитала, а в течение 
одного года со времени открытия дей
ствий Общества не будет собрана 
остальная сверх 2/ц основного капи
тала Общества сумма, то Общество 
ликвидируется в течении трех меся
цев, разве бы с разрешения Прави
тельства срок уплаты акций был про
длен или размер основного капитала 
Общества был соответственно умень
шен.

§ 14. Следуемые за акции денежные 
суммы вносятся вкладом в Государ
ственный или Торгово-Промышленный 
Банк на имя учредителей и выдаются 
лишь по откоытии Общества или по 
признании Общества несостоявшимся.

Переданные в оплату стоимости 
акций товары и имущество хранятся 
на складах в помещениях, отведен
ных для сего учредителями.

Все взносы записываются в уста
новленных шнуровых книгах с выдачей 
в получении денег и имущества пред
варительных именных расписок за 
подписью учредителей или уполномо
ченных ими на это специальной дове
ренностью лиц, а впоследствии, но 
во всяком случае не позже трех меся
цев по открытии действий Общества, 
расписки эти заменяются именными 
временными свидетельствами.

Примечание 1. Учредители отве
чают солидарно за сохранность со
бранных денег и имущества.

П р и м е ч а н и е  2. Владельцам ука
занных выше расписок, выданных 
учредителями, а также временных 
свидетельств, впредь до замены рас
писок свидетельствами, а свиде
тельств акциями, присваиваются все 
права и обязанности акционеров.
§ 15. До регистрации Общества учре

дители обязаны собрать два общих 
собрания акционеров —предваритель
ное и учредительское в соответствии 
со ст. ст. 332 и 333 Гражданского 
Кодекса УССР.

§ 16. Акции Общества могут быть 
по желанию их владельцев именными 
или на пред'явителя, но акции, при
надлежащие государственным учре
ждениям и государственным предпри
ятиям должны быть именными. На 
именных акциях обозначается найме-
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та прізвище власників. Щоб запису
вати іменні акції, заводиться особлива 
книжка, то в ній Правління реєструє 
всі передавання тих акцій.

§ 17. Акції вирізається з книжки, 
а в книжці лишаєтеся талон їх, озна- 
чається черговими числами й видається 
за підписом двох членів Правління, 
бухгалтера та скарбника, з відтиском 
печатки Товариства.

§ 18. До кожної акції додається 
купонового листа на одержання диві
денду протягом десятьох років. На 
кожному купонові означається число 
акції, шо до неї він належить, та 
роки в порядкові послідовности. Тоді, 
як мине десять років, власникам 
акцій видається нові купонові листи 
тим-же таки порядком на нові десять 
років і т. и.

§ 19. Передавати іменні акції мож
ливо тільки з дозволу Правління То- 
варисхва. додержуючись правила уваги 
до § 9 статуту.

§ 20. Передавання особами, одна 
одній, тимчасових посвідчень та імен
них акцій провадиться в спосіб утво
рення передавального напису на тим
часових посвідченнях та акціях, що 
їх повинно подати, з відповідною 
заявою до Правління Товариства на 
відмітку в його книжках про пере
давання. Само Правління чинить 
передавальний напис на посвідченнях 
та акціях тільки за судовою ухва
лою.

Відмітку про передавання посвідчень 
та акцій у книжці повинно робити 
Правління не пізніше, як протягом 
трьох днів від дня пред'явлення Пра
влінню передаванихпосвідченьта акцій, 
а як шо Правління саме чинить пе
редавальний напис,-належних доку
ментів, шо засвідчують перехід по
свідчень, або акцій.

Акції на пред'явника переходять до 
нового власника за переданою їх.

$ 21. Тимчасового посвідчення, шо 
на ньому бракуватиме означення про 
одержання Правлінням внеску, якому 
реченець минув (§§ 12 та 13), не 
можна передавати иншій особі і будь-
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нование или имя, отчество и фамилия 
владельцев. Для записей именных акций 
устанавливается особая книга, в кото
рой регистрируется Правлением все 
передачи этих акций.

§ 17. Акции вырезываются из книги, 
в которой остается талон, означаются 
номерами по порядку и выдаются за 
подписью двух членов Правления, 
бухгалтера и кассира с приложением 
печати Общества.

§ 18. К каждой акции прилагается 
лист купонов на получение по ним 
дивиденда в течении десяти лет. На 
каждом купоне обозначается номер 
акции, к которой он принадлежит, 
и годы в последовательном порядке.

По истечении десяти лет владельцам 
акций выдаются новые листы купонов 
в ток же порядке на новые десять 
лет и т. д.

§ 19. Передача именных акций 
допускается лишь с разрешения Пра
вления Общества, при чем соблюдается 
правило примечания к § 9-му устава.

§ 20. Передача от одного лица дру
гому временных свидетельств и имен
ных акций производится путем учи
нення передаточной надписи на вре
менных свидетельствах и акциях, 
которые при соответственном заявле
нии должны быть пред'явлены Правле
нию Общества для отметки о передаче 
в его книгах. Само Правление делает 
передаточную надпись на свидетель
ствах и акциях только по судебному 
определению.

Отметка в книге о передаче свиде
тельств и акций должна быть делаема 
Правлением не позже, как в течении 
трех дней со дня пред'явлення Пра
влению передаваемых свидетельств 
и акций, а в случае когда передаточ
ная надпись делается самим Правле
нием,— надлежащих документов, удо
стоверяющих переход свидетельств 
или акций.

Акции на пред'явителя переходят 
к новому владельцу путем их передачи.

§ 21. Временное свидетельство, на 
котором не будет означено получение 
Правлением взноса, срок которому 
истек ( § § 1 2  И 13), не может быть 
передаваемо и уступаемо другому лицу
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який договір за таким посвідченням
визнається за недійсний.

Таку умову означається на самих 
посвідченнях.

§ 22. Купони до акцій не можуть 
бути передаваними окремо від акцій, 
за винятком купонів минулих та 
біжучих речениів. Передаючи зазна
чені купони, не треба робити ніяких 
передавальних написів на купонах, 
чи заяв про передавання їх.

§ 23. Той, шо втратить тимчасове 
посвідчення чи іменну акцію, мусить 
заявити про те Правлінню в писаний 
спосіб, зазначаючи числа втеряних 
посвідчень або акцій. Правління ого
лошує про це коштом власників. Коли 
мине шість місяців з часу оголошення 
й не буде доставлено ніяких відомостей 
про нтеряні посвідчення чи акції, то 
видається нове посвідчення або акцію 
під тим саме числом, шо й попередня, 
та з написом, шо їх видано замісць 
втрачених.

Про втерю купонів до акцій та акцій 
на пред'явника Правління не приймає 
ніяких заяв і той, хто втратив ці 
купони чи акції позбавляється права 
одержувати на них дивіденда. Коли 
надійде реченець видання нових купо- 
нових листів, їх видають власникові 
акцій.

§ 24. До оголошення про реєстрацію 
Товариства, фундатори мають право 
укладати всі потрібні угоди та дого
вори ім'ям Акційного Товариства. 
Фундатори мають солідарну відпові
дальність перед контрагентами за ці 
договори, як шо їх не затвердять 
або не вхвалять установчі збори Това
риства або якісь загальні збори, 
з межи наступних, протягом шістьох 
місяців зі дня реєстрації Товариства. 

#

§ 25. Фундатори не мають права 
вивласнювати належні їм фундаторські 
акції, шо їх сплачено майном, аж 
поки затверджено буде звіта за другий 
операційний рік.

§ 26. Про те, шо Товариство роз
почало діяльність, чи про те, шо воно 
не склалося, робиться відповідне
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и всякая сделка по такому свидетель
ству приз^ется недействительной.

Условие это должно быть означено 
на самих свидетельствах.

§ 22. Купоны к акциям не могут 
быть передаваемы отдельно от акций, 
за исключением купонов истекших 
и текущих сроков. При передаче озна
ченных купонов не требуется никаких 
передаточных надписей на купонах 
или заявлений о передаче их.

§ 23. Утративший временное сви
детельство или именную акцию дол
жен письменно заявить об этом Пра
влению с обозначением номеров утра
ченных свидетельств или акций. 
Правление производит публикацию за 
счет владельцев. Нели по прошествии 
шести месяцев со дня публикации не 
будет доставлено никаких сведений 
об утерянных свидетельствах или 
акциях, то выдается новое свидетель
ство или акция под прежним номером 
и с надписью, что они выданы взамен 
утраченных.

Об утрате купонов к акциям 
и акций на пред'явителя Правление 
никаких заявлений не принимает 
и утративший означенные купоны или 
акции лишается права получения по 
ним дивиденда. По наступлении же 
срока выдачи новых купонных листов, 
таковые выдаются владельцу акций.

§ 24. До публикации о регистрации 
Общества учредители имеют право 
совершать все необходимые сделки 
и договоры от имени Акционерного 
Общества. По этим сделкам учреди
тели подлежат солидарной ответствен
ности перед контрагентами, если эти 
сделки не будут утверждены или одоб
рены учредительским собранием Обще
ства или одним из последующих обших 
собраний в течении шести месяцев 
СО дня регистрации Общества.

§ 25. Учредители не вправе отчу
ждать до утверждения отчета за вто
рой операционный год принадлежащие 
им учредительские акции, оплаченные 
имуществом.

§ 26. Об открытии действий Обще
ства или о том, что последнее не состо
ялось, производится соответствующая
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оголошення: в першому разі—Правлін
ням, а и другому — фундаторами.

§ 27. Після повної сплати акцій, 
шо випушено наперво, Товариство 
може збільшувати оснівний капітал 
у спосіб додаткових випусків акцій, 
але не инакше, як тільки за поста
новою Загальних Зборів акційників, 
із особливого кожного разу дозволу 
уряду.

У в а г а .  На кожну акцію, шо 
знову випускається, придбалець ЇЇ 
повинен вносити понад номінальну 
П ціну ше й премію, рівну до частини 
запасного капіталу Товариства, шо 
припадає на кожну з акцій поперед
ніх випусків за останнім балансом, 
з поверненням зібраної в такий 
спосіб суми на збільшення того-ж 
таки запасного капіталу.

§ 2Н. У наступних випусках акцій, 
переважне право придб&ти їх надається 
власникам акцій Товариства поперед
ніх випусків, відповідно до кількости 
тих акцій, шо вони мають.

§ 29. Після цілковитої сплати оснів
ного капіталу. Товариство має право 
позичатися в спосіб випускання облі
гацій, на умовах, шо визначаються 
постановою Загальних Зборів акцій- 
миків.
III. Керування справа її Товар вела.
$ Ю. Керувати справами Товари

ства належить Загальним Зборам, Ралі 
та Правлінню.

IV. Загадка і Збори акяіиіівів.
§ 31. Загальні Збори акційників — 

то € виший орган Товариства. Вони 
правоможні розаязувати всі, без 
винятку, питання, шо стосуються 
згідно цього статуту до справ діаль- 
иости Товариства, але обов'язково 
Загальні Збори відають таким от:

а) обирають і одстановаюють членів 
Ради, Правління, Ьевізійної Комісії 
та Ліквідаційної Комісії;

б) розглядають і затверджують 
Правлінням подлні звіти про минулі 
періоди діяльносте товариства та

публикация: в первом случае — 
Правлением Общества, а во втором— 
учредителями.

§ 27. По полной оплате первона
чально выпушенных акций, Общество 
может увеличивать основной капитал 
посредством дополнительных выпуском 
акций, но не иначе, как по постано
влению Общего Собрания акционеров 
и с особого каждый раз разрешения 
Правительства.

П р и м е ч а н и е .  По каждой из 
вновь выпускаемых акций должна 
быть вносима приобретателем ее 
сверх нарицательной цены еше пре
мия, равная причитающейся на ка
ждую из акций предыдущих выпусков 
части запасного капитала Обшества 
по последнему балансу с обраще
нием собранной таким путем суммы 
на увеличение того же запасного 
капитала.
§ 28. При последующих выпусках 

акций, преимущественное право на 
приобретение их принадлежит ела 
дельцам акций Обшества предыдущих 
выпусков, соответственно числу име
ющихся у них акций.

§ 29. Общество имеет право по 
полной оплате основного капитала 
делать займы посредством выпуска 
облигаций на условиях, определяемых 
постановлением Общего Собрания ак
ционеров.

III. У правлен яе дедами Общества.
§ 30. Управление делами Общества 

принадлежит Общему Собранию, Со
вету и Правлению.

IV. Общее Собранне акціонерів.
§ 31. Обшее Собрание акционеров 

является высшим органом Обшества. 
Оно правомочно разрешать все без 
исключения вопросы, относящиеся, 
со'ласно настоящего устава, к пред
мету деятельности Обшества, но к обя
зательному ведению Общего Собрания 
акционеров относится:

а) избрание и смешение членов Со
вет*, Правления, Ревизионной Комис
сии и Ликвидационной Комиссии;

б) рассмотрение и утверждение 
представленных Правлением отчетов за 
истекшие периоды действий Обшества
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балансу, розподіляють зиск й розвя- 
зують питання про порядок покриття 
втрати, що їх потерпіло Товариство;

в) затверджують кошториси й плани 
діяльности на майбутнє;

г) затверджують та зміняють ін
струкції Правлінню й Директору - 
розпорядникові;

д) розвязують питання про витра
чання запасного капіталу на покриття 
втрат, шо не покриваються із зиску 
минулого року ;

е) розвязують питання про лікві
дацію Товариства;

ж) порушують клопотання про зміни 
в статуті та про зміни оснівного 
капіталу Товариства;

з) розвязують питання про випу
скання облігаційних позичок;

и) розвязують питання, що їх по
рушили до Загальних Зборів, чеоез 
Правління, окремі акційники чи їхні 
групи.

§ 32. Загальні Збори акційників 
бувають звичайні і надзвичайні. Зви
чайні Загальні Збори скликає Пра
вління шо року, не пізніш, як протя
гом трьох місяців після кінця опера
ційного року Товариства, шоб обмір
ковувати й затверджувати звіти 
й баланси за минулий рік та кошто
рис витрат і плану діяльности на 
наступний рік, а також, шоб обрати 
членів Правління, Ради та Ревізійної 
Комісії.

На цих зборах обмірковується та 
вирішується й инші справи, шо стоять 
понад владу Правління, а так само 
й ті справи, шо їх Правління запро
понує Загальним Зборам.

Надзичайні Загальні Збори скликає 
Правління, або на власний розсуд, 
або-ж на вимогу акційників, шо зара
зом становлять не менш як */20 оснів
ного капіталу, або Ради, чи Ревізійної
Комісії. Подаючи вимоги про скли
кання надзвичайних зборів, повинно 
точно зазначити справи, шо мають 
обміркуватися надзвичайними зборами. 
Вимогу скликати надзвичайні збори 
належить виконати протягом двох 
тижнів від дня заяви.

и баланса, распределение прибыли 
и разрешение вопросов о порядке 
покрытия убытков, понесенных Об
ществом;

в) утверждение сметы и плана дея
тельности на будущее время;

г) утверждение и изменение ин
струкции Правлению и Директору-рас- 
порядителю;

д) разрешение вопросов о расходо
вании запасного капитала на покры
тие убытков, не покрываемых из при
были отчетного года;

е) разрешение вопроса о ликвидации 
Общества;

ж) возбуждение ходатайства об из
менении устава и изменении величины 
основного капитала Общества;

з) разрешение вопросов о выпуске 
облигационных займов;

и) разрешение вопросов, возбуж
денных перед Общим Собранием через 
Правление отдельными акционерами 
или группами их.

§ 32. Общие Собрания акционеров 
бывают обыкновенные и чрезвычайные. 
Обыкновенные Собрания созываются 
Правлением ежегодно, не позже как 
в течение трех месяцев по окончании 
операционного года Общества для рас
смотрения и утверждения отчетов 
и баланса за истекший год и сметы 
расходов и плана действий на насту
пающий год, а также для избрания 
членов Правления, Совета и Ревизион
ной Комиссии. В этих собраниях 
обсуждаются и решаются также и дру
гие дела, превышающие власть Пра
вления, а равно и те, которые Пра
влением будут предложены Общему 
Собранию.

Чрезвычайные Обшиє Собрания со
зываются Правлением или по собствен
ному усмотрению, или по требованию 
акционеров, представляющих в сово
купности не меньше '/зо основного 
капитала, или Совета, либо Ревизион
ной Комиссии. При пред явлении тре
бования о созыве чрезвычайного со
брания, должны быть точно указаны 
предметы, подлежащие обсуждению 
чрезвычайного собрания. Требования 
о созыве чрезвычайного собрания двух 
лежат исполнению в течение двух 
недель со дня заявления.
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§ 33. Про скликання Загальних
Зборів оголошується заздалегідь,
і в жодному разі не пізніше, як за 
два тижні до дня скликання Зборів.

В оголошенні точно зазначається:
а) день та годину, шо на них скли

кається Загальні Збори;
б) приміщення, шо в ньому вони 

відбуватимуться, та
в) докладний перелік питань, шо їх 

належить обміркувати й розвязати 
Загальним Зборам.

Акційники запрошуються на Збори, 
незалежно від оголошення, повістками, 
шо надсилаються поштою в визначе
ний више реченець, рекомендованим 
порядком, на зазначене в книжках 
Правління місцепробування акційників.

§ 34. Доповіді Правління в справах, 
шо їх призначено обміркувати,, по
винно розсилати за сім, принаймні, 
днів перед Загальними Зборами.

Друковані примірники звіту й ба
лансу роздаються в Правлінні Това
риства за сім день перед Загальними 
Зборами усім акційникам, шо заявили 
про бажання їх одержати. За сім день 
перед Загальними Зборами для всіх 
акційників відкриваються на оглядини 
в часи праці усі книжки Правління 
зі всіма звітами, документами й До
датками, шо стосуються звіту та ба
лансу.

§ 35. Справи, шо їх належить роз
глядати на Загальних Зборах, надхо
дять до Зборів не инакше, як через 
Правління; отже, акційники, забажавши 
подати Загальним Зборам пропозицію, 
мають звертатися з *ею листовно до 
Правління не пізніше, ніж за три 
тижні перед Загальними Зборами. 
Як що пропозицію внесено акційни- 
ками, шо гуртом мають не менше, як 
•До загальної кількости голосів, то 
хоч будь-яка нагода, а Правління по
винно подати таку пропозицію на 
найближчі Загальні Збори.
^ § 36. Кожен акційник має право 
бути присутнім підчас обговорення пи
тань, шо пропоновані Зборами осо
бисто або-ж через довірених.

§ 37. Кожен десяток акцій дає право 
на один голос. Неповний десяток—на

§ 33. О созыве Общих Собраний 
делается публикация заблаговременно, 
и во всяком случае не менее, как за 
две недели до дня такого созыва.

В публикации означается в точности:
а) день и час, на который созыва

ется Обшее Собрание;
б) помещение, в коем оно должно 

происходить, и
в) подробное иоименование вопро

сов подлежащих обсуждению и реше
нию Общего Собрания.

Акционеры приглашаются в Собра
ние, независимо от публикации, по
вестками, посылаемыми но почте 
в определенный выше срок, заказным 
порядком, по указанному в книгах 
Правления месту жительства акцио
неров.

§ 34. Доклады Правления по назна
ченным к обсуждению вопросам должны 
быть рассылаемы акционерам, по край
ней мере, за семь дней до Общего 
Собрания.

Печатные экземпляры, отчета и ба
ланса раздаются в Правлении Обще
ства за семь дней до Общего Собра
ния всем акционерам, заявивших о же
лании получить их. За семь дней до 
Общего Собрания всем акционерам 
открываются з часы присутствия для 
обозрения книги Правления со всеми 
отчетами, документами и приложени
ями, относящимися к отчету и балансу.

§ 35. Дела, подлежащие рассмотре
нию в Обшем Собрании, поступают 
к нему не иначе, как через Правление, 
почему акционеры, желающие сделать 
какое-либо предложение Общему Со
бранию, должны письменно обратиться 
с ним в Поавление, не позже, как за 
три недели до Общего Собрания. Если 
предложение сделано акционерами, 
имеющими в совокупности не менее 
‘/зо общего количества голосов, то 
Правление обязано во всяком случае 
представить такое предложение бли
жайшему Общему Собранию.

§ 36. Каждый акционер имеет право 
присутствовать при обсуждении пред
лагаемых Собранию вопросов лично 
или через доверенных.

§ 37. Каждые десять акций дают 
право на один голос. \ Неполные
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рахунок не береіься. Акційники, що 
мають меншу за визначену кількість 
акцій, можуть сполучати, за загаль
ною довіреністю, свої акції, щоб одер
жати право на один голос і більше.

§ 38. Власники іменних акцій кори
стуються з права голосу на Загаль
них Зборах тільки тоді, як їх запи
сано в книжки Правління за сім, 
поинаймні, день перед Загальними Збо
рами.

Акції—на пред'явника дають право 
голосу тоді, як їх подано Правлінню 
Товариства за сім, принаймні, день 
перед Загальними Зборами, і не ви
дано назад до закінчення Зборів.

Замісць акцій-оригіналів можна по
дати посвідчення про те, що акції 
прийнято на схов, або під заставу, як 
державних так і чинних, на підставі 
затверджених Урядом статутів креди
тових установ.

Кредитові установи, яких посвід
чення можуть бути поданими замісць 
акцій-оригіналів, повинно зазначати 
в оголошеннях про скликання Загаль
них Зборів.

в посвідченнях мають бути зазна
ченими числа акцій.

§ 39. Акційники, що є членами 
Правління, Ради, Ревізійної Комісії 
або Ліквідаційної Комісії, не користу
ються з права голосу ні особисто, а ні 
з довірености инших акційникіе, як 
розвязуватимуться справи, що сто
суються притягнення їх до відповідаль- 
ности, чи-звільнення від неї, усунення 
їх із посад, призначення їм винаго
роди та затвердження звітів, ними 
підписаних.

У в а г а .  Як вирішуються справи 
про уложення Товариством договору 
з особою, шо пробуває в складі 
акційникіе, то особа ця не кори
стується з права голосу ні персо
нально, а ні з довірености инших 
акційникіе.
§ 40. Перед кожними Загальними 

Зборами складається реестра акцій- 
ників, що мають право участи в Збо
рах, і при тому зазначається числа 
їхніх акцій. Цей реєстр виставляється

Юакцийнепринимаются в расчет.Акци- 
онеры, имеющие меньше определенного 
числа акций, могут соединять по об
щей доверенности свои акции для 
получения права на один и больше 
голосов.

§ 38. Владельцы именных акций 
пользуются правом голоса в Общем 
Собрании лишь в том случае, если 
они внесены в книги Правления, по 
крайней мере, за семь дней до Общего 
Собрания.

Акции на пред'явителя дают право 
голоса в том случае, если они пред
ставлены в Правление Общества, по 
крайней мере, за семь дней до Общего 
Собрания, и не выданы обратно до 
окончания Собрания.

Взамен подлинных акций могут 
быть представлены удостоверения 
о принятии акций на хранение или 
в залог, как государственных, так 
и действующих на основании утвер
жденных Правительством уставов кре
дитных учреждений.

Кредитные учреждения, удостове
рения которых могут бьпь предста
влены взамен подлинныхакцрй, должны 
быть указаны в публикациях о созыве 
Общего Собрания.

В удостоверениях должны быть обо
значены номера акций.

§ 39. Акционеры, состоящие чле
нами Правления, Совета, Ревизионной 
Комиссии или Ликвидационной Комис
сии, не пользуются правом голоса 
ни лично, ни по доверенности других 
акционеров, при разрешении вопросов, 
касающихся привлечения их к ответ
ственности или освобождения от та
ковой, устранения их от должности, 
назначения им вознаграждения и утвер
ждения подписанных ими отчетов.

П р и м е ч а н и е .  При . постано
влении решений о заключении Обще
ством договора с лицом, состоящим 
в числе акционеров, лицо это 
не пользуется правом голосани лично, 
ни по доверенности других акцио
неров.
§ 40. Перед каждым Общим Собра

нием составляется список акционеров, 
имеющих право участвоватьв Собрание 
с означением номеров принадлежащих 
им акций. Список этот выставляется
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в помешканні Правління за три пні 
перед відкриттям Загальних Зборів. 
Копію зазначеного реєстру видається 
кожному акційникові на Його вимогу.

§ 41. До відкриття Загальних Збо
рів, Ревізійна Комісія перевіряє той 
реєстр акційників, шо його склало 
Правління (§ 40), і як шо буде вимога 
акційників, шо прибули на Збори й 
становлять не менше, як 1/гв оснівного 
капіталу, то перевірка зазначеного 
реєстру повинна робитися й на самих 
Зборах, через обраних на це акцій- 
никами споміж себе осіб, не менше, 
ніж трьох, споміж яких одна, при
наймні, особа повинна бути обраною 
групою акційників, що вимагали пе
ревірки реєстру.

§ 42. Збори відкриває Голова Пра 
вління або його заступник. Попередні 
та встанови! Загальні Збори відкри
ває один з межи фундаторів. За від 
криттям зборів, акшйники, шо мають 
право голосу, обирають споміж себе 
Голову. Голова Загальних Зборів 
не має права відкладати на власний 
розсуд обговорення та розвязання 
справ, що подані Загальним Зборам.

§ 43. Вважається, що Загальні 
Збори правильно відбулися тоді, як 
з'являться акційчйки, шо разом ста
новлять не менше, як 1 /;і оснівного 
капіталу. Постанови Загальних Зборів 
ухвалюється загальною більшістю го
лосів. поданих акційниками.

§ 44. Питання про зміни в статуті, 
про збільшення чи зменшення акцій
ного капіталу, про припинення, або 
ліквідацію Товариства, про випуск 
облігаційної позики, про з'єднання 
Товариства з иншими Акційними То
вариствами. можуть розвязуватися 
тільки більшістю а/з поданих голосів, 
як шо на Загальні Збори^ явилось 
стільки акційників, шо становлять не 
менш, як 1 /г оснівного капіталу.

Постанова про зміни в Статуті, 
коли з цим міняється й сама мета 
Товариства, може бути прийнятою 
більшістю 4і5, як шо на Зборах пред
ставлено не менше, ніж * « оснівного 
капіталу.

Ч. 6

в помещении Правления за три дня
до открытия Общего Собрания. Копия 
означенного списка выдается каждому 
акционеру по его требованию.

§ 41. До открытия Общего Собрания, 
Ревизионная Комиссия проверяет соста
вленный Правлением список акционеров 
(§ 40), при чем в случае требования, 
явившихся на Собрание акционеров, 
представляющих не менее '/зо основного 
капитала, проверка означенного списка 
должна быть произведена и в самом 
Собрании через выбранных для этого 
акционерами из своей среды лиц, 
не менее трех, из которых, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано 
группой акционеров, потребовавших 
проверку списка.

§ 42. Собрание открывается Пред
седателем Правления или заместителем. 
Предварительное и учредительское 
Обшиє Собрания открываются о;ним 
из учредителей. По открытии Собрания 
акционеры, имеющие право голоса, 
избирают из своей среды Председателя. 
Председатель Общего Собрания неимеет 
права по своему усмотрению откла
дывать обсуждение и разрешение дел, 
внесенных в Общее Собрание.

§ 43. Общее Собрание считается
правильно состоявшимся, если явятся
акционеры, представляющие в сово
купности не менее */:4 основного капи
т а л а .  Решения в Обшем Собрании 
постановляются по простому большин
ству поданных акционерами голосов.

§ 44. Вопросы об изменении устава, 
об увеличении или уменьшении акци
онерного капитала, о прекращении 
или ликвидации Общества, о выпуске 
облигационного займа, о слиянии 
Общества с другими Акционерными 
Обществами, могут быть разрешаемы 
только большинством 2/3 поданных 
голосов, если при том на Общее 
Собрание явились акционеры, пред
ставляющие не менее '/г основного 
капитала.

Постановление об изменении устава, 
если изменяется сама цель Общества, 
может быть принято большинством </5, 
если при том на Собрании предста
влено не менее */« основного капитала.
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§ 45. Коли акційники, шо прибули 
на Збори, не становлять частини оснів
ного капіталу, передбаченої в §§ 43 
та 44 цього статуту, то скликається 
другі Загальні Збори, що признача
ються не раніше, як за 14 день від 
дня призначення перших Зборів. Вва
жається, шо Збори ці відбулися й що 
їхні постанови остаточні, незалежно 
від розміру заступленого капіталу.

В справах, шо перелічені в § 44, 
навіть на других зборах постанови 
можна ухвалювати за наявністю кво
руму, не меншого ніж одна третина 
оснівного капіталу.

§ 46. Спосіб подавати голоси на 
Загальних Ї.Зборах вони» сами й визна
чають з тим, шо голоси подається 
в таємний спосіб, як цього вимагатиме 
хоч-би й один споміж акційників, шо 
мають право голосу. В справах обрання 
чи одстановлення члені в Ради, Правління 
Ревізійної Комісії, а так само й Лікві- 
даційноїКомісії'Товариствата в справах 
притягнення їх до відповідальности, та
ємний спосіб голосування обов'язковий.

§ 47. Постанови Загальних Зборів, 
шо винесені встановленим порядком, 
обов'язкові для всіх акційників, як 
присутніх так і відсутніх.

§ 48. Справам, що їх обмірковують 
й вврішають Загальні Збори, недеться 
докладний протокол. Складаючи рі
шенці Загальних Зборів, зазначається, 
якою більшістю рішення ухвалено, та 
занотовується заявлені при тому окремі 
думки. Веде протокол особа, шо за
прошується Головою Зборів із акцій
ників чи сторонніх осіб з тим, шо 
Голова Зборів є відповідальним за 
згідність протоколу з міркуванням та 
ухваленими на Зборах рішеннями. 
Правдивість протоколу засвідчує Го
лова Зборів своїм підписом, а теж 
і инші акційники на їхнє бажання не 
менше ніж у трьох. Засвідчені Прав- 
л нням копії протоколів Загальних Збо
рів, окремих думок та, взагалі, всіх 
додатків до протоколів, мають вида
ватися кожному акцизникові на його 
вимогу.

Ч. 6

§ 45. Если явившиеся на Собрание 
акционеры не представляют пред
усмотренной §§ 43 и 44 сего устава 
части основного капитала, то созы
вается вторичное Общее Собрание, 
которое назначается не ранее 14 дней 
со дня, назначенного для первого 
Собрания. Собрание это признается 
состоявшимся и решения его окон
чательными, независимо от размера 
представленного капитала.

По вопросам, перечисленным в § 4 4 ,  
даже во вторичных собраниях решения 
могут приниматься при наличии кво
рума в размере не менее */3 части 
основного капитала.

§ 46. В Общем Собрании способ 
подачи голосов распределяется самим 
Собранием, при чем голоса подаются 
закрыто, если этого потребует хотя бы 
один из имеющих право голоса акци
онеров. Для избрания или смешения 
членов Совета, Правления, Ревизи
онной Комиссии, а также Ликвида
ционной Комиссии Общества и при
влечения их к ответственности, за
крытая баллотировка обязательна.

§ 47. Постановления Общего Собра
ния, состоявшееся в установленном 
порядке, обязательно для всех акци
онеров, как присутствующих, так 
и отсутствующих.

§ 48. По делам, подлежащим обсу
ждению и решению Общего Собрания, 
ведется подробный* протокол. При 
изложении решений Собраний указы
вается, каким большинством решение 
принято, и отмечается заявленные при 
этом особые мнения. Протокол ведет 
лицо, приглашенное Председателем Со
брания из акционеров или посторонних 
лиц, при чем Председатель Собра
ния ответственен за1 согласованность 
протокола с бывшими на Собрании су
ждениями и принятыми решениями. 
Правильность протокола удостоверяет 
своей подписью Председатель Собра
ния, а также и другие акционеры по их 
желанию в числе не менее трех. 
Засвидетельствованные Правлением 
копии протоколов Общего Собрания, 
особых мнений и вообще всех к ним 
приложений должны быть выдаваемы 
каждому акционеру по его требо
ванию.
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У в а г а .  Акційникові, що не по
годився з більшістю, надається право 
подати окрему думку, що й зано
товується в протоколі Зборів. Той, 
хто заявить про окрему думку, може 
протягом сімох день подати длядо- 
лучення до протоколу докладно за
нотовану свою окрему думку.

І'. Рада Товариства, її права та обов'язки.

§ 49. Для керівництва справами, 
Загальні Збори акпійників обирають 
споміж себе Раду Товариства на гри 
роки, шо складається не менше з семи 
членів. Голову Ради напервах оби- 
рають^установчі збори, а надалі—За
гальні Збори.

§ 50. Щоб замінити ким членів 
Ради, що вибувають до спливу реченця, 
на який їх обрано, або, шо тимчасово 
не мають змоги виконувати свої обо
в'язки, Загальні Збори акційників оби
рають три кандидати. Реченці обрання 
кандидатів зазначається § 49. Канди
дати заступають на виконання обо
в'язків членів Ради за більшістю ви
борчих голосів, а як обрано !х рівною 
кількістю голосів—за жеребком. В час 
виконання своїх обов'язків, кандидати 
мають усі права, шо їх членам Рапр 
надано.

§ 51. Щоб дійсними були постанови 
Ради, потрібна присутність не менше, 
як половини членів Ради. Справи роз- 
вязусться більшістю голосів. Засідання 
занотовується в протоколах, шо їх 
підписують усі присутні члени Ради. 
Наколи голоси поділились нарівно на 
засіданнях Ради — голос Голови, або 
його заступника переважує.

§ 52. Рада збирається в міру по
треби й не менше, ніж раз на місяць 
на запрошення Голови, а так само 
й на вимогу Правління, або трьох 
членів Ради чи Ревізійної Комісії, не 
пізніше, як у два тижні від часу над
ходження тої вимоги.

П р и м е ч а н и е .  Акционеру, не со
гласившемуся С большинством, пре
доставляется право подать особое 
мнение, каковое заносится в про
токол Собрания. Заявивший особое 
мнение может в семидневный срок 
представить для приобщения к про
токолу подробное изложение своего 
особого мнения.

?. Совет Общества, его ирав;4 <. обязан- 
носгн.

§ 49. Для направления дел Общее 
Собрание акционеров выбирает из 
своего состава сроком на три года 
Совет Общества в составе не менее 
семи членов. Председатель Совета 
избирается первоначально учредитель
ским собранием, а в дальнейшем— 
Общим Собранием.

§ 50. Для замещения членов Совета, 
выоывших до истечения срока, на ко
торый они избоаны, или временно 
лишенных возможности исполнять свои 
обязанности,избираются Общим Собра
нием акционеров три кандидата. Сроки 
избрания кандидатов определяются 
§ 49. Кандидаты приступают к испол
нению обязанностей членов Совета 
по большинству полученных ими при 
избрании голосов, а в случае избрания 
их одинаковым числом голосов— 
ПО жребию. Кандидаты во время 
исполнения своих обязанностей поль
зуются всеми правами, членам Совета 
присвоенными.

§ 51. Для действительности поста
новлений Совета, в нем должно уча
ствовать не менее половины членов 
Совета. Дела решаются по большин
ству голосов. Заседаниям ведутся про
токолы, которые подписываются всеми 
присутствующими членами Совета. 
В заседаниях Совета, в случае разде
ления голосов поровну, голос Предсе
дателя или заступающего его дает 
перевес.

§ 52. Совет собирается по мере 
надобности и не реже одного раза 
в месяц по приглашению Председателя, 
а равно по требованию -Правления, 
или трех членов Сонета или Ревизи
онной Комиссии не позже двухнедель
ного срока со времени поступления 
такого требования.

113



Арт. 17 № 6 Ст. 17

§ 53. До обов'язків Ради стосуєть
ся: загальний нагляд зарухом справ 
Товариства, а до безпосереднього її 
відання належить:

а) поперед розглядати всі справи, 
шо надходять на обміркування За
гальних Зборів та складати висновки 
що-до тих справ;

0) давати дозвіл, в випадкові не- 
гайности, Правлінню провадити чин
ності, шо непередбачені в кошторисах 
та планах, затверджених Загальними 
Зборами акційників, але з тим, щоб 
ухвалені постанови подавалися на 
ухвалу найближчих Загальних Зборів;

в) остаточно розвязувати питання, 
шо в них на засіданнях Правління 
не досягнуто більшости голосів, або 
питання, шо в них заявлені будуть 
окремі думки одного чи де-кількох 
членів Правління;

г) остаточно розвязувати питання, 
шо в них Правління, або Ревізійна 
Комісія визнає за потрібне чинити за 
згодою Ради;

д) скасовувати, або припиняти по
станови Правління, шо суперечні 
з законом та цим статутом;

е) подавати Загальним Зборам звіти 
про свою діяльність.

§ 54. Голова або вповноважений 
для того член Ради може брати 
участь на засіданнях Правління з пра
вом дорадчого голосу. Члени Пра
вління повинні брати участь на засі
даннях Ради з дорадчим голосом, 
з кожної вимоги Ради.

§ 55. Члени Ради можуть одержу
вати винагороду на підставах, що їх 
установлюють Загальні Збори акцій
ників.

VI. Правління, Ного права та обов'язки.

§ 56. Правління обирають Загальні 
Збори акційників у складі Голови 
й не менше, як двох членів на ре
ченець три роки. Коли мине трьох- 
річний реченець, то весь склад Пра
вління переобирається.

§ 57. Щоб було ким замінити тих 
членів Правління, що вибули до часу 
спливу реченця, на який їх обрано, 
або позбавлені змоги виконувати свої 
обов'язки, Загальні Збори обирають

Ч. 6

§ 53. К обязанностям Совета отно
сятся; общее наблюдение за ходом 
дел Общества. Непосредственному же 
ведению Совета подлежит:

а) предварительное рассмотрение 
всех дел, поступающих на обсуждение 
Общего Собрания, и составление по ним 
заключения;

б) разрешение Правлению производ
ства действий, не предусмотренных 
сметами и планами, утвержденными 
Общими Собраниями акционеров, 
в нетерпящих отлагательства случаях 
с представлением состоявшихся в таких 
случаях постановлений на одобрение 
ближайшего Общего Собрания;

в) окончательное решение вопросов, 
по которым в Правление не будет 
достигнуто большинства голосов, или 
по которым будут заявлены особые 
мнения одного или нескольких членов 
Правления;

г) окончательное решение вопросов, 
по которым Правление или Ревизи
онная Комиссия признает необходимым 
действовать с согласия Совета;

д) отмена или приостановлениепоста- 
новлений Правления, противоречащих 
закону или настоящему уставу;

е) представление Общему Собранию 
отчетов о своей деятельности.

§ 54. Председатель или уполномочен
ный для этого член Совета может 
участвовать в заседаниях Правления 
с правом совещательного голоса. Член 
Правления обязан участвовать в засе
даниях Совета с совещательным голосом 
по каждому его требованию.

§ 55. Члены Совета могут получать 
вознаграждение на основаниях, ус.а- 
навливаемых Общим Собранием 
акционеров.

VI. Прав лев не, его права н «база в пости.
§ 56. Правление избирается Общим 

Собранием акционеров в составе Пред
седателя и не менее двух членов сро
ком на три года. По истечении трех
годичного срока Правление в полном 
составе переизбирается.

§ 57. Для замещения членов Пра
вления, выбывших до истечения срока, 
на который они были избраны, или 
временно лишенных возможности ис
полнять свои обязанности, Общее
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на три роки кандидатів в кількості, 
шо е відповідною до кількости членів 
Правління. Кандидати заступають на 
посаду членів Правління за старшин
ством одержаних голосів. Той канди
дат, шо заступає вибулого члена 
Правління, має в час виконання обов'
язків члена Правління всі права., які 
надано членам Правління.

§ 58. Правління збирається в міру 
потреби, але не менше разу на тиждень 
на запрошення Голови, а в час його 
відсутности—заступника Голови.

Щоб дійсними були постанови 
Правління, потрібна присутність Го
лови або його заступника та поло
вини членів Правління.

§ 59. Постанови Правління ухва
люється звичайною більшістю голосів. 
В разі поділу голосів нарівно, питання 
передають до Ради, шоб та остаточно 
його розврзала. Той член Правління, 
шо не погодиться з постановами 
Правління, може вимагати заноту- 
вання в протоколі його окремої думки.

§ 60. Правління розпоряджає всіма 
справами й капіталами Товариства 
й провадить усі його операції.

До його обов'язків стосується;
а) приймати надійшлі й шо над

ходять гроші та майно за акції, ви
давати тимчасові посвідчення, а після 
повної сплати їх і сами акції;

б) розвязувати питання в справах 
приймання майна й краму, шо над
ходять порядком сплати за акції;,

в) організувати бухгалтерію та 
рахівництво, касу та канцелярію, атак 
само й складати звіти й баланс, ко
шториси на витрати й прибутки та 
плани діяльності;

г) визначати штати для обслуго
вування підприємств Товариства, най
мати службовців, визначати їм платню, 
звільняти їх, додержуючись Кодексу 
Законів про Працю;

д) наймати склепи, торговельні та 
всі инші помешкання й будівлі;

е) організовувати філії, торговельні 
відділи, агентурні контори та пред
ставництва;

Ч. 6

Собрание избирает сроком на три года
кандидатов в количестве соответ
ствующем числу членов Правления.Кан
дидаты вступают в должность членов 
Правления по старшинству полученных 
ими голосов. Кандидат, заменяющий 
выбывшего члена Правления, за время 
исполнения обязанностей члена Пра
вления пользуется всеми правами, 
членам Правления присвоенными.

,§ 58. Правление собирается по мере 
надобности, но не реже одного раза 
в неделю по приглашению Председа
теля, а за его отсутствием—замести
теля Председателя.

Для действительности решений Пра
вления требуется присутствие Предсе
дателя, либо его заместителя и поло
вины числа членов Правления.

§ 59. Решения Правления поста
новляются по простому большинству 
голосов. В случае разделения голосов 
поровну, вопрос переносится на окон
чательное разрешение Совета. Член 
Правления, не согласившийся с поста
новлением Правления, может потре
бовать занесения в протокол своего 
особого мнения.

§ 60. Правление распоряжается всеми 
делами и капиталами Общества и ведет 
все его операции,

К обязанностям его относится:
а) прием поступивших и поступа

ющих за акции денег и имущества, 
выдача временных свидетельств, а по 
полной оплате их и самих акций;

а) разрешение вопросов, связанных 
с приемом имущества и товаров, по
ступающих в порядке оплаты за акции;

в) организация бухгалтерии и счето
водства, кассы и канцелярии, а также 
составление отчетов и баланса, смет 
расходов и приходов и планов дея
тельности;

г) определение штатов для обслу
живания предприятий Обшества, наем 
служащих, определение им окладов, 
увольнение их в соответствии с Кодек
сом Законов о Труде;

д) наем складов, торговых и вся
кого рода иных помешений и соору
жений;

е) организаций отделений, торго
вых отделов, агентурных контор и 
представительств;
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ж) купувати й продавати майно та 
вселякий крам, так за готівку, як і на 
кредит;

з) страхувати майно Товариства;
и) видавати й приймати до сплати 

векселі та инші боргові зобов'язання 
в тих межах, що їх установили За
гальні Збори;

к) дисконтувати векселі, шо над
ходять на ім'я Товариства;

л) укладати ім'ям Товариства до
говори й умови, так із державними 
установами та підприємствами, як 
і з приватними товариствами й при
ватними особами;

м) постачати довіреностями тих осіб, 
шо настановлюються на службу в То
варистві, не вилучаючи й тих, шо їх 
затверджують на ту службу загальні 
Збори;

н) укладати акти на придбання, 
вивласнення та віддачу в оренду та 
на заставу будівель;

о) скликати Загальні Збори акцій-
ників; .

п) наперед розглядати всі с'прави, 
шо надходять на обміркування За
гальних Зборів, та складати висновки 
шо до тих справ;

р) на потрібні у справах Товари
ства випадки, Правлінню надається 
право клопотатися перед Урядовими 
та Судовими установами і службо
вими особами, без особливої довіре
ності! на те, а так само вповноважу
вати для цього одного зі складу Пра
вління, або сторонню особу;

с) складати й подавати Загальним 
Зборам звіти про свою діяльність;

т) взагалі, завідувати й розпоряд- 
жати всіма, без винятку, справами 
Товариства в тих межах, шо их уста
новили Загальні Збори.

У в а г а .  Найближчий порядок ді- 
яльности Правління, межі прав та 
обов'язки його визначається інструк
цією, що затверджується та зміню
ється Загальними Зборами.
§ 61. Для ближчого завідування 

справами Товариства, Правління з за
твердження Загальних Зборів акцій- 
ників, може вибрати зі свого складу, 
чи зі сторонніх осіб, особливого

ж) покупка и продажа имущества 
и всякого рода товаров, как за налич
ные деньги, так и в кредит;

з) страхование имущества Общества;
и) выдача и принятие к оплате 

векселей и других долговых обяза
тельств в пределах, установленных 
Обшим Собранием;

к) дисконт векселей, поступающих 
на имя Общества;

л) заключение от имени Общества 
договоров и условий, как с государ
ственными учреждениями и предпри
ятиями, так и частными обществами 
и частными лицами;

м) снабжение доверенностями лиц, 
определяемых на службу Общества, 
не исключая и тех, которые утвер
ждаются на таковую службу Общим 
Собранием;

н) совершение актов на приобре
тение, отчуждение и отдачу в аренду 
и в залог строений;

о) созывы Общих Собраний акцио
неров;

п^ предварительное рассмотрение 
всех дел, поступающих на обсуждение 
Общего Собрания и составление по 
ним заключения;

р) в необходимых по делам Общества 
случаях Правлению предоставляется 
право ходатайствовать в Правитель
ственных и Судебных учреждениях 
и у должностных лиц без особой 
на то доверенности, равно как и упол- 
номачивать на сей предмет одного 
из состава Правления или стороннее 
лицо;

с) , составление и представление 
Общему Собранию отчетов о своей 
деятельности;

т) вообще заведывание и распоря
жение всеми без исключения делами 
Общества, в пределах* установленных 
Общим Собранием.

П р и м е ч а н и е .  Ближайший по
рядок действий Правления, пр&делы 
прав и обязанности ею определяются 
инструкцией, утверждаемой и изме
няемой Обшим Собранием.

§,61. Для ближайшего заведывания 
делами Общества, Правление с утвер
ждения Общего Собрания акционеров 
может избрать из своей среды, или 
же стороних лиц, особого Директора-

116



Арт. 17 № 6 Ст. 17Ч. 6

Директора-розпорядчика та визначити 
йому нагороду на розсуд Загальних 
Зборів.

Директор-розпорядчик чинить на 
підставі довірености, що її видає Пра
вління, та керується інструкцією, що 
її затверджують Загальні Збори. Як
що Директора-розпорядчика настано
влено буде не зі складу Правління, то 
він присутнім має бути на засідан
нях Правління з правом лише дорад
чого голосу.

§ 62. Правління провадить витрати 
за кошторисами, які що-року затвер
джують Загальні Збори. Загальним 
Зборам надається визначати розміри 
понад кошторисних витрат Правління 
за невідкладних випадків, з дозволу 
Ради та з відповідальністю Правління 
перед Загальними Зборами за необ
хідність та за наслідки з тієї витрати. 
Про кожну таку витрату треба пода
вати на розгляд Загальних Зборів.

§ 63. Усе листування в справах 
Товариства провадиться ім'ям Пра
вління при двох підписах, споміж них 
один — повинен бути підписом члена 
Правління. Векселі, довіреності, все- 
лякі договори, умови та инші акти, 
вимоги про одержання грошових сум 
із кредитових установ, мають підпи
суватися двома членами Правління. 
Чеки в біжучих рахунках п і д п и с у 
ю т ь с я  о д н и м  споміж членів Правління, 
шо його вповноважить на це поста
новою Правління.

§ 64. Члени Правління одержують 
нагороду, що визначається Загаль
ними Зборами, і, крім того, можуть, 
за постановою Загальних Зборів, одер
жувати відсоткову нагороду з чистого 
зиску.

§ 65. Члени Правління виконують 
свої обов'язки на підставі загальних 
законів та постанов, шо цим стату
том передбачені, і в разі незаконних 
розпоряджень, перебільшення меж 
влади, бездіяльности та ламання так 
цього статуту, як і постанов Загаль
них Зборів акційників, вони солідарно 
відповідають на загальній підставі 
закону.

§ 66. Членів Правління можна, за 
постановою Загальних Зборів, зміняти

распорядителя, с определением ему 
вознаграждения по усмотрению Общего 
Собрания.

Директор-распорядитель действует 
на основании доверенности, выдаваемой 
Правлением,и руководствуется инструк
цией, утвержденной Оошим Собранием. 
Если Директор-распорядитель будет 
назначен не из состава Правления, 
то он присутствует на заседаниях 
Правления с правом лишь совешатель 
ного голоса.

§ 62. Правление производит расходы 
по сметам, ежегодно утверждаемым 
Общим Собранием. Общему Собранию 
предоставляется определить размеры 
сверхсметных расходов Правления 
в случаях не терпящих отлагательств, 
с разрешения Совета и с ответствен
ностью Правления перед Общим Со
бранием за необходимость послед
ствия сего расхода. О каждом таком 
расходе должно быть представлено 
на усмотрение Общего Собрания.

§ 63. Вся переписка по делам 
Общества производится от имени Пра
вления за двумя подписями, из коих 
одна подпись должна быть одного 
из членов Правления. Векселя, дове
ренности, всякого рода договоры, усло
вия и другие акты, требования на 
получение денежных сумм из кредитных 
установлений должны быть подписаны 
двумя членами Правления. Чеки по 
текущим счетам подписываются одним 
из членов Правления, уполномоченным 
на то постановлением Правления.

§ 64. Члены Правления получают 
вознаграждение, определенное Общим 
Собранием и кроме того могут по поста
новлению Общего Собрания получать 
процентное вознаграждение из чистой 
прибыли.

§ 65. Члены Правления исполняют 
свои обязанности на основаниях общих 
законов и постановлений^ этом уставе 
предусмотренных, и в случае распо
ряжений незаконных, превышения 
пределов власти, бездействия и нару
шения, как этого устава, так и по
становлений Общих Собраний акци
онеров подлежат солидарной ответ
ственности на общем основании закона.

§ 66. Члены Правления могут быть 
сменяемы по постановлению Общего
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й до закінчення реченця, на який їх 
обрано.

§ 67. Правління може вповноважу
вати через особливу довіреність, 
чинити за себе одного члена Пра
вління,абодовірену особу на всі випадки, 
де мусить чинити увесь склад Пра
вління, або-ж двох його членів, за 
винятком підпису акцій з тим, що за 
всі діяння й розпорядження, шо їх 
утеорено на підставі виданої довіре- 
ности, відповідає Правління в цілому.

VII. Ревізійна Комісія.

§ 68. Щоб робити обслідування 
всіх операцій Правління, ревізувати 
взагалі всю його діяльність та шоб 
перевіряти річний звіт і баланс, а так 
с а * о  наперед розглядати кошториси 
й плани діяльности в наступному році, 
Загальні Збори обирають Ревізійну 
Комісію у складі трьох членів та трьох 
кандидатів до них на один рік. Реві
зійна Комісія з себе обирає голову, 
що керує її роботою й скликає її на 
збори -

§ 69. Ревізійна Комісія заходиться 
обслідувати діяльність Правління за мі
сяць перед черговими Загальними Збо
рами акцій ників але у неї нема права 
втручатися в операції Правління. Про 
спостережені хиби Ревізійна Комісія 
вдається до Загальних Зборів.

§ 70. Ревізійна Комісія також про
вадить позачергове обслідування на 
пропозицію Загальних Зборів.

§ 71. Члени Ревізійної Комісії й кан
дидати обираються зі складу акцій- 
ників Товариства; не можуть бути 
членами Ревізійної Комісії ті особи, 
шо пробувають на будь-якій посаді 
з обрання Загальних Зборів, або-ж 
працюють у Товаристві з наймів. 
Теж не можуть бути обраними до Реві
зійної Комісії колишні члени Правління 
та Директор-розпорядчик, протягом 
двох років після того, як відступилися 
від посади.

Собрания и до окончания срока, на 
который они были избраны.

§ 67. Правление может уполнома- 
чивать особой доверенностью дей
ствовать за себя одного члена Пра
вления или доверенное лицо во всех 
случаях, где необходимо действие всего 
состава Правления или двух его членов, 
за исключением подписи акций, при 
чем за все действия и распоряжения, 
совершенные на основании данной 
доверенности, ответственность перед 
Обществом несет Правление в целом.

VII. Ревизвонвая комиссия.

§ 68. Для производства обследований 
всех операций Правления, ревизии 
всей вообще деятельности его и для 
проверки годового отчета и баланса, 
составленного Правлением, равно для 
предварительного рассмотрения смет 
и планов действий на наступающий 
год Общее Собрание избирает Реви
зионную Комиссию в составе трех 
членов и трех кандидатов к ним сроком 
на один год. Ревизионная Комиссия 
из своего состава избирает предсе
дателя, который руководит работой 
ее и созывает собрания ее.

§ 69. Ревизионная Комиссия при
ступает к обследованию деятельности 
Правления за месяц до дня очередного 
Общего Собрания акционеров, при чем 
она не имеет права вмешиваться 
в операции Правления. О замеченных 
неправильностях Певизионная Комис
сия делает представление Общему 
Собранию.

§ 70. Ревизионная Комиссия произ
водит также внеочередное обследо
вание по предложению Общего Со
брания.

§ 71. Члены Ревизионной Комиссии 
и кандидаты избираются из состава 
акционеров Общества, при чем не могут 
быть членами Ревизионной Комиссии 
те лица, которые состоят в какой 
либо должности по выбору Общего 
Собрания или служат'в Обществе по 
найму. Точно также не могут быть 
избираемы в Ревизионную Комиссию 
бывшие члены Правления и Директор- 
распорядитель по выбытии их из дол
жности в течение двух лет.
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§ 72. Свою доповідь про наслідки 
ревізії, протоколи та висновки за звіт, 
баланс, кошториси та плани Пра
вління Ревізійна Комісія, та тиждень 
перед Загальними Зборами акційників, 
подає до Правління та Ради до відому 
й подає зазначений матеріал на роз 
гляд Загальних Зборів.

§ 73. Правління повинно дати Реві
зійній Комісії цілковиту можливість 
для вичерпуючого обслідування його 
діяльности, перевірки каси, склепів, 
крамниць, підприємств та ревізії 
рахівництва.

VIII. Звітність у справах То^рнства.
§ 74. Операційний рік Товариства 

рахується від 1 жовтня до ЗО вересня 
включно, за винятком першого звітного 
періоду, шо призначається від дня 
засновання Товариства й до ЗО вересня 
1926 року.

За кожний минулий рік Правління 
складає детальний звіт за операції 
Товариства та баланс його оборотів, 
шоб подати їх на розгляд та затвер
дження чергових Загальних Зборів

§ 75. Звіт мусить мати в деталях
статті, що їх передбачено правилами
про прилюдну звітність.

§ 76. Звіт та баланс подаеіься 
до відповідних установ реченцямб, 
що встановлені законом. Незалежно 
від цього, витяги зі звіту та балансу 
оголошується до відому всіх після 
затвердження їх Загальними Зборами.

Ч 6

IX. Розподіл зиску та видача дивіденду.

§ 77. Як затвердять Загальні Збори 
акційників звіти Правління, то зі сум, 
що лишаються від покриття всіх 
витрат та втрат, відраховується 
в порядкові чинних законоположень:

а) не менше як 20 % на втворення 
запасного капіталу;

6} суму, шо її розмір визначать 
Загальні Збори, на поступове пога
шення коштовности майна Товариства;

§ 72. Свой доклад о результатах 
ревизии протоколы и заключения 
по отчету, балансу, сметам и планам 
правления Ревизионная Комиссия за 
неделю до ОбщегоСобрания акционеров 
представляет в Правление и Сов-т для 
сведения и вносит указанные материалы 
на рассмотрение Общего Собрания.

§ 73. Правление обязано предста
вить Ревизионной Комиссии полную 
возможность для исчерпывающего 
обследования его деятельности, про
верки кассы, складов, магазине в, пред
приятий и обренизования счето
водства.

ПИ. Отчетность по делам Общества.
§ 74. Операционный год Общества 

считается с 1 октября по 30 сен
тября включительно, за исключением 
первого” отчетного периода, который 
назначается со дня учреждения Обще
ства по 30 сентября 1926 года.

За ьаждый минувший год Правле
нием составляется для представления 
на рассмотрение и утверждение оче
редного Общего Собрания подробный 
отчет по операциям Общества и ба
ланс его оборотов.

§ 75. Отчет должен содержать в по
дробности статьи, предусмотренные 
правилами о публичной отчетности.

§ 76. Отчет и баланс представля
ются соответствующим Правитель
ственным учреждениям в сроки, уста
новленные законом. Независимо от 
этого извлечения из отчета и ба
ланса, по утверждении их Общим 
Собранием, публикуется для всеоб
щего сведения.

IX. Распределение прибылен п выдача 
доввдевда.

§ 77. По утверждении отчета Пра
вления Общим Собранием акционеров,
из сумм, остающихся от покрытия
всех расходов и убытков, отчисляется 
в порядке существующих законопо
ложений:

а) не менее 20% для образования 
запасного капитала;

б) сумма в размере по определе
нию Общего Собрания для постепен
ного погашения стоимости имущества 
Общества;

№ 6
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б) певний відсоток на розсуд Загаль
них Зборів, але не більше, як один, 
на выдачу винагороди Правлінню, 
службовцям та робітникам Товари
ства;

г) 10% фонду поліпшення побуту 
робітників та службовців;

д) решту суми повертається на диві
денд на акції.

§ 78. Обов'язкові відоахування до 
запасного капітала тривають доти, 
доки він не становитиме половини 
оснівного капіталу. Обов'язкові від
рахування відновлюється, коли запа
сний капітал буде витрачено повністю 
або частково.

§ 79. Запасний капітал може бути 
вміщений лише в такі коштовності, 
шо забезпечували б можливість реалі
зувати їх без перешкод. Запа
сний капітал призначається виключно 
на покриття непередбачених витрат 
і втрат.

Витрачення запасного капіталу ро
биться тільки з ухвали Загальних 
Зборів акційників.

§ 80. Про розмір, місце та час 
видачі дивіденду Правління оголошує 
до загального відому.

На неодержані в свій час дивіден
дові суми, шо переховуються в касі 
товариства, відсотків не видається.

§ 81. Дивіденд, що його не зажадано 
протягом 3 років від дня оголошення 
зазначеного в § 80, стає власністю 
Товариства, крім тих випадків, коли 
плив давности вважається по закону 
за припинений. За таких випадків 
з дивідендовими сумами поводяться 
відповідно до судової ухвали про них, 
або-ж розпорядження належних уря
дових установ.

§ 82, Правління видає дивіденд, 
як подано буде йому купони, не вда
ючись в обслідування питання про те, 
чи купон справді належить подавцеві.

Товариство відповідає тільки за ви
плату дивіденду на ті купони, шо на них 
видавати довіденда заборонено судовою 
ухвалою, про яку повідомлено Пра
вління.

в) определенный процент по усмо
трению Общего Собрания, но не 
более одного, для выдачи вознагражде
ния Правлению, служащим и рабочим 
Общества;

г) 10% в фонд улучш.-ния быта 
рабочих и служащих;

д) остальная сумма обращается 
в дивиденд на акции.

§ 78. Обязательные отчисления в за
пасный капитал продолжаются, пока 
он не будет равняться лолов^ не 
основного капитала. Обязательные 
отчисления возобновляются, если за
пасный капитал будет израсходован 
полностью или частью.

§ 79. Запасный капитал может быть 
помешен лишь в такие ценности, 
которые обеспечивали бы возможность 
беспрепятственной реализации их. 
Запасный капитал предназначается 
исключительно на покрытие непред
виденных расходов и убытков.

Расходование запасного капитала 
производится не иначе, как по опре
делению Общего Собрания акцио
неров.

§ 80. О размере, месте и времени 
выдачи дивиденда Правление публи
кует во всеобщее сведение.

На неполученные своевременно диви
дендные суммы, хранящиеся в кассе 
Общества, проценты не выдаются.

§ 81. Дивиденд, не востребованный 
в течение 3-х лет со дня упомянутой 
в § 80 публикации, обращается в соб
ственность Общества, за исключением 
тех случаев, когда течение давности 
считается по закону приостановлен
ным. В таких случаях с дивидендными 
суммами поступают согласно судеб
ному о них решению или распоряже
нию подлежащих правительственных 
учреждений.

§ 82. Правление выдает дивиденд 
по пред'явлений ему купонов, не входя 
в обследование вопроса, действи
тельно ли купон принадлежит пред'- 
явителю.

Общество ответственно лишь за 
платеж дивиденда по тем купонам, 
выдача дивиденда по которым воспре
щена судебным определением, сооб
щенным Правлению.
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X. Нідиоріїааьвість Товариства.

§ 83. Відповідальність Товариства 
обмежується тим майном, шо йому 
належить.

XI. IIрипвкєввя діяльностн Товариства 
та ліквідація його справ.

§ 84. Існування Товариства не обме
жене будь-яким реченцем. Діяльність 
Товариства припинюється:

а) за постановою Загальних Зборів 
про припинення його діяльнссти 
та про з'єднання з иншим Акційним 
Товариством, чи иншим паєвим Това
риством;

б) як Товариство об'явлено буде 
за судом неспроможним;

в) за постановою Уряду про закриття 
Товариства через те, шо воно ухи
литься від мети, що в статуті зазна
чена, або в бік супротивний до інте
ресів Держави.

§ 83. Як шо припинюється діяль
ність Товариства за лостановоюЗагаль- 
них Зборів, то вони обирають Лікві
даційну Комісію у складі трьох осіб 
й визначають реченець ліквідації Това
риства та його справ.

§ 86. Ліквідація Товариства прова
диться тим порядком, шо його вста
новлено постановою ВУЦВК'у та РНК'у 
УСРР з 7 жовтня 1925 року „Про по
рядок ліквідації державних проми
слових і торговельних підприємств, 
шо існують на підставі господарського 
розрахунку, а також Акційних Това
риств і Товариств з обмеженою від
повідальністю, з виключною, або пере
важною участю державного капіталу". 
(Збірник Узакон. УСРР 1925 року, 
№ 75-76, арт. 437).

X. Ответствен поить Общества.

§ 83. Ответственность Общества 
ограничивается принадлежащим ему 
имуществом. /
XI. Прекращение действен Общества 

н ликвидация его дел.
§ 84. Существование Общества не 

ограничивается никаким сроком. Дей
ствия Общества прекращаются:

а) по постановлению Общего Со
брания о прекращении его деятель
ности и о слиянии с другим Акцио
нерным Обществом или другим пае
вым Товариществом;

б) в случае об'явлення Общества по 
суду несостоятельным;

в) по постановлению Правитель
ства о закрытии Общества в случае 
уклонения последнего от .указанной 
в Уставе цели или в случае уклоне
ния органов его в сторону, против
ную интересам Государства.

§ 85. В случае прекращения дей
ствия Общества по постановлению 
Общего Собрания, — последнее изби
рает Ликвидационную Комиссию в со
ставе трех лиц и определяет срок ли 
квидации Общества и его дел.

§ 86. Ликвидация Общества про
исходит в порядке, установленном 
постановлением ВУЦИК'а и СНК УССР 
от 7 октября 1925 года „О порядке 
ликвидации государственных промыш
ленных и торговых предприятий, дей
ствующих на основе хозяйственного 
расчета, а также Акционерных Об
ществ и Товариществ с ограниченной 
ответственностью, с исключительным 
или преобладающим участием го
сударственного капитала" (Собр. Узак. 
УССР 1925 года, № 75-76, ст. 437).

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции.

Укрголовліт Ч. 1569. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам. Ч. 1633. Прим. 8000.
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УКРАЇНСЬКА СОЦШМСТИЧНАРАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

УЗДКОНЕНЬ 1Д|у |Р03П0РЯДЖЕНЬ
РОЫТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРПАУ УКРАЇНИ

ЗА 1920 РІК
ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

22 нвітня 1926 р. у Відділ ДРУГИЙ 22 апреля 1926 г. у Отдел ВТОРОЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ЭКОСО УССР
З М І С Т

Постанови УЕН УСРР
(2—ЗІ березня I!»26 />.).

18. Про зниження в де-як их міських «-сли
щах ставок оснівної ренти на 11*24-25 р. 
на землі сільсько-господарського кори
стування.

19. Про порядок контролі над видачо» 
із склепів і витратою на місцях нафто
продуктів для тракторів, що ними 
працюють у сільському господарстві.

(2—31 марта 1920 і.).
18. О снижении в некоторых городских 

поселеннях ставок основной ренты за 
1924-25 г. для земель сельско-хозяй
ственного пользования.

19. О порядке контроля за отпуском со 
складов и расходованием на местах 
нефтепродуктов для тракторов, рабо
тающих и сельском хозяйстве.

Постанови Наркомсоцзабезу, Нар-
комвнусправу, Наркомосу та
Центрального Архівного Управління 

УСРР.
(3—23 лютою, Гґ квітня 1926 р.)

20. Інструкція про порядок організації 
при сільських товариствах взаємодо
помоги запасних насінньовях фовдіь.

21. Про права членів сімей, що втратили 
під час погромів і насильств міжна- 
родньої контр-революнії (інтервенції) 
годувальників.

22. Пояснення до арт. 19 Інструкції НКСЗ 
-По порядок здійснення опеки" й до 
обіжника ПКСЗ й ІІКОЗ -Про порядок 
установлення опеки над особами пси
хічно-хворими".

23. Про назші селянських товариств взає
модопомоги.

21. Про регулювання оплати прані мобі
лізованих у порядкові трудгужвідбут- 
ІІОСТИ.

25. Про відкриття приватних короткоре- 
ченцевнх курсів рахівництва, маши
нописи. стенографії, каліграфії й чужо
земних мов.

2С. Інструкція про прийом та перехову
вання таємних архівних матеріалів 
н установах Укрцентрархіву.

27. Положення про архівну частину діло
водства в урядових і громадських 

установах УСРР.

Постановления ІІаркомсобеса, Нар
коме нудел, ІІаркомпроса и Цент
рального Архивного Управления 

УССР.
(З—25 февраля, 5 апреля 1920 ?.)

20. Инструкция о порядке организации 
—' при сельских обществах взаимопо

мощи запасных семенных фондов.
21. О правах членов семей, потерявших 

кормильцев во время погромов и на
силий международной" контр-революции 
(интервенции).

22. 1'аз‘яснсние к ст. 19 й Инструкции 
НКСО „О порядке осуществления 
опеки" и к циркуляру НКОО и 
НКЗдрава „О порядке установления 
опеки над лицами душевнобольными".

. О названиях селянских обществ взаимо
помощи.

24. О регулировании оплаты труда моби
лизованных в порядке трудгужпошш- 
н остн.

/25. Об открытия частных краткосрочных 
курсов счетоводства, машинописи, сте
нографии. калнграфни и иностранных 
языков^/

26. Инструкция о приеме и хранении се
кретных архивных материалов в учреж
дениях Укрцевтрархива.

27. Положение об архивной части дело
производства в правительственных 
и общественных учреждениях УССР.
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П о с т а н о в и  У к р а ї н с ь к о ї  Е к о н о м і ч 
н о ї  Н а р а д и .

18 Про зниження в де яких міських 
селищах ставок оснівної ренти за
1924 25 рік на землі сільсько-госпо

дарського користування.

На підставі постанови Центрального 
Виконавчого Комітету й Ради Народніх 
Комісарів Союзу РСР з 19 червня
1925 року „Про порядок вилученая 
окремих селиш із табелю ставок 
оснівної ренти на міські землі і про 
зменшення її ставок" (36. Зак. СРСР 
19^5 р., № 41, арт. 298),— Українська 
Економічна Нарада постановила:

Знизити встановлені постановою 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів Союзу РСР 
з 18 вересня 1925 року „Про розміри 
ставок ренти із земель міських і нада
них транспортові" (36. Зак. СРСР 
1925 р.,№ 67, арт. 500) ставки оснів
ної ренти за 1924-25 рік на землі 
сільсько-господарського користування, 
шо знаходяться в смузі нижчензве- 
дених міських селиш, до таких розмірів 
копійками за одну квадратову сажінь :

Кам'янець-Подільськ . . . . 0,30 і <оп.
Куп'янськ...................... . . 0,20 и
Тульчин ............................ . . 0,25 У)
Харків . . . . . . . . . 0,25 99

Охтирка ........................... . . 0,25 УУ
Богодухів.......................... . . 0,20 9У
Вовча ............................... . . 0,20 уу
Валки ............................... . 0,20 м
Зміїв.................................. . 0.20 У)
Чугуїв............................... . . 0,20 УУ
Балта ............................... . . 0,13 II
Тираспіль......................... . .0,13 99
Ананьїв............................. . .0,13 уу
Бирзула ........................ . . 0,13 9У
Рибниця ........................... . . 0,13 99
Житом і р ......................... . . 0,25 «
Новгород Волинський . . 0,20 II
Радомисль ....................... . .0,10 И

Романов ........................... . 0,18 м
Черняхів.......................  . .0,10

в.
99

Володарськ ...................... . . 0,18 99

ЇІершомайськ . ... . .0,17 9У

№ 7

П о с т а н о в л е н и я  У к р а и н с к о г о  Э к о 
н о м и ч е с к о г о  С о в е щ а н и я .

18. О снижении в некоторых город
ских поселениях ставок основной 
ренты за 1924-25 г. для земель 
сельско хозяйственного пользования.

На основании постановления Цен
трального Исполнительного Комитета 
и Совета Нарздных Комиссаров Союза 
ССР от 19 июня 1925 года „О по
рядке исключения отдельных посе
лений из табели ставок основной 
ренты для городских земель и о пони
жении ставок таковой" (С. 3. СССР 
1925 г., № 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 Союза ССР от 18 сентября 
1925 года „О размерах ставок ренты 
с земель городских и предоставленных 
транспорту" (С. 3. СССР 1925 г., 
№ 67, ст. 500)ставки основной ренты 
за 1924-25 год для земель сельско
хозяйственного пользования, находя
щихся в черте нижеуказанных 
городских поселений, до нижесле
дующих размеров в копейках за одну
квадратную сажень: 
Каменец-Подольск . . . . 0,30 коп
Купянск......................... . . 0.20 II
Тульчин ........................ . 0,25 • 1
Харьков ....................... II
Ахтырка ....................... . . 0,25 1|
Богодухов . . . . . .  .  0,20 п
Волчанск ...................... .  .  0,20 и
Валки ........................... .  .  0,20 I I
Змиев ........................... .  .  0,20 ч
Чугуев .......................... .  .  0,20 и
Балта ........................... .  .  0,13 „

Тирасполь . . . . . .  .  0,13 и

Ананьев........................ .  .  0,13 и
Бирзула ....................... .  .  0,13> 1
Рыбница ...................... .  .  0,13 • »
Житомир....................... .  .  0,25 | |

Новгород-Волынский . .  .  0,20 I »

Радомысль ...................................... .  .  0,10
Романов ....................... .  .  0.Ї 8 | «

Черняхов ..................... .  .  0,10•  1

Володарск ....................................... .  .  0,18 1

Первомайск ................. .  .  0,17 1*
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Прилучи................................... 0,20 коп. Прилуки.............................
Пирягин..................................  0,13 „ Пирятин.............................
Старобільськ............................ 0,10 „ Сгаообельск......................
Бердичів...................................0,15 „ Бердичеа............................

Харків, 2 березня 1926 р. Харьков, 2 марта 1926 г.

0,20 кой. 
0,13 „ 
0,Ю „ 
0,15

Голова Української Економічної
Наради В. Чубар.

Заст. Керівничого Справ Української 
Економічної Наради Лв^рський

Председатель Украинского 
Экономического Совешания В. Чубарь.

Зам. Управляющего Делами 
Украинского Экономического

Совещания Яв'рский.

Оголошево у „Вістях ВУЦВК“ 19 березня 
19.0 р„ № 62.

Распубликовано в ..Ві< тях ВУЦВК" 19 марта
1926 г.. № 02-

19. Про порядок контролі над видачею 
із склепів і витратою на місцях 
нафтопродуктів для тракторів, що 
ними працюють у сільському госпо

дарстві.

Українська Економічна Нарада п о 
с т а н о в и л а  затвердити нижченаве- 
дену інструкцію про порядок контролі 
над видачею із склепів і витратою на 
місцях нафтопродуктів для тракторів, 
що ними працюють у сільському госпо
дарстві :

І II С Т Р У К Ц І я
при порядок контролі над видачею із 
склепів і витратою на місцях в&фіо- 

щіодуктів для тракторів, що ними пра
цюють у сільському господарстві.
1. Підприємства, установи й при

ватні особи, щоб одержати нафто
продукти без акцизу для тракторів, 
що ними працюють у сільському госпо
дарстві, мають удаватися з відповідною 
заявою до земельних відділків районо- 
вих виконавчих комітетів. •

Районові земельні відділки видають 
заявникам на заповнення бланки вимог 
установленої форми або ж заповнюють 
ці бланки самі, зізначивши в них за 
словами заявника систему, номера 
і дужість трачтооів, гадану роботу, 
густість грунту й кількість десятин 
землі до оброблення, вираховують 
витрату нафтопродуктів за нормами, 
встановленими в постанові Ради Праці 
й Оборони Союзу РСР з 4 липня

19. О порядке контроля за отпу
ском со складов и расходованием на 
местах нефтепродуктов для трак
торов, работающих в сельском хо

зяйстве
Украинское Экономическое Сове

щание п о с т а н о в и л о утвердить ни
жеследующую инструкцию о порядке 
контроля за отпуском со складов 
и расходованием на местах нефтепро
дуктов для тракторов, работающих 
в сельском хозяйстве:

II II С Т Р У К Ц II я

о и»рпдке ковтроля за отпуском со скла
дов и расходованием на местах нефте
продуктов для тракторов, работающих 

в сельском хозяйстве.
1. Предприятия, учреждения и част

ные лица для получения нефтепро
дуктов со сложением акциза «ля 
тракторов, работающих в сельском 
хозяйстве, должны обращаться с соот
ветствующим заявлением в земельные 
отделения районных исполнительных 
комитетов.

Районные земельные отделения 
выдают заяьителям для заполнения 
блан-и требований установленной 
формы или заполняют эти бланки 
сами, указывая в них со слов заяви
теля систему, номера и мощность 
тракторов, предполагаемые работы, 
плотность почвы и количество десятин 
подлежащей обработке земли, исчи
сляют расход нефтепродуктов по нор
мам, установленным постановлением
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*
1925 року „Про порядок відпущення
на пільгових умовах нафтового палива
й нафтових продуктів для тракторів, 
працюючих у сільському господарстві" 
(36. Зак. СРСР 1925 р., № 49. арт. 369), 
посвідчують вимоги й передають їх 
до районового виконавчого комітету.

На підставі -азначених вимог рай
онові виконавчі комітети виписують 
свідоцтва на одержання нафтопро
дуктів і видають їх заявникам.

Дублікати свідоцтв на одержання 
нафтопродуктів негайно посилаються 
до округового фінансового відділу.

У в а г а .  Корінці свідоцтв на одер
жання нафтопродуктів після скін
чення бюджетового року посилають 
районові виконавчі комітети окру- 
говим фінансовим відділам, що від 
них було одержано зошити цих 
свідоцтв.

2. Округові фінансові відділи, одер
жавши дублікати свідоцтв на одер
жання нафтопродуктів, записують їх 
у спеціяльну книгу, сповіщають про 
видачу свідоцтва агентові інспекції 
посередніх податків, шо в його районі 
провадиться тракторні роботи і сте
жать через агентів інспекції посередніх 
податків за видачею зі склепів нафто
продуктів на підставі цих свідоцтв 
(арт. 5).

3. Свідоцтва на одержання нафто
продуктів видається, не зазначаючи 
в них про склеп, звідки належить 
одержати нафтопродукти. Одержавши 
свідоцтво, посідач трактора може 
брати нафтопродукти з кожноіо 
склепу Нафтосиндикату.

4. Склеп Нафтосиндикату, шо видав 
нафтопродуктів, нотує на свідоцтві 
кількість і назву виданим нафтопро
дуктам, засвідчувані підписом одержу
вача, й лишає свідоцтво собі, «к 
посвідковий документ. Як шо вперше 
на свідоцтво одержиться не всю зазна
чену в ньому кількість нафтопро
дуктів, то нафтосклеп мусить надалі 
видавати їх на це свідоцтво тій самій 
особі аж доки не видасться все!

Совета Труда и Обороны Союзі 
ССР от 4 июля 1925 года „О порядке 
отпуска на льготных условиях нефге- 
толлива и нефтепродуктов для 
тракторов, работающих в сельском 
хозяйстве'1 (С. 3. СССР 1925 г., 
К; 49, ст. Зо9), свидетельствуют тре
бования и передают их в районный 
исполнительный комитет.

На основании означенных требо
ваний районные исполнительные 
комитеты выписывают свидетельства 
на получение нефтепродуктов и 
выдают их заявителям.

Дубликаты свидетельств на получение 
нефтепродуктов немедленно отсыла
ются в окружной финансовый отдел.

П р и м е ч а н и е .  Корешки свиде
тельств на получение нефтепро
дуктов по окончании бюджетного 
года отсылаются районными 
исполнительными комитетами 
окружным финансовым отделам, 
от которых были получены 
тетради этих свидетельств.

2. Окружные финансовые отделы, 
по получении дубликатов свидетельств 
на получение нефтепродуктов,записы
вают их в особую книгу, сообщают 
о выдаче свидетельства агенту 
инспекции косвенных налогов, в у ч а 
стке которого производятся трактор
ные работы, и следят через агентов 
инспекции косвенных налогов за 
отпуском нефтепродуктов по этим 
свидетельствам со'складов (ст. 5).

3. Свидетельства на получение 
нефтепродуктов выдаются без указа
ния в них склада, из которого над
лежит получить нефтепродукты. 
Получивший свидетельстео владелец 
трактора может брать нефтепродукты 
из любого склада Нефтесиндиката.

4. Склад Нефтесиндиката, отпу
стивший нефтепродукты, отмечает на 
свидетельстве количество и наимено
вание выданных нефтепродуктов, 
удостоверяемые подписью получателя, 
и оставляет свидетельство у себя 
в качестве оправдательного документа. 
Если в первый раз по свидетельству 
будет получено не все означенное 
в нем количество нефтепродуктов, то 
нефтесклад обязан в дальнейшем
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зазначеної у свідоцтві кількости нафто
продуктів.

5. Усі агенти інспекції посередніх 
податків мусять кожного разу, наві- 
дуючи склепів Нафтосиндикату, пере
віряти видачу нафтопродуктів без 
акцизу й негайно повідомляти про 
кожну таку видачу округовий фінан
совий відділ, шо й записує видачу 
нафтопродуктів у книгу, зазначену 
в арг. 2 цеї інструкції, і стежить, 
шоб не видавалося нафтопродуктів 
понад кількість, зазначену в свідоцтві 
на одержання нафтопродуктів.

6. Наприкінці року округовий фінан
совий відділ складає зсірну відомість 
усім свідоцтвам, виданим від районових 
виконавчих комітетів, і одержаним на 
підставі їх нафтопродуктам. Як шо 
виявиться хибну видачу нафтопро
дуктів, то округовий фінансовий відділ 
иоипоручає агентові інспекції посе
редніх податків зробити розслід. Збірну 
відомість розсилається агентам інспек
ції посередніх податки на перевірку 
на місцях правильности витрати нафто
продуктів (палива й мастила).

7. 06‘їжджаючи свої райони, агенти 
інспекції посередніх податків пере
віряють у кожному районовому вико
навчому комітетові правильність видачі 
свідоцтв на одержання нафто-про- 
д/ктів без акцизу.

8. Округові фінансові відділи, по 
одержанні на місцях цеї інструкції, 
мусять зготувати на підставі додаваних 
форм:

а) зошити свідоцтв на одержання 
нафтопродуктів (додаток 1); б) бланки 
вимог (додаток 2). 
і розіслати їх потрібну кількість рай- 
оновим виконавчим комітетам.

У в а г а .  Зошити свідоцтв на одер
жання нафтопродуктів, перед тим, 
як надіслати їх до районових вико
навчих комітетів, засвідчує окру
говий фінансовий відділ.

9. В разі згуби документів на 
одержання нафтопродуктів робиться 
оголошення й замість згублених доку-

Ч. 7

отпускать их по этому свидетельству 
тому же лицу, пока не будет отпу
щено в.е указанное в свидетельство 
количество нефтепродуктов.

5. Все агенты инспекции косвенных 
налогов обязаны, при каждом посе
щении складов Нефгесиндиката. про
верять отпуск нефтепродуктов со 
сложением акциза и немедленно уве
домлять о каждом таком отпуске 
окружной финансовый отдел, который 
записывает отпуск нефтепродуктов 
в книге, указанной в ст. 2 настоящей 
инструкции, и следит, чтобы отпуск 
нефтепродуктов не превышал коли
чества, указанного в свидетельствах 
на получение нефтепродуктов.

6. В конце года окружной финан 
совый отдел составляет сводную ведо
мость всем свидетельствам, выданным 
районными исполнительными комите
тами, и полученным по ним нефте 
продуктам. Если будет замечен 
неверный отпуск нефтепродуктов, то 
окружной финансовый отдел поручает 
агенту инспекции косвенных налогов 
произвести расследование. Сводная 
ведомость рассылается агентам ин
спекции косвенных налогов для про
верки на местах правильности расхода 
нефтепродуктов (топлива и смазки'.

7. При об‘езде своих участков 
агенты инспекции косвенных налогов 
проверяют в каждом районном испол
нительном комитете правильность 
выдачи свидетельств на получение 
нефтепродуктов со сложением акциза

8. Окружные финансовые отделы, 
по получении на «естах настоящей 
инструкции, обязаны изготовить по 
прилагаемым формам: а) тетради 
свидетельств на получение нефтепро
дуктов (приложение 1) б) бланки 
требований (приложение 2) и разо
слать их в необходимом количестве 
районным исполнительным комитетам.

П р и м е ч а н и е .  Тетради свиде- 
тельств на получение нефтепро
дуктов, до отсылки их район
ным исполнительным комитетам, 
скрепляются окружным финан
совым отделом.

9. В случае утери документов на 
получение нефтепродуктов, произво
дится пу5ликация и взамен утрачек-
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Арт. 19 № 7 Ст. 19Ч. 7

Додаток 2 до арт. 19

До ..................
Районового ВиконавчогоКо- 
мітету ... ........ ......................

(назва посідачеві трактора

Приложение 2 ст. к 19.

В .......................................
Районный Исполнительный

Комитет.......... ........................
(наименование владельца 
трактора)

(назва місця роботи).

В И М О Г А .

Гадаючи працювати в майбутньому
сезоні з.............................

тракторами, прохаю на підставі поста
нови Ради Праці й Оборони Союзу 
РСР з 4 липня 1925 р. „Про порядок 
відпущення на пільгових умовах наф
тового палива й нафтових продуктів 
для тракторів, працюючих у сільському 
господарстві** (36. Зак. ССРР 1925 р., 
№ 49, арт. 369), згідно з установленими 
в ній нормами, видати мені дозвіл 
набути зі склепів Нафтосиндикату 
нафтопродуктів цілком без акцизу 
в зазначеній нижче кількості.

День, місяц, рік.

Пілпис

(наименов. места действия).

Т Р Е Б О В А Н И Е
Предполагая работать в предстоя

щем ... сезоне с......................... .
тракторами, прошу на основании по
становления Совета Труда и Обороны 
Союза ССР от 4 июля 1925 г. „О по
рядке отпуска на льготных условиях 
нефтетоплива и нефтепродуктов для 
тракторов, работающих в сельском 
хозяйстве** (С. 3. СССР 1925 г., №49, 
ст. 369) в согласии с установленными 
в нем нормами, выдать мне разреше
ние на приобретение со складов 
Нефтесиндиката нефтепродуктов с пол
ным сложением акциза в указанном 
ниже количестве.

Число, месяц, год.

Подпись ......................................
Гадана витрата нафтопродуктів на

...........  ..........................сезон
192 року

Предлагаемый расход нефтепродук
тов на .........................................

сез^н 192 года

Расход топлива 
на операцию

Керосин Бензин
оя
С.=

129



Крім того, для пуску гасових ма

шин, 2% від всеї витрати гасу, ц. т.

......  пуд................ фун., бензини

й для мастиння всеї машини:
Автомобільн. олеонафти п. ф.

Олеонафти ...................... „ „

Тавоту.......................  „ „

У с ь о г о  п о т р і б н о :

Бензини...................................... \п..ф.

Гасу........................... » »

Автомобільн. олеонафті- „...„

Олеонафти................................ „

Тавоту.........................................„....  „

Зазначені матеріяли зобов'язуюсь 

витрачити тільки на сільсько-госпо

дарські роботи з тракторами.

Кроме того, для пуска керосиновых 

машин, 2% от всего расхода керо

сина, т. е............. ........пуд..............  фм

бензина и для смазки всей машины: 

Атомибильн. масел .......... пуд. ф.

Олеонафта . . . .  пуд

Тавота............................  пуд.

В с е г о  т р е б у е т с я :

Бензина пуд (Ь

Керосина . . . .

'Т**...

пуд....

....*г*

Автомобильн. масла пуд.

Олеонафта . . . пуд.
ч г>

'Гавота.................... пуд У9
Означеные материалы обязуюсь рас-

ходовать исключительно на сельско
хозяйственные работы с тракторами.

Підпис ... Подпись ........

Засвідчує вишевикладене 
Рзйземвідділ.

Вышеизложенное 
Райземотделение удостоверяет.

День, місяць, рік. Число, месяц, год.

Підпис Подпись



Арт. 19-20 № 7 Ст. 19-20

ментів видається нові встановленим
у цій інструкції порядком.

Харків, 31 березня 1926 р.
Голова Української Економічної

Наради В. Чубар.
КерівничиЙ Справ Української 

Економічної Наради Ф. Веха.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК“ 15 квітня 
1926 р.. Ж 85. _____

П о с т а н о в и  Н а р к о м с о ц з а б е з у ,  Н а р -  
к о м в н у с п р а в и ,  Н а р к о м о с у  т а  Ц е н 
т р а л ь н о г о  А р х і в н ь о г о  У п р а в л і н н я  

У С Р Р .
20. Інструкція про порядок організації 
при сільських товариствах взаємодо
помоги запасних насінньових фондів.

З метою забезпечити селянство на 
випадок стихійного й соціяльного лиха 
насінням, що є одним із засобів до 
піднесення сільського господарства, 
Народній Комісаріят Соціяльного За- 
печення (ЦСС Взаємодопомоги), вста
новлює такі правила організації 
запасних насінньових фондів при селян
ських товариствах взаємодопомоги: 1

1. Комітетам селянських товариств 
взаємодопомоги поставити на чергових 
загальних зборах (сході) питання про 
необхідність організувати при еелян- 
ському товаристві взаємодопомоги за
пасний насінньовий фонд, пояснивши 
значіння його для сільського госпо
дарства.

2. Запасні насінні,ові фонди утво
рюються:

а) з ‘'0% чистого з'иску з урожаю 
земельних дільниць;

б) 50% усіх надходжень із член
ських внесків;

в) зі спеціальних асигнувань держав
них та инш. організацій.

3. Відлічування до запасного насін- 
ньового фонду повинно провадити що
року, доки загальний розмір його не 
буде доведений до кількости, потріб
ної для задоволення яровим і ОЗИМИМ 
насінням річної потреби всієї сіль
ської людности.

4. Сільські запасні насінньові фонди 
утворюється, як загальне правило,

Ч. 7

ных документов выдаются новые, 
в порядке, установленном настоящей 
инструкцией.

Харьков. 31 марта 1926 г.
Председатель Украинского 

Экономического Совещания В. Чубаръ.
Управляющий Делами
Украинского Экономического 

Совещания Ф. Всю.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК“ 

____  15 апреля 1926 г., .\? 85.

П о с т а н о в л е н и я  Н а р н о м с о б е с а ,  Н а р -  
к о м в н у д е л а ,  Н а р н о м п р о с а  и  Ц е н 
т р а л ь н о г о  А р х и в н о г о  У п р а в л е н и я  

У С С Р .
20. Инструкция о порядке организации 
при сельских обществах взаимопо

мощи семенных фондов.
С целью обеспечения селянства на 

случай стихийного и социального бед
ствия семенным материалом, являю
щимся одним из способов усиления 
сельского хозяйства, Народный Ко
миссариат Социального Обеспечения 
(ЦСС Взаимопомощи) устанавливает 
следующие правила организации при 
селянских обществах Взаимопомощи 
запасных фондов:

1. Комитетам селянских обществ 
Взаимопомощи поставить на оче
редном общем собрании (сходе) вопрос 
о необходимости организации при 
селянских обществах взаимопомощи 
запасного семенного фонда, обратив 
внимание на раэ'яснение значения 
такового для сельского хозяйства.

2. Запасные семенные фонды созда
ются:

а) из 50% чистой прибыли от уро
жая земельных участков;

б) 50% всех поступлений от член
ских взносов;

в) из специальных ассигнований го
сударственных и проч. организаций.

3. Отчисление в запасный семенной 
фонд проводится ежегодно пока общий 
размер такового не будет доведен до 
количества, необходимого для удовле
творения яровыми и озимыми семенами 
годовой нужды всего сельского насе
ления.

4. Сельские запасные семенныефонды 
создаются, как общее правило, из зер-
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Арт. 20 № 7 Ст. 20

з зернових культур, шо займають 
головне місце в місцевому сівозміні, 
з тим, шо перелік культур та їх кіль
кість встановлюють самі товариства 
взаємодопомоги.

У в а г а .  За згодою загальних 
зборів товариства взаємодопомоги 
насінньовий матеріалу міру потреби 
може бути змінений на кондицій- 
ніше й свіжіше зерно.
5. Зернові культури переховується 

в коморах (^гамазеях), і гамазеї повинні 
відповідати таким вимогам:

а) бути сухими;
б) бути в безпечному від пожежі

місці;
в) відповідати умовам зберігання 

зерна;
г) за вказівками місцевого агронома 

в них повинно винищити шкідників.

6. До моменту засівних періодів 
зерно повинно прошеретувати, вису
шити та взагалі привести до стану, 
придатного для засіву.

7. Надалі, доки запасні насінньові 
фонди не досягнуть кількости. шо за
безпечить не менш, як 20% загальної 
насінньової потреби всіх членів това
риства взаємодопомоги—ці фонди слід 
використовувати на засадах кредиту 
та твердого господарчого розрахунку.

8. Як шо недороду не буде й насін- 
ньова позика селянам не буде по
трібна — товариства взаємодопомоги 
повинні кошти запасного насінньового 
фонду використати виключно на опе
рації, шо гарантують неможливість їх 
зменшення, і на кожний окремий випа
док за постановами загальних зборів 
селянського товариства взаємодопо
моги, з затвердженнями його поста
нови — Районовим Комітетом.

9. В разі передачі частини коштів 
запасного насінньового фонду на схо
ванку до кооперації (з причин відсут
ності! комор) повинно обов'язково 
скласти пісані умови, шо в них перед
бачені терміни повернення коштів 
і встановлені вигідні для обох сторін 
відсотки.

10. Грошові суми, шо можуть надхо
дити до запасного насінньового фонду,

Ч. 7

новых культур, занимающих главное 
место в местном севообороте, при чем 
пересчет культур и их количество 
устанавливаются самими обществами 
взаимопомощи.

П р и м е ч а н и е .  С согласия об
щего собрания общества взаимопо
мощи семенной материал но мере 
нужды может быть заменен на наи
более кондиционное и свежее зерно.
5. Зерновые культуры хранятся 

в амбарах (гамазеях), которые должны 
отвечать следующим требованиям:

а) амбары должны быть сухими;
б) находиться в безопасном от огня 

месте;
в) отвечать условиям сохранения 

зерна;
г) должна быть произведена очистка, 

от вредителей по указаниям местного 
агронома.

6. Ко времени засевных периодов 
зерно должно быть прошеретовано, 
высушено и вообше приведено к со
стоянию, пригодному для засева.

7. Впредь, пока запасные семенные 
фонды не достигнут количества, обе
спечивающего не менее как 20% об
шей семенной потребности всех членов 
общества взаимопомощи — использо
вать эти фонды следует на началах 
кредита и твердого хозяйственного 
расчета.

8. В случае отсутствия недорода 
и семенная ссуда селянам не будет 
необходима—общества взаимопомощи 
должны средства запасного семенного 
фонда использовать исключительно на 
операции, гарантирующие невозмож
ность их уменьшения, причем в ка
ждом отдельном случае попостановле- 
ниягм общего собрания селянского 
общества взаимопомощи, с утвержде
нием его постановления — Районным 
Комитетом.

9. В случаях передачи части средств 
запасного семенного фонда на хране
ние кооперации (по причинам отсут
ствия амбара) обязательно должны 
быть составлены письменные условия, 
в которых предусмотрены сроки воз
врата средств и установлены выгод
ные для обеих сторон проценты.

10. Денежные суммы, могущие по
ступить в запасный семенной фонд.
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вноситься, як вклади до найближчого 
кредитового товариства на відповідний 
реченець, або на біжучий рахунок 
до Державної Ощадної Каси на ім'я 
селянського товариства взаємодо
помоги.

У в а г а .  Переховувати грошові 
суми в окремих членів комітету 
товариства ні в якім разі не при
пускається.
11. Позики з запасного насінньо- 

вого фонду, як правило, провадяться 
на подачу насінньової допомоги сіль
ській людності, шо постраждала від 
стихійного лихз. На випадок неврожаю 
може бути подана й харчова допомога 
членам селянського товариства взаємо
допомоги. але тільки після задоволення 
всіх членів селянського товариства вза
ємодопомоги насінньовим матеріялом.

12. Насіння, що його відпускалося 
людності, повинно бути повернено до 
гамазею такої ж якости, якої його 
було одержано, і у визначений самим 
товариством термін, але не пізніш від 
15 грудня. Коли під час видачі насін
ньової позики було встановлено нара- 
ховання, то його повинно засипати 
в гамазею одночасно з поверненням 
самої позики.

13. Загальний порядок видачі по
зики, розмір, термін повернення й від
соток нараховання встановлюють за
гальні збори товариства взаємодо
помоги.

14. За витрату запасних насінньових 
фондів не на потреби і всупереч пра
вилам, передбаченим цією інструкцією, 
а також за втручання инших установ 
у витрачання зазначеного фзнду, вину
ватців притягається до відповідаль- 
ности, згідно з арт. арт. 105 і 106 
Кримінального Кодексу.

15. До утворення сільських запасних 
насінньових фондів селянські товари
ства взаємодопомоги повинні присту
пити негайно, шляхом переведення 
зазначених в п. 2 відлічувань.

16. Облік зисків та витрат запас
ного насінньового фонду провадиться 
в книжці матеріялів і продуктів (фор
ма № 15) шляхом відкриття спеціяль-
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вносятся как вклады в ближайшее 
кредитное товарищество на соответ
ствующий срок или на текущий счет 
Государственной Сберегательной Кассы 
на имя селянского общества взаимо
помощи.

П р и м е ч а н и е .  Хранение денеж
ных сумм у отдельных членов ко
митета общества ни в коем случае
не допустимо.
11. Ссуды из запасного семенного 

фонда, как правило, переводятся на 
оказание семенной помощи сель
скому населению, пострадавшему 
от стихийного бедствия.

В случаях же неурожая может 
быть оказана и продовольственная 
помощь членам селянского общества 
взаимопомощи, но только после удо
влетворения всех членов селянского 
общества взаимопомощи семенным 
материалом.

12. Весь семенной материал, выда
ваемый населению, должен быть воз
вратен в „гамазей" того же качества 
каким он был получен, и в. назна
ченный самим обществом срок, но не 
позже 15 декабря. Если же при вы
даче семенной ссуды было установлено 
начисление, то таковое должно ссы
паться в амбар одновременно с воз
вратом самой ссуды.

13 Общий порядок «ыдачи ссуды, 
размер, срок возврата и процент на
числения устанавливается общими со
браниями селянского общества взаимо
помощи.

14. За расходование запасных се
менных фондов не на нужды и про
тивно правилам, предусмотренным 
этой инструкциею, а также за вме
шательство прочих учреждений в ра
сходование указанного фонда,виновные 
привлекаются к ответственности со
гласно ст.ст. 105 и 106 Уголовного 
Кодекса.

15. К созданию сельских запасных 
семенных фондов селянские общества 
взаимопомощи должны приступить 
в срочном порядке путем проведения 
указанных в п. 2  отчислений.

16 . Учет прибылей и убытков за
пасного семенного фонда проводится 
в книжке материалов и продуктов 
(форма № 15) путем открытия спе-
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ного рахунку під назвою „Запасний 
насінньовий фонд".

17. На сільські ревізійні комісії, 
а також на райкомітети селянських 
товариств взаємодопомоги та окр- 
сельсекції взаємодопомоги покла
дається обов'язок простежити за пра
вильним переведенням у життя цієї 
інструкції.

Харків. З лютого 1926 р.

Народній Комісар
Соціального Забезпечення Познанський.

Заст. Народнього Комісара
Земельних Справ Вінніхоа.

циального счета под названием „За
пасный семенной фонд".

17. На сельские ревизионные ко
миссии, а также на райкомитеты 
селянских обществ взаимопомощи и на 
окрсельсекции взаимопомощи возла
гается обязанность проследить за пра
вильным проведением в жизнь этой 
инструкции.

Харьков, Зфевраля 1926 г.

Народный Комиссар Социального 
Обеспечения Познанскиіі.

Зам. Народного Комиссара
Земледелия Винников.

21. Про права членів сімей,що втратили 
під час погромів і насильств міжна- 
родньої контр-революції (інтервенції) 

годувальників..
Із запитань з місць видно, шо органи 

соціяльного забезпечення на місцях 
не однаково розвязують питання про 
забезпечення осіб, що під час погро
мів і насильств межнародньої контр
революції (інтервенції та инш.) втра
тили годувальників. Ґрунтуючись на 
постанову Ради Народніх Комісарів 
У.СРР з 5 лютого 1921 р. (36. Уз. 
УСРР 1921 р., № 2, арт. 50), НКСЗ 
пояснює, шо непрацездатні — батько, 
мати, дружина загинулого, шо за ста
ном свого здоров'я віднесені лікарсько- 
експертною комісією до однієї з пер
ших трьох груп інвалідности, дружина, 
що має пои собі дитину до вісьмох 
років, незалежно від стану її здоров'я, 
а також діти віку до 16  років, брати 
га сестри (круглі сироти) до 16  років, 
зають право на соцзабезпечення на
рівні з членами сімей, шо втратили 
годувальників із військово-службовців 
за тією умовою, коли вказані члени 
сім'ї були на утриманні загинулого 
й не мають инших джерел існування.

Харків, 16 лютого 1926 р.

Народній Комісар Соціяльного 
Забезпечення Познанський.

21. Оправах членов семей, потерявших 
кормильцев во .время погромов и на 
силий международной контр-револю

ции (интервенции).
Как видно из запросов с мест, ор- 

ганысоциальногообеспечения на места х 
не в одинаковой мере разрешают 
вопрос об обеспечении лиц, поте
рявших кормильцев во время погромов 
и насилий международной контр-рево
люции (интервенции и т. п,). Осно
вываясь на постановлении СНК УССР 
от 5 февраля 1921 г. (Собр. Уз. УССР 
1921 г., № 2, ст. 50), НКСО раз'ясняет 
что нетрудоспособные отец, мать 
жена погибшего, которые по состоянию 
своего здоровья отнесены врачебно 
экспертной комиссией к одной из пер 
вых трех групп инвалидности, жена 
имеющая при себе ребенка до 8 лет 
независимо от состояния ее здоровья 
а также дети в возрасте до 16 лет 
брагья и сестры (круглые сироты' 
не достигшие 16  летнего возраста 
имеют право на социальное обеспе 
чение наравне с членами семей, поте 
рявших кормильцев из числа воєнно 
служащих при том условии, если ука 
занные члены семьи находилисьнаижде 
вении погибшего и лишены других 
источников существования.

Харьков, 16 февраля 1926 г.

Народный Комиссар Социального 
Обеспечения Познанскиіі.
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22. Пояснення до арт. 19 Інструкції 
НКСЗ „Про порядок здійснення опеки" 
й до обіжника НКЗС і НКОЗ „Про 
порядок установлення опеки над 

особами психічно-хворими-.

(II о л і н і ї  о ГІ е к и).

Народній Комісаріят Соиіяльного 
Забезпечення цим пояснює, шо вста
новлення факту видужання особи, над 
якою встановлено опеку, з приводу 
її психічної хвороби, або недоумства, 
провадиться тим же порядком, як 
й визнання її за психічну хвору або 
недоумну, а саме, шляхом ©свідку
вання ЇГ в медичній комісії при окр- 
здразінспекції порядком, передбаченим 
обіжником НКСЗ й Наркомздоров'я 
„Про'порядок встановлення опеки над 
осооами психічно-хворими".

Постанова окрінсгіектури соцзабезу 
про зняття опеки над психічно хворими, 
з приводу видужання, не вимагає за
твердження Наркомсоцзабезу й набу
ває чинности з моменту її ухвалення 
окрсоцзабезо .

Це пояснення окрсоцзабезом про
понується надіслати до всіх Рай СТВ 
для кеоівництва

Харків. 18 лютого 1020 р.

За Народнього Комісара
Соиіяльного Забезпечення 

Член Колегії НКСЗ Багінський.

Ч. 7

22. Раз'яснение к ст. 19 Инструкции 
Н К С О  „ 0  п о р я д к е  о с у щ е с т в л е н и я  
опеки- и к циуркуляру НКСО и 
НКЗдрава „0 порядке установления 
опеки над лицами душевноболь

ными".

(По  линии опеки) .

Народный Комиссариат Социаль
ного Обеспечения настоящим р а з ‘ -  
я с н я е т, что установление факта 
выздоровления лица, над коим учре
ждена была опека, вследствии его ду
шевной болезни или слабоумия, про
изводится в том же порядке, как 
и признание его душевнобольным или 
слабоумным, а именно: путем освиде
тельствования его во врачебной ко
миссии при окрздравинспекции в по
рядке, предусмотренном циркуляром 
НКСО и НКЗдрава „О порядке уста
новления опеки над лицами душевно
больными-.

При этом,постановление окринспек- 
туры собеса о снятии опеки над ду
шевно-больными, вследствие его вы
здоровления, утверждения Наркомсо- 
беса не требует и вступает в силу 
с момента его вынесения окрсобесом.

Настоящее раз'яснение окрсобесам 
разослать всем Рай СОВ для руко
водства.

Харьков, 18 февраля 1926 года.

За Народного Комиссара 
Социального Обеспечения

Член Коллегии НКСО Багинский.

23. Про назви селянських товариств 
взаємодопомоги.

До всіх Окрінспекпіур Соцзабезу 
(Сельсекції Взаємодопомоги).

Спостерегаючи ріжноманітність уста
новлення назв Селянських Товариств 

Взаємодопомоги і їх виконавчих орга
нів—Комітетів (як-от: КОД, КВД, 

ТВД, СТВ і т. ин.), Народній Комі
саріят Соиіяльного Забезпечення про-

23. 0 названиях селянских обществ 
взаимопомощи.

Всем Окринспеюнурам Собеса.
(Сс а ь сек ц и и Взаи мопомощ и).

Наблюдая разнородность установле
ния названий Селянских Обществ Вза
имопомощи и их исполнительных ор- 
ганов—Комитетов (как-то: КОП, КВП, 
ОВП, СОВ и т. п.), Народный Комис
сариат Социального Обеспечения пред-
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п о н у є  надалі згідно з постановою 
ВУЦВК'у з 23 січня 1923 р., „Поло
ження про селянські товариства вза- 
ємодопомоги“ (36. Уз. УСРР 1925 р., 
№ 3, арт. 21 ). встановити такі наз-

Районове _ _енська: ... Селянське Товари-Сільське
ство Взаємодопомоги, скорочено
„СТВ44 (Рай СТВ, Сіль СТВ), а їх

. Районовий,, .виконавчі органи такі: —-------- -Комі-Сільський
тет Селянського Товариства Взаємо
допомоги, скорочено: „Райком СТВ“, 
„Сільком СТВ“.

лагает в дальнейшем согласно поста
новления ВУЦИЮа от 23 января 1925 г. 
„Положение о селянских обществах 
взаимопомощи* (С. Уз. УССР 1925 г., 
№ 3, ст. 21 ), установить такие на- 

Районное _
звания: ---Селянское Обществосельское
Взаимопомощи, сокращенно „СОВ“ 
(Рай СОВ, Сель СОВ), руководящие 

Районный
органы так:,. ——Комитет Селян -Сельский

Общества Взаимопомощи, со-ского 
кращенно: 
СТВ“.

.Райком СТВ", „Сельском

Харків. 22 лютого 1926 р. Харьков. 22 февраля 1926 г.

Т. в. об. Народнього Комісара 
Соціального Забезпечення Медвідь.

Врид. Народного Комиссара
Социального Обеспечения Медведь.

24. Про регулювання оплати праці 
мобілізованих у порядкові трудгуж- 

відбутности.

З повідомлення Південної Округи 
Шляхів видно, шо місцеві округові 
комісії в справі боротьби з снігоза- 
метами, погодившись з органами Нар- 
компраиі на підставі пункту 17 
інструкції Південної Округи Шляхів, 
НКВСправ, Наркомгіраці й ДПУ „Про 
переведення трудгужвідбутків до лік
відації снігових заметів і розмивання 
колії залізниць України41, встановлю
ють норми оплати праці вище кінце
вих ставок, установлених обіжником 
НКПраці, НКВСправ, ВУРПС і Півд. 
Окр. Шляхів з 16 грудня 1925 р. 
№ 14118.

Вважаючи на зазначене. Нарком- 
внусправ, Наркомпраці і ВУРПС пояс
нюють, що на підставі § 17 вище
згаданої інструкції, місцеві органи Нар
компраці, Наркомвнусправ і ВУРПС 
м о ж у т ь  регулювати оплату праці мо
білізованих у порядкові трудгужвід
бутків залежно від місцевих умов, 
але-ж не перевищуючи кінцевих норм 
оплати, оголошених обіжником НКП,

24. О регулировании оплаты труда 
мобилизованных в порядне трудгуж- 

повинности.

Из сообщений Южного Округа Пу
тей Сообщения усматривается, что 
местные окружные комиссии по борьбе 
со снегозаносами по соглашению с ор
ганами НКТ на основании пункта 17 
Инструкции ЮОПС, Наркомвнудела, 
Наркомтруда и ГПУ .,0 проведении 
трудгужиовинности по ликвидации 
снежных заносов и размывов полотна 
на линиях жел. дор. Украины", уста
навливают нормы оплаты труда выше 
предельных ставок, установленных цир
куляром НКТ, НКВД, ВУСПС. ЮОПС 
от 16 декабря 1925 г. за № 14118.

Ввиду вышеизложенного, Нарком- 
внудел, Наркомтруд и ВУСПС раз'- 
ясняют, что на основании § 17 выше
указанной инструкции,—местные ор
ганы Наркомтруда, Наркомвчудела 
и ВУСПС могут регулировать оплату 
труда мобилизованных в порядке труд- 
гужповинности в зависимости от ме
стных условий, но отнюдь не превы
шая предельных норм оплаты, об‘-
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НКЬС, ВУРПС і Півд. Окр. Шляхів 
з 16 грудня 1925 р. № 14118.

Харків, 25 лютого 1926 р.

Наркомвнусправ Балицький.

Наркомлраці Плахотніков. 

Голова ВУРПС Радченко.

явленных циркуляром НКТ, НКВД.
ВУСПС и ЮОПС от 16 декабря 1925 г., 
за N5 14118.

Харьков. 25 февраля 1926 г.

Наркомвнудел Балицкий.

Народный Комиссар
Труда ІІлахотникое.

Председатель ВУСПС Радченко.

25. Про відкриття приватних коротко- 
реченцевих курсів рахівництва, ма
шинописи, стенографії, каліграфії 

й чужоземних мов.
З уваги на обмеженість коштів міс

цевого й державного бюджету та 
з потреби в першу чергу утримувати 
з цих коштів сільсько-господарчі, ін 
дустріяльно-технічні і педагогічні 
шкільні заклади, Наркомосвіта вважає 
за можливе, як тимчасовий захід, 
дозволити відкривати приватні корот- 
кореченцеві курси рахівництва, маши
нописи, стенографії, каліграфії й чу 
жоземних мов.

Зазначені курси можуть існувати 
на таких підставах:

і
1. Приватні курси можуть бути 

тільки як короткореченцеві (на час 
не більший одного року) і чинять 
вони на самоутриманні;

2 На кожних таких курсах вста
новлюється обов'язковий прийом дітей 
пролетаріату й незаможного селянства 
для безплатного навчання розміром 
1 5% всієї кількости учнів даних 
курсів.

3. Курси включається в загальну 
мережу установ народньої освіти, 
керування ними провадиться на під
ставі положень про відповідні типи 
шкільних закладів.

4. Адміністративне й шкільно-мето
дичне керівництво курсами належить 
інспектурі народньої освіти, шо на
становляє на загальних підставах 
педагогічний персонал курсів.

25. Об открытии частных краткосро
чных курсов счетоводства, машино
писи, стенографии, калнграфии и ино

странных языков.
Ввиду ограниченности средств по 

местному и государственному бюджету 
и необходимости в первую очередь 
направлять эти средства на содержа
ние сельско-хозяйственных, индустри
ально-технических и педагогических 
учебных заведений, Наркомпрос счи
тает возможным, в виде временной 
меры, разрешить открытие частных 
краткосрочных курсов счетоводства, 
машинописи, стенографии, калиграфии 
и иностранных языков.

Означенные курсы могут существо
вать при условии соблюдения следую
щих требований:

1. Частные курсы могут быть только 
краткосрочные (сроком обучения не 
свыше 1  года) и действуют они на на
чалах самоокупаемости.

2. На каждых таких кургах уста
навливается обязательный прием де
тей пролетариата и незаможного селян
ства для бесплатного обучения в раз
мере 15% обшего количества у-ашихся 
данных курсов.

3. Курсы включаются в общую сеть 
учреждений народного просвещения 
и управляются на основании поло
жений о соответствующих типах учеб
ных заведений.

4. Административное и учебно-ме
тодическое руководство курсами при
надлежит инспектуре народного про
свещения, которая назначает на об
щих основаниях педагогический пер
сонал курсов.
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5. Плату за навчання на курсах 
установлюється у згоді з відповідною 
окружною інспектурою народньої 
освіти.

6. Кожні курси провадять свою ро
боту на підставі Положення про них, 
шо його затверджує Наркомосеіти.

7. Фундатори курсів повинні подати 
до окрінсиектури Народньої Освіти:

а) заяву про відкриття курсів разом 
з документами, шо свідчать про освіту 
фундатора та його соціяльне стано
вище;

б) проект Положения про курси;
в) навчальний план і програм з по

ясненням до них (у 3 примірниках);

г) фінансовий план.
Всі перелічені матеріяли окрінспек- 

тура Наросвіти подає зі своїм вис
новком на затвердження до Нарком- 
освіти.

Харків. 5 квітня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара
Освіти Я. Ряппо.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК- 17 квітня 
1920 р.. & 87.

Ч. 7

5. Плата за обучение на курсах
устанавливается по соглашению с со
ответствующей окружной инспектурой 
народного просвещения.

6. Каждые курсы действуют на ос
новании Положения о них, утвержда
емого Наркомпросом.

7. Учредители курсов обязаны пред
ставить в окружную инспектуру На
родного Просвещения:

а) заявление об открытии курсов 
с приложением документов об обра
зовательном цензе учредителя и о со
циальном положении его;

б) проект Положения о курсах;
в І учебный план и программу с об‘- 

яснительной запиской (в 3 экзем
плярах);

г) финансовый план.
Все указанные материалы окружная 

инспектура со своим заключением 
представляет на утверждение Нарком- 
проса.

Харьков, о апреля 1920 г.

Зам. Народного Комиссара
Просвещения Я. Ряппо.

Распубликовано в ..Вістях БУЦИК*' 1? ап
реля 1920 года, № 87.

2 6 .  І Н С Т Р У К Ц І Я

п р о  п р и й о м  т а  п е р е х о в у в а н н я  т а 
є м н и х  а р х і в н и х  . м а т е р і а л і в  в  у с т а 

н о в а х  У к р ц е н т р а р х і в у .
На розвиток постанови Всеукраїн

ського- Центрального Виконавчого 
Комітету й Ради Народніх Комісарів 
УСРР „Про єдиний Державний Архів
ний Фонд УСРР“ від 16 грудня 1925 р. 
(36. Уз. УСРР 1925 р., № 101, 
арт. 556) Укриенгрархів пропонує до 
керування нижчезазначену Інструкцію 
про прийом та переховування таємних 
архівних матеріялів установами Укр
центрархіву.

1. Всі урядові та громадські уста
нови на території УСРР за винятком

2 6 .  И Н С Т Р У К Ц И Я

о  п р и е м е  и  х р а н е н и и  с е к р е т н ы х  
а р х и в н ы х  м а т е р и а л о в  в  у ч р е ж д е 

н и я х  У к р ц е н т р а р х а в а .
В развитие постановления Всеукра- 

инского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комис
саров УССР „О Едином Государствен
ном Архивном Фонде УССР" от 16 де
кабря 1925 года (С. У. УССР за 1925 г., 
№ 101, СТ. 556) Укрценгрархив пред
лагает к руководству нижеследующую 
Инструкцию о приеме и хранении 
секретных архивных материалов учре
ждениями Укрцентрархива.

1. Все правительственные и обще
ственные учреждения на территории

випадків особливо-застережених в по-^ УССР, за исключением случаев. осо5о 
станові ВУЦВК'у та РНК „Про вди- оговоренных в постановлении ВУЦИК'а 
ний Державний Архівний Фонд" від и СНК „С Едином Государственном
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16 грудня 1925 р., здають таємні 
спсави та документи, шо в них пере
ховуються, разом з матеріялами не 
таємного характеру органам, Укр- 
центрархіва в реченці, зазначені 
в арт, 2  цієї постанови.

2. Самі установи не можуть зни
щити жодних справ та документів, за 
винятком випадків, коли їм це право 
буде дано законом.

3. В разі потреби знищити таємні 
справи та документи, установи, шо 
їм особливо дано буде це право, по
відомляють про це Укрцентрархів або 
йог о місцеві оогани, за належністю. 
Особлива комісія в складі: 1) пред
ставника відповідної зацікавленої уста
нови, 2) відповідального співробітника 
Укрцентрархіва або його місцевих 
органів, шо працює над таємними 
архівними матеріялами і 3) представ
ника Наркомвнусправ—в Центрі та 
представника окрвиконкому на місцях, 
переглядає матеріял, що підлягає зни
щенню.

Ч. 7

У в а г а  1. Як що представник 
Укрцентрархіву не згоджується 
з думкою комісії про потребу зни
щити ті або ииші таємні справи 
та документи, знищення їх не пе
реводиться аж до того часу, поки 
Укрцентрархів не погодить цього пи
тання з особою, що є на чолі 
даного урядництва.

У в а г а  2. Окремі архівні Упра
вління, коли вони прийшли до згоди 
у вищезгаданій комісії шо до зни
щення тих або инших таємних справ 
та документів, негайно сповіщають 
про це Укрцентрархів; таємні 
справи та документи не знищуються, 
доки не буде одержано відповіди 
від Укрцентрархіву. Таємні архівні 
матеріяли знищуються при неод
мінній присутності відповідального 
представника Укрцентрархіву.

4. Опис знищених справ та доку
ментів складається за формою, що її 
вироблює Укрцентрархів за згодою

Архивном Фонде" от 16 декабря 1925 г. 
сдают органам Укрцентрархива хра- 
няюшиесяу них секретные дела и доку
менты наряду с материалами не секрет
ного характера в сроки, указанные 
в ст. 2-й упомянутого постановления.

2. Никакие секретные дела и доку
менты не могут быть уничтожаемы 
самими учреждениями, за исключением 
случаев, когда в законе это право 
будет им специально предоставлено.

3. В случае необходимости уничто
жения секретных дел и документов 
учреждениями, которым это право 
будет особо предоставлено, последние 
уведомляют об этом Укрцентрархив 
или его местные органы, по принад
лежности. Подлежащий уничтоже
нию материал просматривается особой 
комиссией, состоящей из.* 1) предста
вителя соответствующего заинтересо
ванного учреждения, 2 ) ответственного 
сотрудника Укрцентрархива или его 
местных органов, работающего над 
секретными архивными материалами 
и 3) представителя Наркомвнудела — 
в Центре и представителя окриспол- 
кома на местах.

П р и м е ч а н и е  1. В случае несо- 
гласил представителя Укрцентрар
хива с мнением комиссии о необхо
димости уничтожения тех или иных 
секретных дел и документов, уни
чтожение этих дел и документов 
не производится впредь до согла
сования данного вопроса Укрцентр- 
архивом с лицом, возглавляющим 
данное ведомство.

П р и м е ч а н и е  2. Отдельные 
архивные Управления о достигнутом 
ими в упомянутой выше комиссии 
соглашении об уничтожении тех 
или иных секретных дел и доку
ментов сообщают немедленно в Укр
центрархив и до получения ответа
от Укрцентрархива никакое уничто
жение секретных дел и документов 
не может иметь места. Уничтожение 
секретных материалов происходит 
в непременном присутствии ответ
ственного представителя Укрцентр
архива.
4. Уничтожаемым делам и докумен

там составляется опись по форме, 
вырабатываемой Укрцентрархивом по
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з зацікавленим урядництвом. Цей опис 
складається в двох примірниках, його 
підписують представни< Укрцентрар- 
хіву або його місцевих органів з одного 
боку і представники урядництва, що 
брали участь в комісії, з другого боку. 
Один примірник опису залишається 
в установі, другий переховується 
в архіві таємних матеріялів Укрцентр- 
архіву або його місцевих оранів.

5. Справа та документи, шо їх пе
реховується в установах яко таємні 
матеріали, перед передачею їх до Укр- 
центрархіву або його місцевих органів 
переглядається в відповідних установах, 
щоб визначити їх дійсну таємність 
підчас здачі. Матеріали, шо втратили 
таємність під час здачі їх до Укр- 
центрархіву або його місцевих органів, 
здаються архівним установам в по
рядку, встановленому для матеріалів, 
шо не мають таємного характеру. 
Справи та документи, визнані за таємні, 
повинні мати в собі вказівку на рече
нець, шо протягом йогоУкрцентрархів 
або його місцеві органі повинні перехо
вувати їх в числі таємних матеріялів 
і після упливу якого їх можна пере
дати до загальних архівосховищ Укр- 
центрархіву та його місцевих органів.

Ч. 7

6. Опис таємних архівних матері
ялів складається згідно з загальними 
вимогами, шо їх ставить Укрцентр- 
зрхів установам, шо здають йому 
архівні матеріали з такими до них 
додатками:

а) кожна таємна справа, шо її 
здається, повинна мати засвідчений 
опис усіх паперів, шо в ній є, 6) ок
ремі документи,шо не ввійшли в справи, 
здається в папках, шо кожна з них 
також повинна мати засвідчений опис 
усіх документів, шо в ній є, *в) треба 
точно зазначити кількість аркушів 
в кожній справі і кількість документів 
в кожній папці, безумовно перенуме
рованих.

7. Укрцентрархів, Головархів АМСРР 
і окружні архівні управління призна
чають офіційними наказами відповід-

соглашению с заинтересованным ведом
ством. Опись эта составляется в двух 
экземплярах и подписывается предста
вителем Укрцентрархива или его мест
ных органов с одной стороны и пред
ставителями ведомства, участвовав
шими в комиссии с другой. Один 
экземпляр описи остается в учреждении, 
другой же хранится в архиве секрет
ных материалов Укрцентрархива или 
его местных органов.

5. Дела и документы, хранящиеся 
в учреждениях в качестве секретного 
материала, перед передачей их в Укр- 
цеглрархив и его местные органы 
должны быть просмотрены в соответ
ствующих учреждениях на предмет 
установления действительной секрет
ности тех или иных материалов 
к моменту сдачи. Материалы, утра
тившие секретность к моменту пере
дачи их в Укрцентрархив и его 
местные органы, сдаются архивным 
учреждениям в порядке, установлен
ном для материалов, не имеющих 
секретного характера. Дела и доку
менты, признанные секретными, дол
жны содержать в себе указание на 
срок, в течении коего они должны 
храниться Укрцентрархивом или его 
местными органами в числе секретных 
материалов и по истечении коего 
они могут быть переданы в общие 
архивохранилища Укрцентрархива и его 
местных органов.

6. Опись секретных архивных мате
риалов составляется согласно общим 
требованиям, пред'являемым Укрцентр
архивом к сдаваемым учреждениями 
ему архивных материалов, с нижесле
дующими дополнениями:

а) каждое сдаваемое секретное дело 
должно иметь заверенную опись всех 
находящихся в нем. бумаг; б) отдель
ные, не вошедшие в дела документы, 
сдаются в папках, каждая из кото
рых должна иметь заверенную опись 
всех находящихся в ней документов;
в) дли каждого дела должно быть 
точно указано количество листов в нем 
и для каждой папки — количество доку
ментов, безусловно пронумерованных.

7. Укрцентрархив,Главархив АМССР 
и окружные архивные управления на
значают официальными приказами соот-
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ного робітника зі складу особливо 
довірених співробітників цих установ 
для прийому, переховування і система
тизації таємних архівних матеріялів, 
шо надходять до архівосховища Укр- 
Центрархіву та його місцевих органів.

8. Таємні матеріяли приймає спів
робітник, шо йому доручено завідувати 
таємними архівними фондами так за 
здаточним описом, як і за описами, 
що є в кожній справі або папці; про 
кожний прийом складається особливий 
акт, що його підписують представники 
установи, шо здає, і Укрцентрархіву, 
і ці описи та акти повинні перехо
вуватися в таємному діловодстві Укр
центрархіву.

9. Допускати до секретних матері
ялів, а також видавати довідки з них 
дозволяється за розпорядженням за 
відателя Укрцентрарківу а також 
і його місцевих органів: а) за вимо
гами установ, шо здали ці таємні 
матеріяли, б) органів судової влади, 
прокурорського догляду й ДПУ, що 
разу на підставі особливого на те 
мандату, за підписом одного з керів
ників вищезгаданих установ, або 
в) для науково-дослідчої роботи з до
зволу Укрцентрархіву і відповідних 
органів.

У в а г а  За окремих випадків 
порядок користування де-якими та
ємними архівними матеріалами (ДПУ, 
НК Закордонних Справ і т. и.) вста
новлюється на підставі особливої 
згоди з відповідними урядництвами.

10. Технічний порядок видачі до
відок із секретних архівних матеріялів 
із архівосховищ Укрцентрархіву і його 
місцевих органів, а також порядок 
переховування їх регулюється обіж
никами та інструкціями Укрцентрар- 
хіву відповідно до арт. арт. 6—8, 11 
і 12 постанови РНК УСРР від 6 грудня 
1924 р. (3. У. УСРР 1924 р.. Мг 51, 
арт. 311). 11

11. Коли минереченець обов'язкового 
переховування тих або инших таєм
них архівних матеріялів, яко таємних, 
Укрцентрархів утворює комісії з осо-

ветственного работника из числа особо 
доверенных сотрудников этих учре
ждений для приема, хранения и систе
матизации секретных архивных мате
риалов, поступающих в архивохра
нилища Укрцентрархива и его местных 
органов.

8. Прием секретных материалов 
производится сотрудником, коему пору
чено заведывание секретными архив
ными фондами, как по сдаточной описи, 
так и по описям, находящимся в ка
ждом деле или папке; о каждом приеме 
составляется особый акт за подписями 
представителей сдающего учреждения 
и Укрцентрархива, причем таковые 
описи и акты должны храниться 
в секретном делопроизводстве Укр- 
центраохива.

9. Доступ к секретным материалам, 
а также выдача справок по ним про
изводится по распоряжению Заведу
ющего Укрцентрархива, а также и его 
местных органов: а) по требованию 
учреждений, сдавших эти секретные 
материалы, б)органов судебной власти, 
прокурорского надзора и ГПУ, каждый 
раз по особому мандату о том, под 
писанному руководителем одного 
из вышеуказанных учреждений, или 
в) для научно-исследовательской ра
боты с разрешения Укрцентрархива 
и соответственных учреждений.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных слу
чаях порядок пользования некото
рыми архивными материалами (ГПУ, 
НК Иностранных Дел и т д.) уста
навливается на основании особого 
соглашения с соответственными ве
домствами.
10. Технический порядок выдачи 

справок по секретным архивным ма
териалам из архивохранилищ Укр. 
центрархива и его местных органов, 
а равно порядок хранения секретных 
архивных материалов регулируется 
циркулярами и инструкциями Укрцентр
архива применительно к ст. ст. 6 — 8 ,  
11 и 12 постановления СНК УїХР от 
6 декабря 1924 г., (С. У. УССР 1924 г., 
№ 51, ст. 311).

И. По истечении срока обязатель
ного хранения того или иного се
кретного архивного материала, как 
секретного, Укрцентрярхив образует
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бливо відповідальних робітників Укр- 
центрархіву і відповідної установи, 
шоб виділити частину архівного ма- 
теріялу, що її далі не нзлежитьперехо- 
вувати. Такий архівний матерічл зни
щується в спосіб, що його визначає 
Укрцентрархів за згодою з тією уста
новою, якій належав даний матеріал 
або вона найближче з огляду на свої 
функції зацікавлена в цьому мате
ріалі.

У в а г а  1. Згадану комісію 
в АМСРР організується при Голов
ному Архівному Управлінні на тих 
же підставах з тим, що постанови 
цієї комісії стверджує Укрцентр- 
архіа.

У в а г а  2. Комісії в округа* скла
дається з представника Укрцентр- 
архіву, президії ок рви ко н кому та 
зацікавленої установи; постанови 
комісії стверджує Укрцентрархів.

Харків. 17 лютого 1926 р.

Зав. Центрального Архівного
Управління УСРР Рубач.

Заст. Народнього Комісара
РСІ УСРР Демчерхо.

комиссии из особо ответственных ра
ботников Укрцентрархива и соответ
ственного учреждения для отбора 
части архивного материала, не под
лежащей дальнейшему хранению.

Таковой архивный материал уни
чтожается способом, какой будет уста
новлен Укрцентрархивом по согла
шению с тем учреждением, которому 
принадлежал данный материал или 
которое является по своим функциям 
ближайшим образом заинтересованным 
в данном материале.

П р и м е ч а н и е  1. Указанная ко
миссия в АМССР организуется при. 
Главном Архивном Управлении на 
тех же основаниях, причем поста
новления этой комиссии утвержда 
ются Укрцентрархивом.

П р и м е ч а н и е  2. Комиссия в Ок
ругах устанавливается из предста
вителя Укрцентрархива, президиума 
окрисполкома и заинтересованного 
учреждения; постановления комиссии 
утверждаются Укрцентрархивом.

Харьков, 17 февраля 1926 г.

Зав. Центрального Архивного 
Управления УССР Рубач.

Зам. Народного Комиссара 
РКИ У ССР Демченко.

2 7 .  П о л о ж е н н я  п р о  а р х і в н у  ч а с т и н у  
д і л о в о д с т в а  в  у р я д о в и х  і  г р о м а д 

с ь к и х  у с т а н о в а х  У С Р Р .

1 .  З а с а д и .
1. Архівні частини діловодства уря

дових і громадських установ відають;

а) всіма діловодними матеріялами 
установи, що вже закінчені переве
денням, але з часу закінчення їхнього 
переведення ще не минув п'ятирічний 
реченець, встановлений 8 Постанові 
ВУЦВК та РНК з 16 грудня 1925 р. 
„Про Єдиний Державний Архівний 
Фонд" (36. Уз. УсРР 1925 р , № 101, 
арт. 556);

2 7 .  П о л о ж е н и е  о б  а р х и в н о й  ч а с т и  
д е л о п р о и з в о д с т в а  в  п р а в и т е л ь с т в е н  •  

н ы х  и  о б щ е с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и я х  
У С С Р .

1 .  О б щ е е  п о л о ж е н и е .
1. Архивные части делопроизвод

ства правительственных и обществен
ных учреждений ведают:

а) всеми делопроизводственными ма
териалами учреждения, каковые уже 
окончены производством, но со дня 
окончания производства которых еше 
не прошел установленный Постановле
нием ВУЦИК и СНК от 16 декабря 
1925 г. „Об едином государственном 
архивном фонде" (^. Уз. УСРР 1925 г., 
№ 101, ст. 556) пятилетний срок;
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6) всіма старими архівними мате- 
ріялами Єдиного Державного Архівного 
Фонду, що їх передав даній установі 
Укрцентрархів на певний реченець 
у тимчасове користування згідно 
з арт. 2 Постанови „Про Єдиний 
Державний Архівний Фонд".

У в а г а .  Архівні частини не по
винні мати в своєму віданні будь- 
яких матеріалів иншого характеру.

2. Всі урядові і громадські уста
нови повинні одвести для архівних 
частин діловодства помешкання роз
міром досить велике, окреме, світле, 
сухе, як слід устатковане шафами та 
полицями для хоронення матеріалів; 
це помешкання повинно замикатися, 
бути цілком безпечним від пожежі 
й цілком забезпечувати переховувані 
в ньому матеріали від розкрадання.

У в а/а. Таємні справи в архіві 
мають переховуватися в окремих 
помешканнях або шафах, шо міцно 
замикаються.

3. Всі закінчені діловодні матеріали, 
шо надходять до архівних частин 
діловодства даної установи, згадані 
в п. „а" арт. 1, через 5 років з часу 
їх закінчення, згідно з арт. 2- Поста
нови „Про Єдиний Державний Архівний 
Фонд" мають передаватися в архіво
сховища Укрцентрархіву. Вищезазна
чені архівні матеріали можна залишити 
в архівній частині діловодства установ 
для дальшого переховування лише на 
підставі особливої згоди даної уста
нови с Укрцент,'архівом.

4. Всі матеріали, шо переховуються 
в архівних частинах установ, згадані 
в п. „б“ арт. 1, а також залишені'' 
для переховування в установі, згідно 
з арт. З цієї постанови, перебувають 
під постійною безпосередньою контро
лем) та на’ обліку Укрцентрархіву, 
для чогс:

а) ведуться особливі описи цим 
'іиатеріялам, шо їх стверджують пред
ставники Укрцентрархіву;

б) всеми старыми архивными мате
риалами Единого Государственного 
Архивного Фонда, какозые переданы 
на определенный срок данному учре
ждению Укрцентрархивом во временное 
пользование согласно ст. 2 Постано
вления „Об Едином Государственном 
Архивном Фонде**.

П р и м е ч а н и е .  Никаких иного 
характера материалов в заведыва- 
нии архивной части делопроизвод
ства учреждения быть не должно.
2. Все правительственные и обще

ственные учреждения обязаны предо
ставить для архивных частей делопро
изводства достаточных размеров от
дельное, светлое, сухое помещение, 
надлежаще оборудованное для хране
ния материалов шкафами и полками, 
запирающееся на замок, безопасное 
от огня и вполне обеспечивающее хра
нимые в нем материалы от расхи
щения.

П р и м е ч а н и е .  Для хранения 
секретах дел в архиве должно 
иметься отдельное запирающееся 
помещение или шкафы с прочными 
запорами.
3. Все поступающие в архивную 

часть делопроизводства данного учре
ждения оконченные делопроизводствен - 
ные материалы, упомянутые в п. „а'* 
ст. 1 , по истечении пяти лет со вре
мени их окончания, согласно ст 2 
Постановления „Об Едином Государ
ственном Архиьном Фонде** должны 
быто переданы в архивохранилища 
Укрцентрархива. В архивной части 
делопроизводства учреждений выше
означенные архивные материалы могут 
быть оставлены на дальнейшее хра
нение лишь на основе особых на то 
соглашений данного учреждения с Укр
центрархивом.

4. Все материалы, хранящиеся в ар
хивных частях учреждений и упо
мянутые в п. ,.б“ ст. 1 , а также 
оставленные на хранение в учре
ждении, согласно ст. 3 настоящего по
становления, состоят под постоянным 
непосредственным контролем и на 
учете Укрцентрархива, для чего:

а) таковым материалам ведутся 
особые описи, заверяемые представи
телями Укрцентрархива;
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б) представники Укрцентрархіву пе
ріодично перевірюють цілість цих справ 
та правильність їх переховування;

\
п) установи повинні негайно вико

нувати всі вказівки Укрцентрархіву 
в справі переховування та охорони 
цих матеріалів від пошкодження.

5. Архівні частини діловодства в 
установах мають своїм завданням :

а) концентрувати з окремих частин 
установи й переховувати всі діловодні 
матеріяли, зазначені в попередніх 
пунктах цього Положення;

б) систематизувати їх згідно з 
інструкціями Укрцентрархіву й адмі
ністрації установи;

в) видавати довідки на дані архівні 
матеріяли.

6. Щоб здійснити зазначені в попе
редньому пункті завдання в архівних 
частинах діловодства установ уста
новлюється :

а) організований систематичний при- 
йом закінчених переведенням матері- 
ялів од частин біжучого діловодства 
установ (відділів, п/відцілів, столів
і т. и.);

б) систематичне розташування та 
переховування архівних матеріалів 
у архівосховищах;

в) реєстрація архівних матеріалів 
шляхом складання картоіек, каталогів, 
описів і т. и.;

г) відшукання в архівних матеріалах 
відповідних даних для видачі довідок.

7. Перемішати архівні матеріяли 
з архівної частини одної до архівної 
частини иншої установи, чи буде та 
установа того-ж урядництва чи якогось 
иншого, без погодж ння з Укрцентр- 
архівом в жодному разі не дозволя- 
ється;за всіма переміщеннями архівних 
матеріалів наглядають архівні органи,

8. Установи можуть видавати свої 
розпорядження та інструкції шо до 
постановки архівної частини лише за 
відповідною згодою з Укрцентрархівом.

Ч. 7

б) представители Укрцентрархива 
допускаются периодически к проверке 
сохранности таковых, дел и правиль
ности их хранения;

в) все указания Укрцентрархива 
по вопросам хранения и сбережения 
от порчи таковых документов должны 
немедленно выполняться учреждением.

5. Архивные части делопроизводств 
учреждений имеют своей задачей:

а) концентрацию из отдельных 
частей учреждения и хранение всех 
делопроизводственных материалов, ко
торые перечислены в предыдущих пунк
тах настоящего Положения;

б) систематизацию вышеперечислен
ных материалов в соответствии с име
ющимися на то инструкциями Укр
центрархива и администрации учре
ждения;

в) выдачу справок по данным архив
ным материалам.

6. Для осуществления означенных 
в предыдущем пункте задач в архив
ных частях делопроизводств учре
ждений устанавливается:

а) организованная систематическая 
приемка материала, оконченного про
изводством, от частей текущего дело
производства учреждений (отделов, 
под'отделов, столов и’ т. п.);

б) систематическое размещение 
и охранение архивного материала 
в архивохранилищах;

в) регистрация архивного материала 
путем составления картотек, каталогов, 
описей и т. д.;

г) отыскание в архивных материалах 
соответственных данных для выдачи 
справок.

7. Перемещение архивных материалов 
из архивной части одного учреждения 
в архивную часть другого, того 
самого ведомства или какого либо иного 
без согласования с Укцентрзрхиврм, ни 
в коем случае не допускается; за вся
кими перемещениями архивных мате
риалов наблюдают архивные органы.

8. Всякого рода распоряжения и ин
струкции учреждений относительно 
постановки архивной части делопро
изводства могут даваться лишь 
по соответсівенном соглашении о том 
с Укрцентрархивом.
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9. Таємні діловодні матеріяли уста
нов переховується в архівних частинах 
діловодства даної установи, додержу
ючи загальних і спеціяльних умов 
переховування, передбачених Поста
новою РНК УСРР від 6 грудня 1924 р. 
„Інструкція про порядок прийому, роз- 
силки й переховання секретної коре
спонденції в центральних установах“ 
(36. Уз. УСРР 1924 р., № 51, арт. 311) 
та Інструкцією про прийом та перехо
вування таємних матеріалів Укрцентр- 
архівом та його органами.

10. Вся спеціяльно-архівна праця 
в архівних частинах діловодства уста
нов провадиться під наглядом Укр- 
центрархіва на підставі інструкції та 
обіжників, шоїх оголошується в „бюле
тені Укрцентрархіву1*.

Харків, 17 лютого 1926 р.

Зав. Центрального Архівного
Управління УСРР Рубач.

Заст. Народнього Комісара
РСІ УСРР Демченко/

9. Секретные делопроизводственные 
материалы учреждений сохраняются в 
архивных частях делопроизводства дан
ного учреждения с соблюдением общих 
условий хранения и специальных усло
вий, предусмотренных Постановлением 
СНК УССР от 6 декабря 1924 г. „Ин
струкция о порядке приема, рассылки 
и хранения секретной корреспонденции 
в центральных учреждениях УССР" 
(Собр. Уз. УССР 1924 г,. №51, ст. 311) 
и Инструкцией) о приеме и хранении 
секретных материалов Укрцентрархи- 
вом и его органами.

10. Вся специально-архивная работа 
в архивных частях делопроизводства 
учреждений проводится под наблю
дением Укрцентрархива на основе 
инструкции и циркуляров,публикуемых 
в „Бюллетене Укрцентрархива".

Харьков, 17 февраля 1926 г.

Зав. Центрального Архивного 
Управления УССР Губач.

Зам. Народного Комиссара
РКП УССР Демченко.

Киляння Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции

Замовлення ч. 1766. Пр. 8000 * Заказ № 1766. Тираж 8000.
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УКРАЇНСЬКА СОЦІЯЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
ЗА 102© РІК

офіційне ридання народнього комісаріяту юстиції

28 квітня 1926 р. п Відділ ДРУГИЙ 28 апреля 1926 г. У Отдел ВТОРОЙ

З м і с т Содержание

Постанови УЕН 

(З квітня 1926 р.).

28. Про кредитування низової робітничої 
кооперації під соло-векселі.

29. Про місцеві комісії для визначення 
векселедатних кредитів низовій робіт
ничій споживчій кооперації.

30. Статут Пайового Товариства .Всеук
раїнське Сільсько-Господарсько Видав
ництво „Радянський Селянин’*.

Постановления Ж ОСО УССР 

(З апреля 1926 г.).

28. О кредитовании низовой рабочей 
кооперации под соло-векселя.

29. О местных комиссиях но определению 
векселедательских кредитов низовой 
рабочей потребительском кооперации.

30. Устав Паевого Товарищества „Все.укра
инское Сельско-Хозяйственное Изда
тельство „Радянський Селянин*'.

П о с т а н о в и  У к р а ї н с ь к о ї  Е к о н о м і ч н о ї  
Н а р а д и .

28. Про кредитування низової робіт
ничої кооперації під соло-векселі.
Для надання можливости низовій 

робітничій кооперації одержувати 
з кредитових установ готові кошти, 
потрібні на уплату завдатків, купуючи 
крам,—Українська Економічна Нарада 
п о с т а н о в и л а :  1

1. Робітничий кооператив, шо йому 
відкрито кредит під соло-векселі, 
вдається до відповідної філії Україн- 
банку, прохаючи дисконтувати його 
соло-вексель для розплати з госпо
дарськими органами, шо видали йому 
краму, а також подає заяву про зачи
слення належної з дисконту суми на 
біжучий рахунок господарського ор
гану за його вказівкою.

П о с т а н о в л е н и я  У к р а и н с к о г о  Э к о н о 
м и ч е с к о г о  С о в е щ а н и я .

28. О кредитовании низовой рабочей 
кооперации под соло-векселя.

В целях предоставления возможно
сти низовой рабочей кооперации по
лучения из кредитных учреждений 
наличных средств, необходимых на 
уплату задатков при покупке това
ров,— Украйчское Экономическое Со
вещание п о с т а н о в и л о :

1. Рабочий кооператив, которому 
открыт кредит под соло-векселя, обра
щается в соответствующее отделение 
Украинбанка с ходатайством учесть 
его соло-вексель для расплаты с хо
зяйственными органами, отпускающими 
ему товар, а также подает заявление 
о зачислении причитающейся по учету 
суммы на текущий счет хозяйствен
ного органа, по указанию последнего.
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2. Україпбанк дисконтує соло-ве
кселі в рамках кредиту, встановленого 
для даного робітничого кооперативу, 
і вносить відповідну суму на біжучий 
рахунок належного господарського 
органу в одному з банків, за вказів
кою господарського органу, про що 
його й повідомляє.

3. Українбанк передисконтовує 
дисконтовані від нього соло-векселі 
робітничих кооперативів у Держав
ному Банкові в рамках кредитів, 
установлених для поодиноких робіт
ничих кооперативів.

4. Зазначений в цій постанові 
порядок кредитування встановлюється, 
як спробу, протягом поточного бю- 
джетового року, ц. т. до 1 жовтня 
1926 року.

Харків, З квітня 1920 р.

Заст. Голови Української Еконо
мічної Наради Сербиченко.

Керівничий Справ Української
Економічної Наради ]>еіа.

Оголошено у .Вістях ВУЦВК“ 13 квітня 
1926 р.. № 83.

2. Украинбанк учитывает соло-ве
кселя н пределах кредита, установлен
ного для данного рабочего кооператива, 
и вносит соответствующую сумму на 
текущий счет подлежащего хозяйствен
ного органа в одном из банков, по ука
занию хозяйственного органа, о чем 
уведомляет последнего.

3. Украинбанк переучитывает уч
тенные им соло-векселя рабочих коопе
ративов в Государственном Банке 
в пределах кредитов, установленных 
для отдельных рабочих кооперативов.

4. Указанный в настоящем постано
влении порядок кредитования устана
вливается, в виде опыта, в течение 
текущего бюджетного года, т. е. до 
1  октября 1926 г.

Харьков. 3 апреля 1926 г.
Зам. Председателя Украинского 

Экономического Совещания
Сербиченко.

Управляющий Делами Украинского 
Экономического Совещания Ьеш.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК"
13 апреля 1926 г.. Л? 83.

29. Про місцеві комісії для визначення 
векселедатних нредитів низовій робіт

ничій споживчій кооперації.

Щоб зменшити ^ фінансові утруд
нення низової робітничої споживчої 
кооперації шляхом розвитку кредиту
вання її за векселедатним кредитом 
П. т., дисконтуючи векселі коопе
ративних організацій з жиро госпо
дарських органів не за кредитом 
жирантів, а за кредитом, відкритим 
відповідним кооперативним органі
заціям,— Українська Економічна На
рада п о с т а н о в и л а :  1

1. Зорганізувати при місцевих філіях 
Державного Банку спеціяльні комісії 
для визначення векселедатних кредитів 
низовій робітничій споживчій коопе
рації під головуванням керівничого 
місцевої філії Державного Банку 
у складі—по одному представникові 
від усіх банків, місцевих організацій# 
робітничої споживчої кооперації.

29. О местных комиссиях по определе
нию векселедательских кредитов 
низовой рабочей потребительской 

кооперации.
В целях уменьшения финансовых 

затруднений низовой рабочей потре
бительской кооперации путем развития 
кредитования последней по векселеда- 
тельскому кредиту, т. е. путем учета 
векселей кооперативных организаций 
с жиро хозяйственных органов не по 
кредиту жирантов, а по кредиту, 
открытому соответствующим коопера
тивным организациям,—Украинское 
Экономическое Совещание п о с т а н о 
в и л о :

1. Организовать при местных отде
лениях Государственного^ Банка спе
циальные комиссии по определению 
векселедательских кредитов низовой 
рабочей потребительской кооперации 
пол председательством управляющего 
местным отделением Государственного 
Банка, в составе —по одному пред
ставителю от всех банков, местных
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інспектури внутрішньої торгівлі, від
ділу місцевої промисловосте де такого 
нема—відділу місцевого господарства 
і 2-3 представників місцевих відділ
ків центральних господарських підпри
ємств, на подання голови комісії там, 
де такі є, з числа тих, що у них 
низова робітнича споживча коопе
рація переважно закуповує крам.

Ч. 8

2. До завдань зазначених у арт. 1 
комісій" належить:

а) встановляти список робітничим 
споживчим кооперативам, шо їх нале
жить кредитувати за рахунок вексе- 
ледатного кредиту;

б) встановляти асортимент краму, 
шо для закупівлі його кожний пооди
нокий кооператив потрібує векселедат- 
ного кредиту,а також,по змозі, коло тих 
господарських підприємств, шо у них 
гадається зробити ці закупки; г

в) встановляти розмір векселедат- 
ного кредиту для кожного пооди
нокого робітничого кооперативу;

г) розподіляти векселедатний кредит, 
даваний поодиноким робітничим коопе
ративам, між кредитовими установами, 
шо беруть участь у кредитуванні.

3. Векселі, шо їх видають робіт
ничі кооперативи господарським орга
нам за векселедатним кредитом, пере- 
дисконтовується в Державному Бан
кові нід инших банків на загальних 
підставах-

4. Векселедатний кредит поодиноким 
робітничим кооперативам відкриваєть
ся таким порядком:

Робітничий кооператив, шо бажає 
користатися з кредиту, подає до від
повідної комісії заявку, зазначивши 
в ній розмір проханого кредиту 
й гатунок краму, що на купівлю його 
прохається кредиту.

Комісія дає мотивований висновок 
на прохання робітничого кооперативу 
і з усіма матеріялами надсилає його 
через місцеву „філію Державного 
Банку до Наради в справах банків

организаций рабочей потребительской 
кооперации, инспектуры внутренней 
торговли, отдела местной промышлен
ности, а где такового нет, — отдела 
местного хозяйства* и 2-3 представи
телей местных отделений центральных 
хозяйственных предприятий, по пред
ставлению председателя комиссии, там, 
где таковые есть, из числа тех, у ко
торых низовая рабочая потребитель
ская кооперация преимущественно 
закупает товары.

2. Ь задачи указанных в ст. 1 ко
миссий входит:

а) установление списка рабочих 
потребительских кооперативов, под
лежащих кредитованию за счет ее- 
кселедательского кредита;

б) установление ассортимента това
ров, для закупки которых каждый 
отдельный кооператив нуждается 
в векселедательском кредите, а также, 
по возможности, круга тех хозяй
ственных предприятий, у которых 
предполагается произвести эти за
купки;

в) установление размера векселе- 
дательского кредита для каждого от
дельного рабочего кооператива;

г) распределение векселедательского 
кредита, предоставляемого отдельным 
рабочим кооперативам, между уча
ствующими в кредитовании кредитными 
учреждениями.

3. Векселя, выдаваемые рабочими 
кооперативами хозяйственным органам 
по век^еледательс^му кредиту, пере
учитываются в Государственном Банке 
от других банков на общих осно
ваниях.

4. Открытие векселедательского кре
дита отдельным рабочим кооперативам 
производится следующим порядком:

Рабочий кооператив, желающий 
воспользоваться кредитом, подает
в соответствующую комиссию заявку,
с указанием в ней размера испраши
ваемого кредита и рода товаров, 
для покупки которых испрашивается 
кредит.

Комиссия дает мотивированное за
ключение по ходатайству рабочего 
кооператива и со всеми материалами 
направляет его через местное отделе
ние Государственного Банка в Сове-
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при Всеукраїнській Конторі Державного 
Банку в реченці, від неї встановлю
вані.

5. Ця постанова не позбавляє права 
робітничі кооперативи вдаватися по 
векселедатні кредити до дисконтово- 
позичкових комітетів в:дповідних 
банків безпосередньо, але, в разі 
одержання векселедатних кредитів 
від банків цим порядком, робітничі 
кооперативи позбавляється права 
вдаватися по векселедатні кредити 
до комісії визначення векселедатних 
кредитів низовій робітничій споживчій 
кооперації.

6. Зазначений у цій постанові по
рядок кредитування робітничих коопе
ративів за векселедатним кредитом 
встановлюється, як спробу, тимчасово, 
протягом поточного бюджетовогороку, 
до 1 жовтня 1926 року.

Харків, 3 квітня 1926 р.

Заст. Голови Української 
Економічної Наради Сербиченко.

Керівничий Справ Української
Економічної Наради Веха.

Оголошено у ..Вістях ВУІІВК" 13 квітня 
1926 р , X» 83.

Затверджено Постановою УВІ І 
14 грудня 1925 р.. за прот. ч. 73.

ЗО. Статут Пайового Товариства 
„Всеукраїнське Сільсько - Господар

ське Видавництво „Радянський 
Селянин*4.

/. Мета заснування Товариства, права 
та обов'язки його.

1. Пайове Товариство під назвою 
„Їісеукраїнське Сільсько-Господарське 
Видавництво „Радянський Селянин** 
засновується з метою об'єднання та 
розвитку книговидавничої справи на 
Україні в галузі сільського господар
ства, видання сільсько-господарської 
літератури та широкого розповсюд
ження її з метою піднесення сільсько
господарських знань.

2. Для виконання зазначеної в п. 1 
мети Товариство має право:

шание по делам банков при исеукра- 
инской Конторе Государственного 
Банка в сроки, им устанавливаемые.

5. Настоящее постановление не 
лишает права рабочие кооперативы 
обращаться за векселедательскими 
кредитами в учетно-ссудные комитеты 
соответствующих банков непосред
ственно, но, в случае получения ве- 
кселедательских кредитов от банков 
в этом порядке, рабочие кооперативы 
лишаются права обращаться за вексе
ледательскими кредитами в комиссию 
по определению векселедательских 
кредитов низовой рабочей потреби
тельской кооперации.

6. Указанный в настоящем поста
новлении порядок кредитования рабо
чих кооперативов по векселедатель- 
скому кредиту устанавливается, в виде 
опыта временно, в течение текущего 
бюджетного года, до 1 октября 1926 г.

Харьков, 3 апреля 1926 г.
Зам. Председателя Украинского 

Экономического Совещания
Сербиченко.

Управляющий Делами Украинского
Экономического Совещания Вега.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК*
13 апреля 1926 г.. X 83.

Утвержден Постановлением 
ЭКОСО УССР 14 декабря 
1925 г., прот. № 73.

30. Устав Паевого Товарищества 
„Всеукраинское Сельсько-Хозяйствен- 

ное Издательство „Радянський 
Селянин**.

1. Цели учреждения Товарищества, 
права и обязанности.

1. Паевое Товарищество под наиме
нованием „Всеукраинское Сельско
хозяйственное Издательство „Радян
ський Селянин" учреждается с целью 
об'единения и развития книгоиздатель
ского дела на Украине по вопросам 
сельского хозяйства, издания сельско
хозяйственной литературы и широкого 
распространения ее,в целях поднятия 
сельско хозяйственных знаний.

2. Для выполнения означенной в п. 1 
цели Товарищество имеет право:
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а) видавати книги, брошури, різного
роду видання з усіх галузей земельної 
справи, як от: сільсько-господарської, 
ветеринарної, землеустрійної, с. г. 
кооперації, лісового господарства та 
инших галузей, шо з ними їх звя- 
зано;

б) провадити торгівлю виданнями 
й книгами, що вказані в п. „а“ арт. 2 
цього Статуту;

в) організовувати книжкові комори 
й крамниці, друкарні і инші під
приємства з галузи поліграфічного 
виробництва, шо є необхідні для даної 
книговидавничої справи;

г) організовувати в УСРР і в Союз
них Радянських Республіках пред
ставництва, контори й агентури, 
брати на себе посередницькі операції 
з усіх галузей сільсько-господарської 
видавничої справи й усякі доручення 
різних організацій та приватних осіб 
на придбання й купівлю різних сіль
сько-господарських видань.

3. Фундаторами Товариства є Нар- 
комземсправ УСРР, Наркомос, Укр- 
сільбанк, .Добробут, Сільський Гос
подар.

4. Товариство, з дня його реєстрації 
встановленим порядком, визнається 
за юридичну особу й має право, 
в межах зазначеної в Статуті мети 
його, набувати та вивласнюрати всіма 
законними способами різного роду 
майно та будівлі, не вилучені з обо
роту, чинити всякого роду угоди 
і акти, складати договори, видавати 
доручення й уповноваження, позивати 
й відповідати на суді від свого імени, 
кредитуватися так у Держбанкові, 
його конторах і відділках, як і по 
инших союзних і республіканських 
кредитових установах, згідно з чин
ними законоположеннями, видавати 
й одержувати векселі, дисконтувати 
одержані векселі у різного роду кре
дитових установах і в різних держав
них, громадських та кооперативних 
установах,підприємствах і організаціях, 
а також у приватних осіб, брати 
участь як пайщик у инших, шо від
повідають його меті, товариствах 
і стоваришеннях та мати печатку 
з відбитком свого найменування.

а) издавать книги, брошюры, раз
ного рода издания по всем отраслям 
земельного дела, как то: сельскому 
хозяйству, ветеринарии, землеустрой
ству, сельско хозяйственной коопера
ции, лесному хозяйству и связанным 
с ними отраслям хозяйства;

б) производить торговлю изданиями 
и книгами, указанными в п. „аа 
ст. 2 сего Устава;

в) организовывать книжные склады 
и магазины, типографии и другие 
предприятия по полиграфическому 
производству, необходимые для дан
ного книгоиздательского дела;

г) организовывать в УССР и в Союз
ных Советских Республиках предста
вительства, конторы и агентуры, прини
мать на себя посреднические операции 
по всем отраслям сельско-хозяйствен
ного издательского дела и всякие пору
чения разных организаций и частных 
лиц по приобретению и закупке разных 
сельско-хозяйственных изданий.

3. Учредителями Товарищества 
являются: Наркомзем УССР, Нарком- 
прос, Укрсельбанк, Добробут. Сель
ский Господарь.

4. Товарищество, со дня его реги
страции установленным порядком, при
знается юридическим лицом, имеет 
право, в пределах указанной в Уставе 
цели его, приобретать и отчуждать 
всеми законными способами всякого 
рода имущество и строения, не из'ятые 
из оборота, совершать всякого рода 
сделки и акты, заключать договоры, 
выдавать доверенности и уполномочия, 
искать и отвечать на суде от своего 
имени, кредитоваться как в Госбанке, 
его конторах и отделениях, так 
и в других союзных и республи
канских кредитных учреждениях, 
согласно существующих законополо
жений, выдавать и получать векселя, 
учитывать полученные векселя во вся
кого рода кредитных учреждениях 
и в различных государственных, 
общественных и кооперативных учре
ждениях, предприятиях и организа
циях и у частных лиц, участвовать 
в качестве пайщиков и других, соот
ветствующих его целям обществах 
и товариществах и иметь печать, 
с изображением своего наименования.
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5. Місце перебування Правління 
Т-ва є м. Харків.

6. Діяльність Товариства в цілому, 
як і окремих його органів та осіб, 
шо займають посади, цілком підлягає 
усім узаконенням, правилам та роз
порядженням так нині чинним, як 
і тим, що їх буде видано в майбут
ньому.

II. Кошти Товариства, паї, права та 
обов'язки власників їх.

7. Кошти Товариства складаються із:

а) оснівного капіталу Товариства, 
що встановлюється в триста тисяч 
карбованців золотом та що їх роз
поділяється на 3000 паїв по 100 крб. 
кожний;

б) запасного капіталу, що утво
рюється шляхом відраховування, за 
постановою загальних зборів, із зисків 
Товариства—розміром не менше 10% 
річного чистого зиску;

в) спеціяльного капіталу, шо його 
утворюється шляхом відраховувань, 
за постановою загальних зборів, із 
зисків Товариства понад установлені 
підрахунки до запасного капіталу 
й у розмірі, що його визначають 
загальні збори.

У в а г а  1. Розмір запасного ка
піталу встановлюється загальними 
зборами лайшиків.

У в а г а  2. Запасний капітал при
значено на покриття втрат, шо 
можуть трапитись під час операцій 
Товариства.

У в а г а  3. Спеціяльний капітал 
витрачається на різного роду гро
мадські, освітні та культурні по
треби— за постановою загальних 
зборів пайщиків.

8. Всю зазначену вище кількість 
паїв розподіляється поміж фундато
рами й запроханими ними до участи 
в Товаристві установами й особами 
за взаємною згодою, але з тим, що 
не менше 51% загальної кількости 
паїв повинно бути залишено за Нар- 
комземсправом УСРР, що у виплату 
частини своїх внесків за паї передає 
Товаристну все наявне майно, шо на
лежить Видавництву НКЗС „Радян-

Ч. 8

5. Правление Товарищества имеет 
свое пребывание в г. Харькове.

6. Товарищество в целом,'а равно 
и отдельные его органы и должност
ные лица руководствуются в своей 
деятельности всеми узаконениями, 
правилами и распоряжениями, как 
ныне действующими, так и теми, 
которые будут изданы впоследствии.

II. Средства Товарищества, паи. 
права и обязанности владельцев иг.

7. Средства Товарищества соста
вляется из:

а) основного капитала Товарищества, 
определяемого в триста тысяч рублей 
золотом, распределяемых на 3.0С0 паев 
по 100 рублей каждый;

б) запасного капитала, образуемого 
путем отчислений, по постановлению 
общего собрания, из прибылей Това
рищества в размере не меньше 10% 
годовой чистой прибыли;

в) специального капитала, образу
емого путем отчислений, по постано
влению общего собрания, из прибылей 
Товарищества, сверх установленных 
отчислений в запасный капитал и 
в размере, устанавливаемом общим 
собранием.

П р и м е ч а н и е  I. Размер запас
ного капитала устанавливается об
щим собранием пайщиков.

П р и м е ч а н и е  2. Запасный 
капитал служит для покрытия мо
гущих быть убытков по операциям 
Т оварищества.

П р и м е ч а н и е  3. Специальный 
капитал расходуется на разного рода 
общественные, просветительные и 
культурные надобности, по поста
новлению общего собрания пай
щиков.
8. Все означенное выше количество 

паев распределяется между учреди
телями и приглашаемыми ими к уча
стию в Товариществе учреждениями 
и лицами оо взаимному соглашению, 
с тем. однако, что не менее 51% 
общего количества паев должно быть 
оставлено за Наркомземом УССР, 
который,в оплату части своих взносов 
за паи, передает Товариществу все 
наличное имущество, принадлежащее
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ський Селянин-, за попереднім оці- 
нуванняч, шо його визначається за 
взаємною згодою всіх инших фунда
торів з НКЗС.

Остаточне оцінування майна, шо 
НКЗС передає Товариству, встановлю
ється установчими збооами пайщиків 
і не може бути вище за пересічні 
ринкові ціни на данне майно 
в м. Харкові підчас передачі

9. Після оголошення про затвер
дження цього Статуту, не пізніш як 
протягом трьох місяців повинно бути 
зібрано •/< оснівного капіталу, в про
тивному разі Товариство вважається 
за недійсне. Протягом наступних 
трьох місяців повинна бути внесена 
друга */« оснівного капіталу, решту-ж 
оснівного капіталу понад 3/4 повинно 
бути виплачено не пізніше одного року 
зі дня початку Товариством своїх 
операцій; в противному разі Товари
ство буде протягом 3 місяців злікві
довано, хіба шо за дозволом Уряду 
реченця виплати паїв буде продов
жено, або розмір оснівного капіталу 
Товариства буде відповідно зменшено.

10. Виплату паїв може бути пере
ведено частково. Під час підписки 
виплачується 25% вартости пая, 
а решти суми вноситься за певними 
реченцями й чергою згідно, з поста
новою установчих зборів пайщиків, 
додержуючи правил, що їх наведено 
в арт. 9 Статуту.

11. Часткові внески за паї повинні 
бути записані в книжках Товариства; 
пайщикам видається до повної ви
плати ними паїв тимчасові посвід
чення, що їх замінюється після повної 
виплати на паї.

12. Власн икам тимчасових посвідчень, 
аж до заміни їх на паї, привласнюється 
всі права пайщиків,

13. Для забезпечення своєчасної 
виплати оснівного капіталу, загальні 
збори пайщиків мають право анулю
вати ті паї, шо встановленого внеску 
їх пайщик не виплатив протягом 
ухваленого загальними зборами ре
ченця; отже анульовані іїаї загальні 
збори мають право замінити новими, 
випустивши нові паї до продажу, але

Издательству НКЗема „Радянський 
Селянин** по предварительной оценке, 
определяемой взаимным соглашением 
всех других учредителей с НКЗемом.

Окончательная же оценка имущества, 
передаваемого НКЗемом Товариществу, 
определяется учредительским собра
нием пайщиков и не может быть 
выше средних рыночных цен на дан
ное имущество в г. Харькове в момент 
передачи.

9. По опубликовании об утвержде
нии настоящего Устава, не позднее, 
ка< в течение 3 месяцев должна быть 
собрана */< основного капитала, в про
тивном случае Товарищество считается 
не состоявшимся. В течение следую
щих трех месяцев должна быть внесена 
вторая ,/1 основного капитала; осталь
ная часть всего основного капитала, 
сверх 2/, должна быть выплачена не 
позднее одного года со дня открытия 
Товариществом своих действий; в про
тивном случае Товарищество ликвиди
руется в течение трех месяцев, разве 
бы с разрешения Правительства срок 
оплаты паев был продлен, или размер 
основного капитала Товарищества был 
соответственно уменьшен.

10. Оплата паев может быть произ
ведена частями. При подписке упла
чивается 25% стоимости пая, а осталь
ная сумма вносится в сроки и в по
рядке, согласно постановления учреди
тельского собрания пайщиков, с со
блюдением правил, указанных в ст. 9 
Устава.

11. Частичные взносы за паи дол
жны быть записаны в книгах Това
рищества; пайщикам выдаются до 
полкой оплаты ими паев временные 
свидетельства, заменяемые после полной 
их оплаты паями.

12. Владельцам временных свиде
тельств, впредь до заVены их паями, 
присваиваются все права пайщиков,

13. Для обеспечения своевременной 
оплаты основного капитала, общее 
собрание пайщиков вправе аннули
ровать паи, по которым пайщик 
не уплатил в принятый общим собра
нием срок установленного взноса, 
и заменить их новыми, пустив новые 
паи в продажу, с тем, однако, что 
таковые паи должны быть полностью
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з тим, шо такі паї повинно бути 
повністю виплачено до закінчення річ
ного реченця з часу початку діяльно- 
сти Товариства. З одержаної від про
дажу акцій суми власникові анульо
ваної акції повертається вчинені ним 
внески з відрахуванням витрат, шо 
їх сполучено з заміною акції та 
з продажом нової акції.

14. За гіовною виплатою початково 
випущених паїв Товариство може 
збільшити оснівний капітал через до
датковий випуск паїв за номінальною 
вартістю початково випущених паїв, 
але не инакше, як за постановою за
гальних зборів пайшиків, затвер
дженою встановленим порядком.

15. Паї Товариства—йменні. На них 
зазначається: назва установи, підпри
ємства, їмя та прізвищ# власника. Паї 
вирізається з книги, їх перезначається 
черговими числами й видається за 
підписом найменше як двох членів 
Правління Товариства і бухгалтера, 
з прикладанням печатки Товариства.

16. Передавання паїв однією особою 
иншій допускається за дозволом Пра
вління й затвердженням Радою Това
риства, шляхом передавального напису 
на паях, шо їх за відповідною заявою 
повинно бути подано до Правління 
Товариства для відмітки передавання 
в його книгах.

17. До кожного паю прикладається 
аркуш купонів на одержання за ними 
дивіденду протягом десяти років. На 
цих купонах відзначається ч. ч. паїв, 
до яких їх додається, і в послідовній 
черзі роки, шо протягом їх дивіденда 
виплачуватиметься. За використанням 
купонного аркуша, замісць його вла
сникові паю видається другий купон
ний аркуш на дальший десятирічний 
реченець.

18. Для визнання Товариства за 
відбуле, повинно відбутися двоє за
гальних зборів пайшиків, попередні 
й установчі. Попередні загальні збори 
скликається, коли поступило не менше 
Чл оснівного капіталу. Збори заслу
хують доповідь фундаторів про стан 
установи й вибирають комісію для 
перевірки рахунків фундаторів і даних

Ч. 8

оплачены до истечения годового срока, со 
времени открытия действий товарище
ства. Из вырученной от продажи акций 
суммы держателю аннулированной ак
ции возмещаются сделанные им взносы, 
с удержанием расходов, связанных 
с заменой акции и продажей новой 
акции.

14. По полной оплате первоначально 
выпушенных паев Товарищество может 
увеличить основной капитал посред
ством дополнительных выпусков паев 
по нарицательной цене первоначально- 
выпушенных паев, но не иначе, как 
по постановлению общего собрания 
пайщиков, утвержденному в устано
вленном порядке.

1 5. Паи Товарищества именные. На 
них обозначаются: наименование учре
ждения, предприятия, имя и фамилия 
владельца. Паи вырезываются из книги, 
обозначаются номерами по порядку 
и выдаются за подписью по крайней 
мере двух членов Правления Товари
щества и бухгалтера, с приложением 
печати Товарищества.

1 6. Передача от одного лица другому 
паев допускается с разрешения Пра
вления и утверждения Совета Това
рищества передаточной надписью на 
паях, которые при соответственном 
заявлении должны быть пред'явлень» 
Правлению Товарищества для отметки 
передачи в его книгах.

17. К каждому паю прилагается 
лист купонов на получение по ним 
дивиденда в течение десяти лет. На 
купонах этих отмечаются номера паев, 
прч которых они прилагаются, и годы 
в последовательном порядке, за кото
рые дивиденд по ним будет выплачи
ваться. По использовании купонного 
листа, взамен его владельцу пая вы
дается другой купонный лист на сле
дующий десятилетний срок.

18. Для признания Товарищества 
состоявшимся, должно быть созвано 
два общих собрания пайщиков: пред
варительное и учредительское. Пред
варительное обшее собрание созы
вается по поступлении не менее 1 ,'« 
основного капитала. Собрание заслу
шивает доклад учредителей о ходе 
учреждения и выбирает комиссию для
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шо до оцінування майна, внесеного 
замісць паю. Не пізніше одного місяця 
й не раніш семи днів після згаданих 
зборів, скликається персональними 
оповістками загальні установчі збори 
пайшиків, що на них й розглядається 
весь рух заснування Товариства за 
доповідями Комісії, що її обрано на 
попередніх загальних зборах, переві- 
рюють всю діяльність фундаторів, про
вадять остаточне оцінування майна, 
внесеного на виплату паїв, та обирають 
Раду, Правління й Ревізійну Комісію.

Ч. 8

19. Питання про визнання Товари
ства за дійсне вирішується установ
чими зборами більшістю 3,4 голосів усіх 
присутніх пайшиків, що їхні паї 
складають, принаймні, половину дійсно 
внесеного до часу установчих зборів 
оснівного капіталу Т-ва.

ПІ. Керування справами Товариства.

20. Органами Товариства є:
а) Загальні збори пайшиків,

б) Рада Товариства,
9) Правління,
г) Ревізійна Комісія.

А. З а г а л ь н і  з б о р и  п а й ш и к і в .
21. Загальні збори пайшиків бува

ють чергові і надзвичайні. Чергові 
збори скликає Правління щорічно, не 
пізніше,як протягом трьох місяців після 
закінчення операційного року Това
риства для перегляду та затвердження 
звіту Й балансу за минулий рік, плану 
роботи Товариства на наступний опе
раційний рік, а також для обрання 
членів Ради, Правління й Ревізійної 
Комісії та для обговорення і вирі
шення инших справ, шо перевищують 
уповноваження Ради або Правління, 
або тих, шо їх Рада чи Правління за
пропонують загальним зборам.

Надзвичайні збори скликає Пра
вління або з власного його розсуду, 
або на вимогу Ради чи пайшиків, шо 
їхні паї складають у цілому не менше

проверки счетов учредителей и дан
ных, относящихся к оценке имуще
ства, внесенного за паи. Не позднее 
одного месяца и не ранее семи дней 
после названного собрания созывается 
общее учредительское собрание пай
щиков, созываемое именными повест
ками, которое рассматривает весь 
ход учреждения Товарищества по 
докладу Комиссии, выбранной на 
предварительном общем собрании, про
веряет все действия учредителей, про
изводит окончательную оценку иму
щества, внесенного в оплату паев, 
и избирает Совет, Правление и Реви
зионную Комиссию.

19. Вопрос о признании Товарище
ства состоявшимся решается учреди
тельским собранием большинством3 ! 
голосов всех присутствующих пай
щиков, представляющих, по крайней 
мере, половину действительно вне
сенного ко времени учредительского 
собрания основного капитала Т-ва.

I I I .  У правление делами Товарищества .

20. Органами Товарищества явля
ются:

а) Общее собрание пайщиков,
б) Совет Товарищества,
в) Правление,
г) Ревизионная Комиссия.

А. О б щ е е  с о б р а н и е  п а й щ и к о в .
21. Общие собрания пайщиков бы

вают очередные и чрезвычайные. Оче
редные собрания созываются Правле
ние» ежегодно, не позже, как в тече
ние трех месяцев по окончании опе
рационного года Товарищества пля 
рассмотрения и утверждения отчета 
и баланса за истекший год, плана 
работы Товарищества на следующий 
операционный год, а также для из
брания членов Совета, Правления 
и Ревизионной Комиссии и для обсу
ждения и решения других дел, превы
шающих полномочия Совета, или 
Правления, или тех, которые Советом 
или Правлением будут предложены 
общему собранию.

Чрезвычайные собрания созываются 
Правлением или по собственному его 
усмотрению, или по требованию Со
вета или пайщиков, представляющих
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'• ..о частини оснівного капіталу або 
на вимогу Ревізійної Комісії. Законні 
вимоги про скликання зборів нале
жить виконати протягом двох тижнів 
з часу заяви такої вимоги.

22. До компетенції загальних збо
рів належить:

а) розглядати та затверджувати 
кошторис витрат і план діяльности 
на наступний рік, звіті баланс за 
минулий рік;

б) розподілювати зиски за минулий
ріх;

в) встановлювати розмір спеціяль
ного капіталу і спосіб його видатку- 
вання;

г) обирати й одстановлювати членів 
Правління, Ради й Ревізійної Комісії 
і кандидатів до них, а також вста
новлювати їм винагороду;

д) затверджувати і змінювати ін
струкції Раді, Правлінню й Ревізійній 
Комісії;

е) вирішувати питання про зміну 
розміру оснівного капіталу, зміну 
статуту та про ліквідацію справ Това
риства;

ж) постановляти про придбання для 
Товариства будівель і підприємств, 
про відвласнення їх, або про віддачу 
в оренду;

з) розглядати скарги і заяви на 
неправильну діяльність Ради, Пра
вління та Ревізійної Комісії, а також 
питання, що їх подається за поста
новою Ради. Правління, Ревізійної 
Комісії та заявами не менше */2о ча
стини пайіциків;

и) вирішувати питання про участь 
Товариства в инших товариствах та 
стоваришеннях;

к) витрачати запасний капітал.
У в а г а .  Розгляд скарг і заяв,

що зазначені в п. „з“ цього арт., 
загальними зборами може бути 
доручено Раді або Правлінню з тим, 
шоб їхні постанови подавалося на 
затвердження загальних зборів.

23. Про час і місце загальних збо
рів, а також про питання, шо нале
жать до розгляду, власників паїв опо
віщається не пізніше, як за два

в совокупности не • менее '/2о части
основного капитала, или по требова
нию Ревизионной Комиссии. Законные 
требования о созыве собрания под
лежат исполнению в течение двух 
недель со дня заявления такового 
требования.

22. Ведению общего собрания под
лежат:

а) рассмотрение и утверждение 
сметы расходов и плана действий на 
наступающий год, отчета и баланса 
за истекший год;

б) распределение прибылей за истек
ший год;

в) определение размера специаль
ного капитала и способ его^ расходо
вания;

г) избрание и смешение Членов 
Правления, Совета и Ревизионной Ко
миссии и кандидатов к ним, также 
установление им вознаграждения;

д) утверждение и изменение ин
струкций Совету, Правлению и Реви
зионной Комиссии;

е) разрешение вопроса об измене
нии размера основного капитала, 
изменении устава и ликвидации дел 
Товарищества;

ж) постановления о приобретении 
для Товарищества строений и пред
приятий, об отчужденйи их, или отдаче 
в аренду;

з) рассмотрение жалоб и заявлений 
на неправильные действия Совета, 
Правления и Ревизионной Комиссии, 
а также вопросов, вносимых по поста
новлениям Совета, Правления, Реви- 
онной Комиссии, а также по заявле
ниям не менее ‘/зо части пайщиков;

и) разрешение вопроса об участии 
Товарищества в других обществах 
и товариществах;

к) расходование запасного капитала.
П р и м е ч а н и е .  Рассмотрение жа

лоб и заяглений, указанных в п. „з“ 
настоящей статьи, общим собра
нием может быть поручено Совету 
или Правлению с тем, чтобы их 
постановления вносились на утвер
ждение обшего собрания.
23. О времени и месте общих 

собраний, а также о вопросах, под
лежащих рассмотрению владельцы 
паев извещаются не позже, как за
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тижні, оповістками, що їх надсила
ється поштою рекомендованим по
рядком на адреси, що показані 
в книжці Правління, а також і шляхом 
оголошень в газеті „Вісти ВУЦВК“.

24. Справи, що належать до роз
гляду загальних зборів, подається не 
инакше як через Правління, через що 
пайщики, шо побажають внести будь 
яку пропозицію загальним зборам, 
мусять у писаній формі звернутися 
з тим до Правління не пізніше, як 
за два тижні до загальних зборів. Коли 
пропозицію вноситься пайщиками, що 
їхні паї складають не менше ‘/го ча
стини всіх паїв, то Правління повинно 
подати ту пропозицію разом зі 
своїм висновком на розгляд найближ
чих загальних зборів.

25. Кожний пайщик має право бути 
присутнім на загальних зборах і брати 
участь в обговоренні всіх питань що 
їх розглядатиметься на зборах. В по
становах загальних зборів беруть 
участь тільки пайщики та їхні уповно
важені, шо користуються правом 
голосу.

26. Кожні 20 паїв надають право 
на один голос; пайщики, що мають 
кількість паїв меншу за 20, мають 
право об'єднатися для одержання 
права голосу.

27. Особи, що належать до членів 
Ради, Правління або Ревізійної Комісії, 
не мають права голосу ні особисто 
а ні з доручень инших пайщиків підчас 
вирішення питань про притягнення їх 
до відповідальности або звільнення 
від такої, усунення їх з посади, при
значення їм винагород, затвердження 
підписаних ним и звітів або постанов.

28. Загальні збори відкриває Го
лова Правління, або особа, шо засту- 
ває його. Збори встановлюють регла
мент і обирають Президію. Президія
не має права з свого розсуду відкла
дати обговорення і розвязання справ, 
шо їх внесено до загальних зборів.

29. Загальні збори вважається за 
дійсні, як що до них прибули пайщики 
або їхні уповноважені, шо володіють 
не менше Чг частиною оснівного 
капіталу. Для розвязання питань, шо

две недели повестками, посылаемыми 
почтою заказным порядком по адре
сам, указанным в книге Правления, 
а также и путем об'явлений в газете 
„Вісти ВУЦВК“.

24. Дела, подлежащие рассмотрению 
общих собраний, поступают в него 
не иначе, как через посредство Пра
вления, почему пайщики, желающие 
сделать какое либо предложение 
общему собранию, должны письменно 
обратиться с ним в Правление, не 
позже, как за две недели до общего 
собрания. Если предложение сделано 
пайщиками, представляющими не ме
нее ‘/го части всех паев, го Правление 
со своим заключением обязано внести 
предложение на рассмотрение ближай
шего общего собрания.

25. Каждый пайщик имеет право 
присутствовать при общем собрании 
и участвовать в обсуждении поедла- 
гаемых собранию вопросов. В поста
новлениях общего собрания участвуют 
только пайщики и их доверенные, 
пользующиеся правом голоса.

26. Каждые 20 паев предоставляют 
право на один голос; пайщики, обла
дающие меньшим числом паев, чем 20 . 
имеют право об'единяться в группы 
для получения права голоса.

27. Лица, состоящие членами Совета, 
Правления или Ревизионной Комиссии, 
не имеют права голоса ни лично, 
ни по доверенности других пайщиков 
при разрешении вопросов, касаю
щихся привлечения их к ответствен
ности или освобождения от таковой, 
устранения их от должности, назна
чения им вознаграждения и утвержде
ния подписанных ими о тчетов, или 
постановлений.

28. Общее собрание открывается 
Председателем Пранления, или лицом 
замешаюшим его. Собрание устана
вливает регламент и избирает Пре
зидиум. Президиум не имеет права, 
по своему усмотрению откладывать 
обсуждение и решение дел, внесенных 
в общее собрание.

29. Общее собрание считается дей
ствительным, если на него прибыли 
пайщики, или их поверенные, владе
ющие не менее, как */з части основ
ного капитала. Для решения вопросов,
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їх наведено в арт. ЗО Статуту То
вариства, та про розподіл зиску, 
загальні збори вважається за дійсні 
коли прибудуть до них пайщики або 
їхні уповноважені, що мають паїв не 
менше як на */г оснівного капіталу.

30. Всі питання на загальних збо
рах вирішуються звичайною більшістю 
голосів. Як шо голоси піаіляться на
рівно, то питання вважається за від
крите. Постанови про зміну або до
повнення статуту, про зменшення або 
збільшення оснівного капіталу, про 
припинення або ліквідацію Товари
ства, про зкєднання з иншим Пайо
вим Товариством і про завчасне звіль
нення членів Ради, Правління й Ревізій
ної Комісії — вирішуються не менше 
як 2/3 голосів присутніх на зборах 
пайщиків, шо їхні паї складають не 
менше */а оснівного капіталу. Поста
нова про зміну статуту, коли нею 
змінюється сама мета Товариства, 
може бути прийнято більшістю чо
тирьох п'ятих от же за умовою, шо 
на зборах будуть присутні пайщики, 
шо матимуть паїв не менше трьох 
четвертей оснівного капіталу.

31. Коли загальні збори не відбу
дуться за неприбуттям законної кіль
кості пайщиків, то не раніше семи 
днів із дня скликання перших зборів 
і не пізніше 2 тижнів, призначається 
другі загальні збори, дійсні за всякої 
кількости присутніх, за винятком 
випадків, шо їх передбачено увагою 
до арт. 353 Цив. Кодексу. Другим збо
рам належить розгляд та розвязання 
тільки тих питань, шо їх було вне
сено до оповістки зборів, шо не від
булися.

32. Прийняті загальними зборами 
вирішення обов'язкові для всіх пай- 
ЩИКІ8 так присутніх, як і відсутніх.

33. В справах, шо їх розглядається 
на загальних зборах, ведеться доклад
ного протокола, якого підписують 
Президія зборів, присутні члени Пра
вління й Ревізійної Комісії, а також 
хто хоче з пайшиків. Кожний пайщик 
має право протягом тижня подати 
особисту думку, яку й прикладається 
до протоколу зборів.

Ч. 8

указанных в параграфе ЗО Устава 
Товарищества, и о распределении 
прибыли, обшее собрание действи
тельно при прибытии на него пай
щиков, или их доверенных, владеющих 
не менее как '/2  основного капитала.

30. Все вопросы на обших собра
ниях разрешаются простым большин
ством голосов. При равном количестве 
голосов вопрос считается открытым. 
Постановления об изменении и допол
нении устава, об уменьшении или 
увеличении основного капитала, о пре
кращении, или ликвидации Товари
щества, о слиянии с другим Паевым 
Товариществом и о досрочном уволь
нении членов Совета, Правлении и Реви
зионной Комиссии выносятся не менее 
как а/з голосов присутствующих на со
брании пайщиков, представляющих 
не менее >/г основного капита. Поста
новления об изменении устава, если 
ими изменяется самая цель Товари
щества, могут быть приняты большин
ством четыре пятых, если притом 
на собрании представлено не менее 
трех четвертей основного капитала.

31. Если обшее собрание не со
стоится за неприбытием законного ко
личества пайщиков, то не ранее семи 
дней со дня созыва первого собрания 
и не позднее 2  недель, назначается 
вторичное обшее собрание, действи
тельное при всяком количестве явив
шихся, за исключением случаев, преду
смотренных примечанием к ст. 353 — 
Гражд. Кодекса. Рассмотрению и разре
шению вторичного собрания подлежат 
лишь те вопросы, которые были внесены 
на повестку несостоявшегося собрания.

32. Решения, принятые общим со
бранием, обязательны для всех пай
щиков, как присутствующих, так 
и отсутствующих.

33. По делам, рассматриваемым 
на общих собраниях, ведется подроб 
ный протокол, подписывамый Прези
диумом собрания и присутствующими 
членами Правления и Ревизионной 
Комиссии, а также желающими из пай
щиков. Каждый пайщик имеет право 
в семидневный срок подать особое 
мнение, которое приобщается к про
токолу собрания. #
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Б. Р а д а .

34. До компетенції Ради належить:
а) попередньо розглядати кошториси, 

звіти і баланси Товариства, шо їх 
подає Правління на затвердження за
гальних зборів пайшиків;

б) розглядати плани, пропозиції та 
звіти Правління;

в) розглядати і затверджувати по- 
надкошторисові витрати, шо їх не 
можна відстрочити;

г) одстановлювати від виконання 
обов'язків членів Правління і Ревізій
ної Комісії, до вирішення питання 
загальними зборами про звільнення їх;

д) попередньо розглядати усі справи, 
шо належать до обговорення на загаль
них зборах і подавати до зборів свої 
висновки шо до цих справ;

е) замішати своїми членами членів 
Правління в разі тимчасової відсут- 
ности їх, або їх кандидатів, або 
у випадку остаточного відбуття іх до 
кінця реченця, на який їх обиралося;

ж) вирішувати й розглядати питання, 
шо виникають із постанов загальних 
зборів, або то їх передано Правлін
ням на вирішення Ради.

У в а г а .  За тих випадків, коли 
між Правлінням і Радою виникає 
незгода, то її передається до над
звичайних загальних зборів пай
шиків, але розпорядження Правління 
не припиняється нею.

35. Склад Ради і порядок Ті діяль- 
ности визначається за особливими 
положеннями, шо їх затвердять за
гальні збори.

В. П р а в л і н н я .

36. Правління Товариства скла
дається не менше, як із трьох членів 
та кандидатів до них, шо іх обирають 
загальні збори пайшиків реченцем 
на 1 рік. Кількість членів Правління 
і кандидатів до них також встано
влюють загальні збори.

37. Правління обирає с поміж себе 
Голову та його заступника й розпо
діляє обов'язки між собою.

Б. С о в е т .

34. К ведению Совета относится;
а) предварительное рассмотрение 

смет, отчетов и балансов товарищества, 
представляемых Правлением на утвер
ждение общего собрания пайщиков;

б) рассмотрение планов, предложе
ний и отчетов Правления;

в) рассмотрение и утверждение 
сверхсметных расходов, не терпящих 
отлагательства;

г) отстранение от исполнения обя
занностей членов Правления и Реви
зионной Комиссии, до разрешения 
вопроса общим собранием об уволь
нении их;

д) предварительное рассмотрение 
всех дел, подлежащих обсуждению на 
обшем собрании, и представление 
собранию по всем этим делам своих 
заключений;

е) замещение своими членами членов 
Правления в случае временного отсут
ствия их, или их кандидатов, или окон
чательного выбытия до срока, на ко
торый они избраны;

ж) разрешение и рассмотрение во
просов, возникающих из постановлений 
общих собраний или представленных 
Правлением на разрешение Совета.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, 
когда между Правлением и Советом 
возникают разногласия, таковые 
перенесуся на чрезвычайное обшее 
собраний пайщиков, при чем распо
ряжения Правления не приостана
вливаются им.
35. Состав Совета и порядок его 

деятельности одределяются особыми 
положениями, утвержденными обшим 
собранием.

В. П р а в л е н и е .
36. Правление Товарищества состоит 

не менее, как из трех членов и канди
датов к ним, избираемых обшим собра
нием пайщиков сроком на 1  год. 
Количество членов Правления и канди
датов к ним устанавливается общим 
собранием.

37. Правление избирает из своей 
среды Председателя и его заместителя 
и производит распределение обязан
ностей между собой.
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38. Правління відає всіма справами 
й майном Товариства на підставі 
цього статуту, інструкцій і правил, 
що їх затверджують загальні збори; 
Правління-ж є представником Това
риства без особливого на те дору
чення.

До обов'язків Правління належить:
а) одержувати гроші, шо вже на

дійшли або ще надходять за паї, 
і видавати тимчасові посвідчення і паї;

С) організувати і вести бухгалтерію, 
касу і діловодство,також складати звіти, 
баланси, кошториси і плани діяль
ності!;

в) встановлювати штати співробіт
ників Товариства, встановлювати їх 
утримання, приймати та звільнювати 
їх, додержуючись відповідних що до 
цього узаконень;

г) завідувати всім майном Товариства, 
а також набувати майно і продавати 
його і за готівку і в кредит і най
мати склепи та инші помешкання;

д) видавати й приймати до виплати 
векселі та инші термінові зобо
в'язання, а також дисконтувати векселі, 
шо надійшли на ім'я Товариства;

е) складати від ім'я Товариства до
говори і умови і з державними уста
новами й підприємствами і з приват
ними громадами й товариствами, 
а також з приватними особами;

»
ж) захищати інтереси Товариства 

в судових і адміністративних установах 
і видавати доручення особам, шо ви
конують доручення Товариства;

з) кредитуватися в кредитових 
установах;

и) організувати контори, склепи 
друкарні та инші підприємства То 
вариства й керувати ними;

к) делегувати уповноважених пред 
ставників до кооперативних і гро 
мадських організацій та до державних 
органів;

л) складати правила та і^струкці 
з різних галузей діяльности Това 
риства і подавати їх на затвердження 
Ради або загальних зборів;

м) скликати чергові і надзвичайн 
загальні збори;

Ч. 8

38. Правление ведает всеми делами 
и имуществом Товарищества на осно
вании настоящего устава, инструкций 
и правил, утверждаемых общим собра
нием, и является представителем Това
рищества, без особой на то доверен
ности.

К обязанностямПравления относятся:
а) прием поступивших и поступа

ющих за паи денег и выдача времен
ных свидетельств и паев;

б) организация и ведение бухгал
терии, кассы и письмоводства, также 
составление отчета, баланса, сметы 
и плана деятельности;

в) определение штата служащих 
Товаришества, установление им содер
жания, прием и увольнение их с соблю
дением действующих на сей счет уза
конений;

г) заведывание всем имуществом 
Товарищества, а также покупка иму
щества и продажа его как за наличные 
деньги, так и в кредит и наем складов 
и прочих помещений;

д) выдача и принятие к платежу 
векселей и других срочных обяза
тельств, а также дисконт векселей, 
поступивших на имя Товарищества;

е) заключение от имени Товарище
ства договоров и условий как с госу
дарственными учреждёниями и пред
приятиями, так и частными обществами 
и товариществами, равно и с частными 
лицами;

ж) зашита интересов Товарищества 
в судебных и административных учре
ждениях и выдача доверенностей лицам, 
выполняющим поручения Товарище
ства;

з) кредитование в кредитных учре
ждениях;

и) организация контор, складов, 
типографий и других предприятий 
Товаришества и управление ими;

к) делегирование уполномоченных 
представителей в кооперативные и обще
ственные организации и государствен
ные органы;

л) составление правил и инструкций 
по разным отраслям деятельности Това
ришества и внесение их на утверждение 
Совета или общего собрания;

м) созыв очередных и чрезвычайных 
общих собраний;

№ 8
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н) розвязувати инші справи, шо 
випливають з положень цього статуту 
та постанов загальних зборів і Ради.

39. Найближчий розпорядок діяль
ності! Правління, межі прав і обов'зків 
його встановлюється за інструкцією, 
шо її затверджують і видають загальні 
збори пайшиків.

40. Правління збирається за запро
шенням Голови Правління у міру 
потреби, але ж не менше одного разу 
на тиждень. Щоб постанови Правління 
вважати за дійсні, потрібується при
сутність не менше 3 членів Правління, 
а в тому числі Голови або його 
заступника. Справи в Правлінні вирі
шується звичайною більшістю голосів; 
за розподілом голосів нарівно, питання 
вважається за нерозв'язане й нале
жить до внесення на розвязання Ради. 
Підчас засідань Правління ведеться 
протоколи, шо їх підписують всі 
присутні члени.

41. Довіреності, договори, умови, 
векселі й инші акти, а також вимоги, 
на одержання сум Товариства з кре
дитових установ — повинні бути під
писані головою Правління, .або його 
заступником і одним членом Правління. 
Всі инші документи в справах Това
риства підписує один член Правління.

42. За втрати, шо їх заподіяно 
Товариству від неправильних вчинків, 
занедбань члени Правління відпо
відають солідарно. От-же як - що хто 
та із членів Правління не погодиться 
з постановою Правління й вимагатиме 
занесення своєї незгоди до протоколу, 
то з нього знімається відповідальність 
за ту постанову, що відбулася.

43. Члени Правління одержують 
утримання в розмірі й за порядком, 
шо встановлять загальні збори.

44. За випадків, що не можуть бути 
відкладені, члени Правління до кінця 
реченця їхніх повноважень з постанови 
Ради можуть бути тимчасово усунені 
від виконання обов'язків. Звільнення 
членів Правління може бути переведено 
лише за постановою загальних зборів.

Ч. 8

н) разрешение других дел, вытека
ющих из положений настоящего устава 
и постановлений общих собраний 
и Совета.

39. Ближайший порядок действия 
Правления, предел прав и обязанностей 
его определяются инструкцией, утвер
ждаемой и издаваемой обшим собра
нием пайщиков.

40. Правление собирается по при
глашению Председателя Правления по. 
мере надобности, но во всяком случае 
не менее одного раза в неделю. Для 
действительности решения Правления 
требуется присутствие не менее 3 чле
нов Правления в том числе Председа
теля или его заместителя. Дела в пра
влении решаются простым большин
ством голосом, при распределении 
голосов поровну, вопрос считается 
неразрешенным и подлежит внесению 
на разрешение Совета. На заседаниях 
Правления ведутся протоколы, которые 
подписываются всеми присутствующими 
членами.

41. Доверенности, договоры, условия, 
векселя и другие акты, з также тре
бования на получение сумм т-ва из 
кредитных установлений должны быть 
подписываемы Председателем Правле
ния или его заместителем и одним чле
ном Правления. Все прочие документы 
по делам Товарищества подписываются 
одним членом Правления.

42. За убытки, причиненные Товари
ществу неправильными действиями 
и упущениями, члены Правления отве£ 
чают солидарно. Если кто-либо из чле
нов Правления не согласится с поста
новлением последнего и потребует 
занесения своего несогласия в протокол, 
то с него слагается ответственность 
за состоявшееся постановление.

43. Члены Правления получают со
держание в размере и порядке, уста- 
новленном обшим собранием.

44. Члены Правления до истечения 
срока их полномочий, в случаях не 
терпящих отлагательства могут быть 
временно отстранены от исполнения 
обязанностей постановлением Совета. 
Увольнение членов Правления может 
производиться только по постановле
нию общего собрания.
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Г. Р е в і з і й н а  К о м і с і я .  •

4 5. Для обслідування всіх операцій 
Правління й для ревізії всієї взагалі 
діяльности його, а також для пере
вірки річного звіту й балансу — за
гальні збори обирають реченцем на рік 
Ревізійну Комісію у складі не менше 
З членів та кандидатів до них. Число 
членів Ревізійної Комісії й кандидатів 
до них встановлюють загальні збори.

46. Ревізійна Комісія зі свого складу 
обирає Голову, що й керує роботою 
Комісії й скликає її засідання.

47. За членів Ревізійної Комісіі 
не можуть бути особи, шо обіймають 
посади з обрання загальних зборів, 
співробітники Товариства, а також 
і ті колишні члени Правління Това
риства, що їм ще не минув один рік після 
вибуття їх із цієї посади.

48. Свою доповідь про наслідки 
ревізії, протоколи й висновки шо до 
звітів, балансів, кошторисів і планів 
Правління Ревізійна Комісія за тиж
день до загальних зборів пайшиків 
подає до Правління, що і вносить всі 
матеріяли Ревізійної Комісії зі своїми 
поясненнями на розгляд загальних 
Зборів.

49. Ревізійна Комісії має право ви
магати від Правління Товариства, як 
шо визнає це за потрібне, скликати 
надзвичайні загальні збори пайшиків.

50. Члени Ревізійної Комісії як 
солідарні довжники за втрати, що їх 
заподіяно порушенням покладених 
на них обов'язків, відповідають перед 
Товариством, а в разі неспроможности 
Товариства — перед його кредиторами.

51. Діяльність Ревізійної Комісії 
визначається особливою інструкцією, 
шо її затверджують загальні збори.

ІV. Відчитність у справах 
Товариства.

52. Операційний рік Товариства 
лічиться з 1 жовтня до 50 вересня 
наступного року включно, за винятком 
першого операційного року, який 
лічиться зі дня розпочатку діяльности
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4 5. Для производства обследования 
всех операций Правления и для ревизии 
всей вообще деятельности его и для 
проверки годового отчета и баланса 
обшее собрание избирает сроком на 
1 год Ревизионную Комиссию в составе 
не менее 3 членов и кандидатов к ним. 
Число членов Ревизионной Комиссии 
и кандидатов к ним устанавливается 
обидим собранием.

46. Ревизионная Комиссия из своего 
состава избирает Председателя, кото
рый руководит ее работой и созывает 
ее заседания.

4 7. Членами Ревизионной Комиссии 
не могут быть лица, состоящие в долж
ностях по выбору общего собрания, 
служащие товарищества равно как 
и бывшие члены Правления Товарище
ства в течение одного года по выбытии 
из этой должности.

48. Свой доклад о результатах ре
визии, протоколы и заключения по 
отчетам, балансу, сметам и планам 
Правления Ревизионная Комиссия за 
неделю до общего собрания пайщи
ков представляет в Правление, кото
рое и вносит все материалы Ревизи
онной Комиссии со своими об'яснениями 
на рассмотрение общего собрания.

49. Ревизионная Комиссия в праве 
требовать от Правления Товарищества, 
в случае признанной ею надобности, 
созыва чрезвычайных общих собраний 
пайщиков.ч

50. Члены Ревизионной Комиссии 
отвечают, как солидарные должники, 
за убытки, причиненные нарушением 
возложенных на них обязанностей 
перед Товариществом, а в случае 
несостоятельности Товарищества — 
перед его кредиторами.

51. Деятельность Ревизионной Ко
миссии определяется особой инструк
цией, утверждаемой общим собранием.

IV. Отчетность по делам Товари
щества.

52. Операционный год Товарище
ства считается с 1 октября по 30сен
тября следующего года включительно, 
исключая первый операционный год, 
который считается со дня открытия
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Товариства по ЗО вересня наступного 
року включно.

53. За кожний минулий рік скла
дається докладний звіт про операції 
Товариства й баланс із його обігів, 
і після перевірки їх Ревізійною Комі
сією разом з її висновком їх подається 
на затвердження чергових річних 
загальних зборів. Звіт і баланс То
вариства подається так* ж до Народ
нього Комісаріяту Фінансів не пізніше, 
як за місяць до загальних зборів.

Ч. 8

У в а г а .  Ревізійна Комісія забо- 
в'язана не пізніше, як за два тижні 
до дня скликання загал» них зборів, 
приступити до перевірки каси 
й капіталів та до ревізії всіх книг, 
рахунків, документів, шо стосуються 
до звіту і балансу, і взагалі — діло
водства Товариства.
54. Звіт повинен у докладній формі 

мати такі головні статті:
а) стан оснівного капіталу, запас

ного й спеціяльного;
б) загальний прибуток і видаток 

за ввесь звітний період;
в) рахунок витрат на утримання 

службовців Т-ва та на инші витрати 
Управління;

г) рахунок наявного майна, шо на
лежить Товариству;

д) рахунок кредиторів та дебіторів 
Товариства;

е) рахунок прибутків і збитків 
і рахунок чистого зиску та проект 
розподілу його.

55. Друковані примірники звітів 
і балансу роздається всім пайщикам, 
шо побажають одержати їх, не пізніше, 
як за 7 днів до чергових загальних 
зборів.

V. Розподіл прибутків Товариства 
ы відповідальність Товариства.

5Ь. Після затвердження загальними 
зборами звіту, з тих сум, шо зали
шилися за покриттям всіх витрат 
і втрат в операціях Товариства, від
лічується встановлені відсотки до за
пасного Й спеціяльного капіталів 
(§ 7 статуту), а також до фонду на 
поліпшення стану робітників і служ-

действий Товарищества по ЗО сен
тября следующего года включительно.
53. За каждый минувший год со

ставляется подробный отчет об опе
рациях Товарищества и баланс с его 
оборотов, которые после проверки их 
Ревизионной Комиссией представля
ются на утверждение очередного годо
вого общего собрания с заключением 
Ревизионной Комиссии. Отчет и баланс 
Товарищества представляется также 
в Народный Комиссариат Финансов 
не позже, чем за месяц до общего 
собрания.

П р и м е ч а н и е .  Ревизионная Ко
миссия обязана не позже, как за 
две недели до дня общего собрания, 
приступить к проверке кассы и ка
питала и к ревизии всех относя- 

. щихся к отчету и балансу книг, 
счетов, документов и вообще дело
производства Товарищества.
54. Отчет должен содержать в под

робном виде следующие главные статьи:
а) состояние основного капитала, 

запасного и специального;
б) общий приход и расход за весь 

отчетный период;
в) счет издержек на оплату служа

щих Товарищества и на прочие расходы 
по Управлению;

г) счет наличного имущества, при
надлежащего Товариществу;

д) счет кредиторов Товарищества 
и его должников;

е) счет доходов и убытков и счет 
чистой прибыли и проект распреде
ления ее.

55. Печатные экземпляры о.четов 
и баланса раздаются не позднее как 
за 7 дней до очареднего общего со
брания всем пайщикам, пожелавшим 
получить их.

У. Распределение доходов Товарищества 
и ответственность Товарищества.

56. По утверждении отчета общим 
собранием, из сумм, оставшихся за 
покрытием всех расходов и убытков 
по операциям Товарищества, отчисля
ются установленные проценты в за
пасный и специальный капиталы (§ 7 
устава), а также в фонд на улучшение 
быта рабочих и служащих, остальная
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бовиів; решту суми обертається на 
дивіденд ,що його й видається на кож
ний пай нарівно.

57. Відповідальність Товариства об
межується майном, шо йому належить, 
через шо кожний пайщик відповідає 
тільки у зроблених вкладах на виплату 
паїв, а понад цим—ні особистій від
повідальності, ні будь якій додатковій 
виплаті в справах Товариства підля
гати не може.

58. Товариство, згідно з чинними 
шо до цього правилами, зобов'язано 
прилюдно давати звіт.

VI. Припинення діяліности Товари
ства.

в
59. Товариство припиняє свою діяль

ність:
а) за постановою загальних зборів 

пайщиків—про припинення йогодіяль- 
ности, або про з'єднання його з иншим 
Товариством;

б) після проголошення Товариства 
за судом неспроможним;

в) за постановою Уряду;
60. За того випадку, шо його за

значено в п. „а" § 59 статуту, загальні 
збори пайщиків обирають з-поміж 
себе Ліквідаційну Комісію в складі 
не менше 3 членів.

61. Ліквідацію справ Товариства 
переводиться за порядком, шо його 
встановлено законом для ліквідації 
державних, промислових і торговель
них підприємств, чинних на підставах 
господарчого розрахунку, а також 
акційних компаній і товариств з об
меженою відповідальністю, з виключ 
ною, або переважною участю держав
ного капіталу;

62. У випадках, шо їх не перед
бачено цим Статутом, Товариство 
керується правилами, що встановлені 
для пайових товариств, а також за
гальними законоположеннями, так 
нині чинними, як і всіма, шо їх буде 
видавано в майбутньому.

Ч. 8

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції.

сумма обращается в девиденд, выда
ваемый в равной доле на каждый пай.

57. Ответственность Товарищества 
ограничивается принадлежащим ему 
имуществом, поэтому каждый из пай
щиков отвечает только по сделанным 
вкладам в оплату паев и сверх того,— 
ни личной ответственности, ни какому- 
либо дополнительному платежу по 
делам Товарищества подвергаем быть 
не может.

58. Товарищество обязано публич
ной отчетностью, согласно суще
ствующим на сей предмет правилам.

VI. Прекращение действий Товарище
ства.

59. Товарищество прекращает свою 
деятельность:

а) по постановлению общего соб
рания пайщиков о прекращении его 
деятельности или о слиянии его с дру
гим Товариществом;

б) с об'явлением Товарищества по 
суду несостоятельным;

в) по постановлению Правительства.
60. В случае, указанном в п. „а" 

§ 59 устава, общее собрание пайщи
ков избирает из своей среды Ликви
дационную Комиссию' в составе не 
менее 3 членов.

61. Ликвидация дел Товарищества 
производится в порядке, установлен
ном законом для ликвидации государ
ственных, промышленных и торговых 
предприятий, действующих на началах 
хозяйственногорасчета, а также акцио
нерных обществ и товариществ с огра
ниченной ответственностью, с исклю
чительным или преобладающим уча
стием государственного капитала.

62. В случаях, не предусмотренных 
этим Уставом, Товарищество руковод
ствуется правилами для паевых т в 
установленными, а также общими уза
конениями, как существующими, так 
и всеми, которые будут изданы впо
следствии.
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УКРАЇНСЬКА СОЦШЛ1СТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ЗІзІРНі^
; РОЗПОРЯДЖЕНЬУЗАКОНЕНЬ ТАЇ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 
* ЗА 1926 РІК

7 травня 1926 у-ю Відділ ДРУГИЙ 7 мая 1926 г. 19-10 Отдел ВТОРОЙ

З М І С Т
Інструкції НККі УСРЕ 

(27 січня. 19 лютого 1926 р.).

ЯІ. Інструкція по нотаріату.
32. Інструкція про порялок переведення 

нотарінльннх чннінитсА народнінн 
суддями, райвиконкомами та сіль
радами.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции НКЮ УССР

(27 января, 19 февраля 1920 г).
31. Инструкция по нотариату.
32. Инструкция о порядке совершения 

нотариальных действий народными 
судьями, райисполкомами и сель
советами.

І н с т р у к ц і ї  Н а р о д н ь о г о  К о м і с а р і я т у  
Ю с т и ц і ї .

31. Інструкція по нотаріяту.

Р о з д і л  \/

Органи Оиижіу за нотаріяльними 
установами.

1. Загальне керівництво, догляд 
та Інструктування всіх нотаріальних 
установ УСРР здійснюється Народнім 
Комісаріятом Юстиції через нотарі
альний підвідділ Відділу Судоустрою
та Догляду.

2. Задля здійснення цього догляду 
та керівництва на Нотаріальний 
підвідділ Відділу Судострою НКЮ 
покладається:

а) випрацьоаувати інструкції, обіж
ники, нотаріальні такси й пояснення 
в царині нотаріяту;

0) розглядати та подавати на за
твердження Наркома постанови окрви- 
конкомів про відкриття, переміщення 
та закриття нотконтор,

И н с т р у к ц и и  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и 
а т а  Ю с т и ц и и .

31. Инструкция по нотариату.

Г л а ь а I.

Об (Діанах мавзщш за нотариальными 
учреждениями.

1. Общее руководство, надзор и ин
структирование всех нотариальных 
учреждений УССР осуществляется На
родным Комиссариатом Юстиции через 
нотариальный под'отдел Отдела Судо
устройства и Надзора.

2. Для осуществления этого над
зора и руководства на Нотариальный 
под*отдел Отдела Судоустройства НКЮ 
возлагается:

а| разработка инструкций, циркуля
ров, нотариальных такс и раз'яснений 
в области нотариата;

б) рассмотрение и представление 
на утверждение Наркома постано
влений окрисполкомов об открытии, 
перемещении и закрытии нотконтор;
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в) загально доглядати, аби нотор- 
гани правильно переводили нотарі- 
яльні чинності;

г) призначати та переводити ревізії 
ноторганів;

д) засвідчувати підписи судових 
і нотаріальних робітників на актах 
та документах, що призначаються 
для закордону.

3. Нотаріальний підвідділ інструк
тує та доглядає через відповідні 
окрсуди і шляхом безпосередніх зно
син з нотконторами.

4. На місцях організацію, догляд 
і керівництво нотконторами та ми
тими установами, що виконують 
нотаріальні функції, здійснюють окр
суди, а саме:

I. На голову окрсуду покладається:

а) доглядати, аби підлеглі скрсудові 
нотустанови виконувалинаказииентру;

б) розроблювати питання про від
криття та організацію нотконюр, 
як це передбачають відповідні арти
кули Положення про Судоустрій;

в) розробляти штати нотконтор і роз
глядати кошториси на їхнє утримання, 
подаючи й одні і другі на затвер
дження пленуму окрсуду;

г; призначати ревізії нотконтор на 
пропозиції НКЮ чи ОВК'у, за повідо
мленням цивільно-касаційного відділку 
окрсуду, а також з власної ініціятиви 
на підставі матеріалів, що у нього є, і

д) розглядати скарги на чинності 
нотарів, які подаються у порядкові 
другого абзацу арт. 99 цієї інструкції.

II. На пленум окрсуду покладається 
встановлювати на подання голови 
окрсуду мережу ногконтор та їхніх 
штатів і затверджувати кошториси 
на їхнє утримання. Остаточне затвер
дження мережі нотконтор та їхніх 
штатів переводить НКЮ за згодою 
з НКФ.

III. На цивільно-касаційні відділкиокр- 
судів покладається розглядати скарги, 
шо подаються за арт. арт. 231 — 234 
Цивільно-Процесуального Кодексу, на 
чинності нотконтор та инших установ,

в) обший надзор за правильностью 
выполнения ноторгана.чи нотариаль
ных действий;

г) назначение и производство ре
визий ноторганов;

д) засвидетельствование подписей 
судебных и нотариальных работников 
на актах и документах, предназна
чаемых для заграницы.

3. Инструктирование и надзор 
производится Нотариальным п/от&. 
как через соответствующие окрсуды, 
так и путем непосредственных сно
шений с нотконторами.

4. На местах организация, надзор 
и руководство нотконторами и дру
гими органами, выполняющими нота
риальные функции, осуществляется 
окрсудами, при чем: '

I. На председателя окрсуда воз
лагается:

а) наблюдение за выполнением нот- 
органами, подведомственными, окрсуду, 
распоряжений центра;

б) разработка вопросов об откры
тии и организации контор порядком, 
предусмотренным соответствующими 
ст. ст. Положения о Судоустройстве;

в) выработка штатов нотконтор 
и рассмотрение смет на их содер
жание со внесением .как тех, так 
и других на утверждение пленума 
окрсуда;

г) назначение ревизий нотконтор 
по предложению НКЮ или ОИК‘а, 
по собшениям гражданско-кассацион
ного отделения окрсуда, а также 
по собственной инициативе, на осно
вании имеющихся у него материалов и

д) рассмотрение жалоб, подаваемых 
на действия нотариусов в порядке 
2 абзаца ст. 99 настоящей инструкции

II. На пленум окрсуда возглагается 
установление по представлению пред
седателя окрсуда сети нотконтор и их 
штатов и утверждение смет на их 
содеожание. Окончательное утвер
ждение сети нотконтор и их штатов 
производится НКЮ по соглашению 
с НКФ.

III. На гражданско-кассационные от
деления окрсудов возлагается рассмот
рение жалоб, подаеаемых на действия 
нотконтор и других учреждений, выпол
няющих нотариальные функции, в по-
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які виконують нотаріяльні функції, 
а також сповіщати в належних ви
падках голову окрсуду про ті хиби, 
шо їх виявлено за розгляду скарг.

IV. На технічного співробітника 
по нотаріатові, посаду якого утво
рюється в складі окрсуду за рахунок 
нотоплат, покладається, з доручення 
голови окрсуду, виконувати всю тех
нічну роботу в галузі догляду 
за ноторганами з боку окрсуду (ли
стування з которганами, перевірка 
кошторисів, зведення звітів нарсудів 
та райвиконкомів для НКЮ й инш), 
а також керувати нотаріяльною ча
стиною архіву окрсуду.

V. На архів окрсуду покладається 
обов'язок зберігати нотаріяльні книги 
та справи нотконтор, нарсудів та рай
виконкомів, задля чого утворюється 
спеціяльну нотаріяльну частину архіву. 
Обслуговує цю частину (дбає за ці
лість, видає належні довідки Р від 
писи) технічний робітник по нотарі
ятові. В разі конечної потреби окрсул 
може клопотатись перед НКЮ про 
утворення, за рахунок нотаріяльних 
коштів, спеціальних штатів для обслу
говування нотаріальної частини архіву.

У в а г а .  На нотаріяльну частину 
архіву окрсуду покладається також 
приймати гід почтово-телеграфних 
установ для переховування різні 
документи приватно-нравного чи 
економічно - правного характеру 
(наприклад векселі, розписки, дого
вори і, шо їх виРняли почтові уста
нови з розпечатаних посилок.

Р о з д і л  11.
Організація нотконтор.

5. Нотаріяльні контори відкри
ваються І переводять чинності в містах, 
селищах міського типу та сільських 
місцевостях, де є в них потреба.

6. Справу відкриття нотаріяльних 
контор порушує голова округового 
суду З власної Ініціативи або на іні- 
ціятиву заінтересованих державних

рядке ст. 23!—234 Гр. Проц. Код., 
и сообщение в подлежащих случаях 
пред, окрсуда сведений о замеченных 
недостатках, обнаруженных при рас
смотрении жалоб.

IV'. На технического сотрудника по 
нотариату, должность которого учре
ждается в составе окрсуда за счет 
нотсборов, возлагается исполнение 
по поручению председателя окрсуда 
всей технической работы в области над
зора за Ноторганами со стороны окрсуда 
(переписка с ноторганами, проверка 
смет, сводка отчетов нарсудов и рай
исполкомов для НКЮ и т. д.),а также 
заведывание нотариальной частью 
архива окрсуда.

V. На архив окрсуда возлагаются 
обязанности по хранению нотариаль
ных книг и дел нотконтор, нарсудов 
и райисполкомов, для чего в составе 
архива создастся специальная нота
риальная часть его. Обслуживание 
этой части как по хранению, так 
и по выдаче надлежащих справок 
и выписок производится техработником 
по нотариату. В случае крайней не
обходимости окрсуд имеет право 
возбудить перед НКЮ ходатайство 
об учреждении специальных штатов 
для обслуживания нотариальной части 
архива за счет нотариальных средств.

П р и м е ч а н и е .  На нотариальную 
часть архива окрсуда возлагается 
также прием от почтово - телеграф
ных учреждений для хранения 
разных документов частно правового
и экономическо • правового хара
ктера (наприм., векселей, расписок, 
договоров), вынутых почтовыми 
учреждениями из вскрытых отпра
влений

Г л а в а  И.

Об организации нотконтор.

5. Нотариальные конторы откры
ваются и действуют в городах, посе
лениях городского типа и сельских 
местностях, где имеется в них на
добность.

6. Вопрос об открытии нота
риальных контор возбуждается пред
седателем окружного суда как по 
собственной инициатив, так и по
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та громадських органів і подає ЇЇ на 
рогляц пленуму окрсуду. Відповідну 
постанов/ пленуму окрсуду подається 
на розвязання округового виконавчого 
комітету. Постанови окрвиконкомів 
про відкриття ногконтор затвер
джує нкю.

7. Нотаріяльним конторам дається 
назвисько по місцю їхнього осідку.

У містах, де є де-кілька нотконтор, 
до їхнього назвиська по місцю осідку 
додається черговий номер.

У в а г а .  В містах, де є де-кілька
нотконтор, пленуму окрсуду нада
ється право розподіляти функції
окремих нотаріяльних контор.

8. На чолі нотконтор стоять нотарі. 
У кожній округоній нот конторі при 
нотареві обов'язково є помічник, що 
заступає нотаря на випадок відсут- 
ности останнього за хворістю, відря
дженням або відпусткою, а також 
на випадок недовгочасної б і д г о д и  

(отлучки) нотаря в службових справах. 
За всі переведені помічником за час 
відсутности нотаря нотаріяльні чин
ності відповідає помічник.

Нотарських помічників округових 
контор може відряджати голова 
окрсуду у випадках, що їх више 
перелічено, для виконання обов'язків 
нотарів контор, що є поза округо- 
вим центром і де немає посади 
помічника.

9. Нотарів та їхніх помічників 
призначає окрвиконком на подання 
голови окрсуду з числа осіб, шо 
мають право бути обраними за на
родніх суддів (арт. арт. 23 та 24 Поло
ження про Судоустрій) та склали 
встановлений іспит.

Переміщує та звільняє нотарів 
та їхніх помічників окрвиконком, 
на подання голови окрсуду.

10. Іспити кандидатам на посади 
нотарів та їхніх помічників прова-

инициативе заинтересованных госу
дарственных и общественных органов 
и вносится им на рассмотрение пле
нума окрсуда. Соответственное ло
сі а нов ление пленума окрсуда пред
ставляется на разрешение окружного 
исполнительного комитета. Поста
новления окрисполкомов об открытии 
нотконтор утверждаются НКІО.

7. Нотариальным конторам при
сваивается наименование по месту их 
нахождения.

8 городах, где имеется несколько 
нотконтор, к наименованию их по 
месту нахождения прибавляется по
рядковый номер.

П р и м е ч а н и е . '  В городах, где 
имеется несколько нотконтор, пле
нуму окрсуда предоставляется право 
распределять функции отдельных 
нотконтор.
8. Во главе нотконтор стоят Но- 

тарусы. В каждой Окружной Ноткон- 
торе при Нотариусе обязательно 
состоит помощник, который является 
заместителем Нотариуса, в случаях 
отсутствия последнего: по болезни, 
командировки или отпуска, а также 
в случаях кратковременных отлучек 
нотариуса по служебным делам. За 
все совершенные помощником, в отсут
ствие нотариуса нотариальные дей
ствия, ответственность несет по
мощник.

Помощники нотариусов Окружных 
контор могут быть командированы 
председателем окрсуда, в случаях, 
перечисленных выше, для исполнения 
обязанностей Нотариусов Контор, 
расположенных не в окружном центре 
и где нет должности помощника.

9. Нотариусов и их помощников 
назначает окрисполком по предста
влению Пред. Окрсуда из числа лиц, 
имеющих (траво быть избранными 
в Народные Судьи (ст.ст. 23 и 24 Полож. 
о Судоустр.) и выдержавших устано
вленное испытание.

Перемещение и увольнение нота
риусов и их помощников производится 
окрисполкомом, по представлению 
пред, окрсуда.

10. Испытания кандидатов в но
тариусы и их помощники произво
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дить спеціяльно утворена при окрсуді 
комісія, до складу якої входять: голова 
окрсуду ябо заступник його, що 
керує цивільним відділом, помічник 
прокурора по окрсуду та один з но- 
тарів або інструктор по ногаріяту, 
а в тих окрсудах, де утворено посади 
старших нотарів — старший нотар.

У в а г а .  Особам, шо склали іспита,
видається посвідчення про те. ^

11. Програм іспиту такий:

а) знання української та росій
ської мови;

б) державний устрій СРСР і УСРР 
(конституції);

в) положення про судоустрій, нота- 
ріяльие положення, інструкція і чинні 
обіжники та накази НКЮ по нотаріяту;

г) цивільний та цивільно-процесу
альний кодекси УСРР, положення 
про векселі, а також загальне за
знайомлення з иншими кодексами;

д) гербовий статут, положення про 
місцеві фінанси та инші узаконення 
й накази й загально союзні, і україн
ські, шо торкаються податків і оплат;

е) чинне законодавство про дер
жавні та громадські підприємства;

ж) положення про ради (підряди) 
та постачання й спеціяльне законо
давство Союзу та України про те, як 
складати й засвідчувати деякі види 
договорів, як-ось про нетри землі, 
рибальства та инші;

з) уміння складати акти, договори, 
зобов'язання і т. и.;

и) знання діловодства нотаріяльних 
контор.

12. Штати співробітників нотаріяль
них контор розроблює окрсуд і затвер
джує НКЮ за згодою з Наркомфіном.

Призначає та звільняє співробітни
ків у межах, шо їх встановлено шта
тами, нотар на свою відповідальність 
та зобов'язаний про кожну зміну 
особового складу нот контори негайно 
повідомляти окрсуд.

дятся специально создаваемой при 
окрсуле комиссией, б состав коей 
входят: председатель окрсуда или 
зам. пред, окрсуда, заведываюший 
гражданским отделом, пом. прокурора 
по окрсуду и один из нотарисов или 
инструктор по нотариату. А в тех окр
судах, где учреждены должности стар
ших нотариусов, старший нотариус.

П р и м е ч а н и е .  Лицам, выдер
жавшим испытание, выдается в том

удостоверение.
11. В программу испытания входят:

а) знание украинского и русского 
языков;

б) государственное устройство СССР 
и УССР (конституция);

в) положение о судоустройстве, 
нотариальное положение, инструкция 
и действующие циркуляры и распо
ряжения НКЮ по нотариату;

г} гражданский и гражданско-про
цессуальный кодекс УССР, положение 
о векселях, а также общее знакомство 
с остальными кодексами;

д) гербовый устав, положение 
о местных финансах и другие узако
нения и распоряжения как общесоюз
ные, так и украинские, касающиеся 
пошлин и сборов;

е> действующее законодательстве 
о государственных и общественных 
предприятиях;

ж) положения о подрядах, поставках 
и специальное законодательство Союза 
и Украины о порядке совершения 
и засвидетельствования некоторых 
видов договоров, например, о недрах 
земли, рыбных промыслов и проч.;

з) умение излагать акты, договоры, 
обязательства и т. п.

и) знание делопроизводства нота
риальных контор.

12. Штаты сотрудников нотконтоо 
разрабатываются окрсудом ц. утвер
ждаются НКЮ по согласовании с НКФ.

Назначение и увольнение сотруд
ников в пределах, установленных шта
тами, производится распоряжением 
Нотариуса и за его ответственностью, 
с обязанностью в каждом изменении 
личного состава нотконторы немед
ленно уведомлять окрсуд.
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13. Нотаріяльні контори мають пе
чатку згідно з затвердженим НКЮ 
зразком, яка складається з герба 
УСРР, а навколо має напис українсь
кою мовою: „така та така державна 
нотаріальна контора й така та така 
округа'4.

14. Зразки підписів нотарів та- 
їхніх помічників з відбитком установ
лено! печатки в одному примірникові 
надсилається до окрсуду, а в трьох 
до НКЮ.

15. Нотаріяльні контори повинні 
бути відкритими не менш як 6 годин 
на день, в звичайний урядовий час.

Як виняток, у залежності від обста
вин праці та інтересів людности, в нот- 
конторах можна встановити й инші 
часи роботи, але таку зміну може 
запровадити голова окрсуду за зго
дою з місцевим комітетом службов
ців.

На випадок, коли працю в ноткон- 
торі провадиться не в звичайні часи, 
про це належить оголосити в місце
вому часописові, коли є такий, і, крім 
того, на дверях контори повинна бути 
об'ява про час відкриття та закриття 
контори.

Р о з д і л  I I I .

Утримання нотаріальних контор.
16. Кошториси на утримання нот- 

контор складають самі контори й по
дають на затвердження до окрсуду, 
який, після затвердження кошторисів, 
один примірник надсилає до НКЮ, 
один до окрфінвідділу, один залишає 
в справах окрсуду та один повертає 
до нотконтори для виконання.

Кошториси затверджує окрсуд за 
згодою з окрфінвідділом. Цієї згоди 
досягається через запрошування на 
засідання пленуму окрсуду, під час 
розгляду цих кошторисів, представ
ника окрфінвідділу та надсилки про
ектів кошторисів до ОФВ для ознайом
лення не пізніш як за три дні до 
засідання.

17. Всі витрати на утримання нот- 
контор нотарі роблять зі сум оплат 
нотаріяльних чинностей і технічної 
роботи, в .межах затвердженого окр- 
судом кошторису, самостійно.

13. Нотариальным конторам при
сваивается печать по утвержденному 
НКЮ образцу, состоящая из герба 
УССР с надписью вокруг на украин
ском языке: „такая-то государственная 
нотариальная контора и наименование 
округа44.

14. Образцы подписей нотариусов 
и их помощников с оттисками уста
новленной печати в одном экземпляре 
направляются в окрсуд, а в трех 
в НКЮ.

15. Нотариальные конторы должны 
быть открыты не меньше 6 часов 
в день в обычное служебное время.

В виде исключения в зависимости 
от условий работы и интересов насе
ления в нотконторе может устана
вливаться и иное время занятий, 
при чем это изменение может быть 
произведено предокрсуда по согласо
ванию с месткомом.

В тех случаях, когда занятия в нот
конторе установлены не в обычное 
время, об этом должно быть опубли
ковано в местной газете, если таковая 
имеется, и, кроме того, на дверях 
конторы должно быть об'явление 
о времени открытия и закрытия ее.

Г л а в а  III.
О содержании нотконтор.

16. Сметы на содержание нот- 
контор составляются этими послед
ними и представляются на утвер
ждение в окрсуд, который, по утвер
ждении смет, один экземпляр отпра
вляет в НКЮ, один в ОФО, «дин 
оставляет в делах окрсуда и один 
возвращает нотконторе для исполнения.

Сметы утверждаются окрсудом 
по согласованию с окрфинотделом, 
что осуществляется путем пригла
шения на заседание пленума окрсуда 
во время рассмотрения этих смет 
представителя окрфинотдела и посыл
кою проектов смет в ОФО для озна
комления не позднее как за три дня 
до заседания.

17. Нотариусы производят все 
расходы по содержанию нотконтор 
из сумм сборов за нотариальные дей
ствия и за выполнение технической 
работы в пределах утвержденной 
окрсудом сметы, самостоятельно.
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Всі суми, шо надкодять до ноткон- 
тор, зберігаються на спеціяльно від
криваних нотконторами своїх біжучих 
рахунках в Держбанкові або в місце
вих органах НКФ, лишок нотаріаль
них оплат и оплат технічної роботи не 
пізніш 1 дня наступного після звітного 
місяця перераховується нотарем на 
прибуток фіску за кошторисом НКЮ.

Надвишку до нотоплат на користь 
місцевих окрвиконкомів ногар заає 
або перераховує з біжучого рахунку 
в міру И скупчування, але не менш 
одного разу на тиждень, до місцевих 
кас Наркомфіну на місцевий при
буток.

Р о з д і л  IV.

Книги нотаріяльних контор.

18. Нотконтори обов'язані вести 
всі встановлені арт. 8 нотаріального 
положення книги, згідно з додаваними 
до цієї Інструкції формами, належним 
порядком засвідчені, згідно з арт. 9 
нотаріального положення.

19. Усі записи в книгах обов'язково 
робити в день переведення нотаріяльної 
чинности, а порядкові числа слід 
ставити в реєстрі рівночасно зі запи
сом 8 КНИЗІ.

20. Актова книга, яку передбачено 
п. „а" арт. 8 нотаріального положення, 
складається з перших примірників 
вчинених у нотаріальному порядкові 
актів, підшиваних за порядком чисел. 
Разом з першим примірником акту 
підшивається за одним числом, як і акт, 
і документи, шо були підставою до акта 
(форми 1, 1-а).

Актову книгу дається до оправи 
(обов’язково в помешканні нотконтори) 
ь міру скупчування підшиваних актів 
і, в усякому разі, при кінці року. 
Н/мерувати слід на протязі всього 
операційного року без перерви. Як шо 
актову книгу дається до оправи кілька 
газів на рік, у реєстрові зазначається 
не тільки чергове число акту, але 
й число частини книги.

Все суммы, поступающие в ноткон- 
торы, хранятся на специальнооткры- 
ваемых Нотконторами своих текущих 
счетах в Госбанке или в местных 
органах НКФ, при чем остаток нота
риальных сборов и сборов за техни
ческую работу не позднее первого 
числа следующего за отчетным месяца 
перечисляются нотариусом в доход 
казны по смете НКЮ

Надбавка к нотсбору в пользу 
местных окрисполкомов вносится 
или перечисляется с текущего счета 
Нотариусом по мере накопления, 
но не реже одного раза в неделю 
в местные кассы Наркомфина в доход 
сетных средств.

Г л а в а  IV.

О книгах нотариальных контор.

18. Нотконторы обязаны вести 
все установленные статьей 8 поло
жения о нотариате книги, согласно 
приложенным к настоящей инструк
ции формам,установленным порядком 
засвидетельствованным согласно ст. 9 
нотариального положения

19. Все записки в книгах обяза
тельно делаются в день совершения 
нотариального действия, при чем поряд
ковые номера проставляются в реестре 
одновременно с записью в книге.

20. Актовая книга, предусмо
тренная п. „а“ ст. 8 нотариального 
положения, составляется из первых 
экземпляров совершенных в нота
риальном порядке актов, подшиваемых 
в порядке восходящих номеров, при чем 
вместе с первым экземпляром акта 
подшивается под одним с актом номе
ром и документы, послужившие осно
ванием акта (формы 1, 1-а).

Актовая книга переплетается (обяза
тельно в помешении конторы) по мере 
накопления подшиваемых актов и во 
всяком случае в конце года. Поряд
ковые номера проставляются в течение 
всего операционного года беспре
рывно, при чем, если актовая книга 
переплетается несколько раз в году, 
в реестре отмечается не только 
порядковый номер акта, но и номер 
части книги.
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Оправлену актову книгу прошнуро
вується та припечатується сургучною 
печаткою контори. На останній сторінці 
зазначається кількість оправлених 
актів (словами).

21. Абетковий показчик належить 
провадити за прізвищами всіх учасників 
в актах та засвідченнях, зазначаючи 
число реєстру,за яким переведенозапис.

22. У книзі загального реєстру 
та оплат (форма 12) гі. „6“ арт. 8 нота- 
ріяльного положення зазначається 
порядкове число та час переведення 
ногчинности. учасники, короткий зміст 
цієї чинности, назва документів, що 
стверджують ідентичність учасників, 
в який спосіб перевірено їхні право 
та дієздатність, а також всі без ви
нятку оплати переведеної иотчинности, 
а також кількість сторінок копії 
та витягів і розмір гербової оплати 
оригіналу.

В разі звільнення від оплат зазна
чається причина цього і перелічується 
документи, шо підтверджують право 
сторони на звільнення. Крім того, 
в книзі загального реєстру й оплат 
має бути розписка одержувача укла? 
деного акта або засвідченого документа 
з його власноручним зазначенням 
(словами) загальної суми стягнених 
нотарем оплат. Право на одержання 
акта чи документа можна передати 
й третім особам без спеціяльно! дові- 
рености шляхом відповіднії особистої 
заяви в листовній формі на ім'я нотаря. 
Коли ькта чи документа належить 
видати кільком особам, вони мають 
право доручити одержати акта чи 
документа одному споміж себе теж 
листовною заявою на ім'я нотаря.

23. До грошової книги (форма 13) 
у відповідні графи записується загальну 
суму стягнених за день оплат та усі 
И НІН і суми, що напходять до ноткон- 
тори, за винятком сум, які поступають

При переплетении актовой книги 
ее прошнуровывают и припечатывают 
сургучной печатью конторы. На послед
ней странице указывается количество 
переплетенных актов (словами).

21. Алфавитный ука»атель ведется 
по фамилиям всех участвующих 
в актах и засвидетельствованиях лиц, 
с указанием номера реестра, по коему 
произведена запись.

22. В книгу общего реестра 
и сборов (форма 12) п. „б“, ст. 8 
нотариального положения вносится 
порядковый номер совершенного нот- 
действия и время его совершения, 
участвующие лица, краткое содер
жание этого действия, наименование 
документов, послуживших ему для 
удостоверения личностей,совершивших 
нотдействие, и способ удостоверения 
в их праве и дееспособности, а также 
все без исключения сборы, взысканные 
при совершении нотдействия, с ука
занием количества страниц копий 
и выписок и размера гербового сбора, 
которым оплачен оригинал.

В случае освобождения от сборов 
указывается причина такового и пере
числяются документы, удостоверявшие 
право стороны на освобождение. 
Кроме того, в книге „общего 
реестра сборов" должна быть расписка 
лица в получении совершенного акта 
или засвидетельствованного документа 
с обозначением собственною рукою 
(словами) получателя обшей суммы, 
уплаченной нотариусу. Право полу
чения акта или документа можно 
поручать и третьим лицам без специ
альной доверенности путем соответ
ственного личного заявления в пись
менной форме на имя Нотариуса. 
В тех случаях, когда документ 
должен быть выдан нескольким лицам, 
О.Ш могут поручить получение акта 
или документа одному из них, тоже 
путем письменного заявления на имя 
нотариуса.

23. В денежную книгу (форма 13) 
в соответствующие графы вносится 
общая сумма взысканных за день 
сборов, поступающих в нотконтору, 
и другие поступающие в нотконтору
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на заплату векселів, прийнятих до про
теста, а також і всі видатки. Суми 
прибутків та видатків за грошовою 
книгою шо-дня підраховується, а на, 
перший день кожного місяця вирахо
вується лишок (сальдо) окремо сум, 
шо надійшли готівкою, та окремо сум, 
шо були внесені на біжучий рахунок.

У в а г а .  Суми, що поступають 
на векселі, записується до книги 
розрахунків за протестовані векселі, 
порядок ведення якої зазначено 
в розділі X цієї інструкції.

24. Для загального діловодства, що 
не має безпосереднього відношення 
до нотаріальних чинностей, контори 
ведуть вхідний та вихідний журнали 
і розносну книгу. Крім того, ноткон- 
тори повинні мати: опис інвентаря 
контори, опис законодавчих матеріялів 
і наряди: а) особового складу, б) за
гального листування, в) провідних 
наказів окрсуду та НКЮ, кожний 
окремо, г) копій засвідчених договорів 
і д) заяв від одної особи до другої.

25. Усі нотаріальні книги та реєстри 
закінчується при кінці кожного року 
й з усіма до них додатками подається 
через рік діісля їх закінчення до окру- 
гового суду на схованку в -архіві. Здача 
книг та реєстрів переводиться згідно 
з правилами, шо їх встановлено для 
здачі архівних матеріялів.

26. Нотаріяльні контори обов'язково 
повинні мати: „Збірник Узаконень 
та Розпоряджень УСРР з 1920 року. 
Збірник Законів Союзу РСР з моменту 
організації Союзу РСР, бюлетені 
НКЮ УСРР з моменту їхнього видання 
і Вісник Фінансів НКФСРСРз 1925 р., 
а також Вісти ВУЦВК'у. „Известия 
ЦИК СССР“ і місцевий офіціяльний 
орган. Всі зазначені законодавчі мате- 
ріяли належить придбати за рахунок 
нотоплат і кошти на це передбачити 
кошторисом.

суммы, за исключением сумм, посту
пающих на уплату векселей, принятых 
для протеста, а также все израсхо
дованные и выданные деньги. Суммы 
прихода и расхода по денежной книге 
ежедневно подытоживаются, а к пер
вому числу каждого месяца выводится 
остаток (сальдо) отдельно по суммам, 
поступившим наличностью, и суммам, 
внесенным на текущий счет.

П р и м е ч а н и е .  Суммы, посту
пающие по векселям, записываются 
в книгу расчетов по поступающим 
для протеста векселям, порядок 
ведения коей изложен в главе X 
настоящей инструкции.
24. Для общего делопроизводства, 

не относящегося непосредственно 
к совершению нотариальных действий, 
в конторах ведутся: входящий и исхо
дящий журналы и разносная книга. 
Кроме того, нотконторы обязаны 
иметь: опись инвентаря конторы, 
опись законодательных материалов 
и наряды: а) личного состава, б) обшей 
переписки, в) руководящих распоря
жений окрсуда и НКЮ, каждый 
в отдельности, г) копий засвидетель
ствованных договоров и д) заявлений 
одной стороны другой.

25. Все нотариальные книги и рее
стры заканчивают в конце каждого 
года и со всеми относящимися к ним 
документами передаются через год 
после их окончания в окрсуд, для 
сохранения их в архиве. Сдача книг 
и реестров производится согласно 
с правилами, которые установлены 
для сдачи архивных материалов.

26. Нотариальные конторы обяза
тельно должны иметь: Собрание Уза
конений и Распоряжений УССРс 1920 г.. 
Сборник Узаконений Союза ССР 
с момента организации Союза, бюл
летени НКЮ УССР с момента их вы
хода и Вестник Финансов НКФ СССР 
с 1925 г., а также Вісти ВУЦВК, 
Известия Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза Советских Со
циалистических Республик и местный 
официальный орган. Все означенные 
законодательные материалы приобре
таются за счет нотсборов и расходы 
на это должны быть предусмотрены 
сметою.
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Г л а в а  V .

Ст. 31

Р о з д і л  V.

Оплати нотаріальних чинностей.

27. Оплати нотаріальних чинностей, 
що їх стягають нотконтори, скла
даються: а) з гербової оплати, б) з но- 
таріяльної оплати, в) нацвшпки до 
нотоплати на місцевий прибуток 
і г) плати за технічну роботу, вико
нану нотконторами.

28. Гербову оплату стягається на 
підставі правил статуту про гербову 
оплату та пояснень до нього НКФ 
СРСР і УСРР.

У в а г а ,  За всіма поясненнями що 
до вживання статуту про гербову 
оплату ноторгани можуть зверта
тися виключно до органів НКФ.
29. Нотаріяльну оплату стягається 

в розмірі, що встановлений чинною 
таксою.

У в а г а .  Таксу належить вивісити 
в помешканні контори або иншого 
органу, що виконує нотаріяльні 
функції, на видноті.

30. Надвишку до нотоплати на 
місцевий прибуток стягається в роз
мірі, що встановлюється спеціальними 
постановами окрвиконкомів, одначе 
не вище за норми, які встановлено 
Положенням про місцеві фінанси СРСР.

31. За технічне виготовлення прое
ктів правочинів, за перепис копій та 
инше нотконтора стягає оплати за 
таксою, видаваною НКЮ й НКФ.

У в а г а .  Зазначену таксу також 
належить вивісити на видноті.

32. Усі без винятку стягувані оплати 
належить записувати до книг „загаль
ного реєстру і оплат**, „протестованих 
векселів** і „грошевої". Платієві на 
його жадання, видається даремно, 
але з додержанням правил статуту 
гербової оплати, квитка про кількість 
стягнених оплат.

33. Усі належні оплати вноситься 
наперед і до внесення їх жодних но- 
таріяльних чинностей не переводиться.

О сборах, взимаемых при совершении
нотариальных действий.

27. Сборы, взимаемые нотконто- 
рами при совершении нотариальных 
действий, состоят из: 1) гербового 
сбора, 2) нотариального сбора, 3) над
бавки к нему в доход местных средств 
и 4) платы за техническую работу, 
выполняемую нотконторами.

28. Гербовый сбор взыскивается 
на основании правил гербового устава 
и раз'яснений к нему НКФ СССР 
и УССР.

П р и м е ч а н и е .  За всеми разде
лениями по применению гербового 
устава ноторганы могут обращаться 
исключительно к органам НКФ.
29. Нотариальный сбор взыски

вается в размере, установленном дей
ствующей таксой

П р и м е ч а н и е .  Такса должна 
быть вывешена в помещении конто
ры или иного органа, выполняющего 
нотариальные действия, на видном 
месте.
30. Надбавка к нотсбору в пользу 

местных доходов взыскивается в раз
мере, устанавливаемом специальными 
постановлениями окрисполкомов, одна
ко не свыше норм, установленных 
Положением о местных финансах 
СССР.

31. За выполнение технической 
работы по составлению проектов, 
сделок, за переписку копий и проч. 
нотконтора взыскивает сборы по 
таксе, издаваемой НКЮ и НКФ.

П р и м е ч а н и е .  Означенная 
такса также должна быть выве
шена на видном месте.
32. Все без исключения посту

пающие сборы должны записываться 
в книги „общего реестра и сборов**, 
„протестованных векселей** и “денеж
ную", при чем уплатившему в случае 
его просьбы выдается бесплатно, но с 
соблюдением правил устава о гер
бовом сборе, квитанция о количестве 
взысканных сборов.

33. Все подлежащие взысканию 
сборы вносятся вперед и до внесения 
их никакие нотариальные действия не 
производятся.
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Внесені оплати повертається тільки 
в тому разі, як шо акта чи инших 
засвідчень ше не проведено по нота
ріальних книгах. Оплати за виконану 
технічну роботу не повертається 
в жодному разі.

34. На всіх актах, засвідченнях та 
инших документах зазначається: 
„оплачено". В разі звільнення від 
оплат, про це зазначається на доку
ментах й обов'язково коротко зазна
чається підстава до звільнення.

35. У тих випадках, коли нотарі- 
яльні чинності оплачуються згідно з 
таксою за сумою акту, договор/ чи 
зобов'язання, для визначення цієї 
суми вживається правил, шо встано
влені статутом гербової оплати, як 
шо чинною ноттаксою не передбачено 
иншого порядку.

У в а г а .  Що до стягнення гербо
вої оплати суму договору завжди 
визначається, згідно з правилами 
статуту гербової оплати.

36. В разі стягнення оплат з дого
ворів, що їхню суму під час укладення 
не можна визначити, стягається по
передню нотоплагу в розмірі, шо 
його встановлено таксою. Копію укла
деного договору негайно надсилається 
до місцевого Окрфінвідділу і повідом
ляється, що за цим договором стяг
нено лише попередню оплату і шо 
належить стягнути, в залежності від 
виявлення суми договору, додаткову 
оплату та обов'язково зазначається 
встановлений розмір цієї оплати. 
В загальному реєстрові зазначається 
час повідомлення Окрфінвідділу та 
число повідомлення за вихідним жур
налом.

Р о з д і л  VI.
Чинності нотконтор в разі виявиться, 
що недодержано правил статуту гер

бової оплати.

37. Наколи нотареві подано доку
мента неоплаченого чи оплаченого 
з недодержанням правил статуту гер
бової оплати, нотконтора стягає 
встановлену гербову оплату й штраф.

Внесенные сборы возвращаются 
только в том случае, если акты или 
другие засвидетельствования еше не 
проведены по нотариальным книгам. 
Сборы за исполненную техработу ни 
в коем случае не возвращаются.

34. На всех актах, засвидетельст
вованиях и других документах де
лается отметка „сборы взысканы".
В случаях освобождения от сборов, 
об этом на документах делается от
метка и обязательно кратко указы
вается основания освобождения.

35. В тех случаях, когда плата за 
нотариальные, действия, согласно 
таксы, взыскивается по сумме акта, 
договора или обязательства, для опре
деления этой суммы применяются 
правила, установленные уставом о 
гербовом сборе, если действующей 
ноткассой не предусмотрен поря
док определения цены договора.

П р и м е ч а н и е .  Для взимания 
гербового сбора цена договора 
всегда определяется по правилам 
устава о гербовом сборе.

36. При взимании сборов с дого
воров, сумма коих в момент совершения 
не может быть определена, взыски
вается предварительный нотсбор в
размере, установленном таксой; копия 
с совершенного договора немедленно 
посылается в местный Окрфинотдел 
с уведомлением, что по этому дого
вору взыскан лишь предварительный 
сбор и что остальной сбор подлежит 
внесению по мере выяснения суммы 
договора. При этом обязательно ука
зывается установленный размер этого 
сбора. В общем реестре делается 
отметка о времени сообщения в 
Окрфинотдел и номер сообщения по 
исходящему журналу.

Г л а в а  VI.
Действия нотконтор при обнаруже

нии нарушений устава о гербовом 
сборе.

37. При представлении неоплачен
ных или оплаченньГх с нарушением 
правил гербового устава документов, 
нотконторы взыскивают установлен
ный гербовый сбор и штраф.
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В разі дотична особі вловиться 
заплатити гербоау о їлату й штраф, 
то документа надсилається до місце
вого Окрфінвідділу і не повертається 
стороні, доки останній не розвяже 
питання шо до правильности його 
оплати. До гербової оплати й внесення 
штрафу—жодних нотаріальних чин
ностей не пецеводиться.

За всі виявлені випадки недодер
жання правил статуту гербової оплати 
належить негайно повідомляти в і д п о 
в і д н и й  Окрфінвідділ та надсилати 
копію д о т и ч н о г о  документа.

Стягнену в зазначених випадках 
гербову оплату й штраф записується 
звичайним порядком до загального 
реєстру та грошевої книги (графа 
геобової оплати), а в реєстрові за
значається причину стягнення гербової 
оплати й штрафу.

Р о з д і л  VII.
• Порядок переведення иотаріяльних 

чи//ноет ей нот конторами.

38. Все діловодство нотконтор про
вадиться українською мовою.

Акти та засвідчувані документи, 
на бажання сторін, можна викладати 
українською або російською мовами, 
або мовами національних меншостей 
та чужоземними, переклаїаючи ці 
останні на українську мову. Написи 
про складання актів та засвідчення 
документів викладається виключно 
українською мовою.

Коли нотар не знає мови нацмен- 
шости або чужоземної, якими скла
дено акта чи документа, перекладати 
Її на українську мову повинно через 
судового перекладача при окреуді або 
засвідчити через нього.

39. Нотаріяльні контори в жодному 
разі не можуть переходити від ви
щого порядку иотаріяльних чинностей, 
що його встановлено Цивільним Ко
дексом та иніпими узаконеннями для 
актів і договорів, до нижчого, цеб-то, 
наколи всіановлено. шо договір нале
жить складати в нотаріяльному по
рядкові, то нотар не може його 
тільки засвідчити й под.

В случае отказа лица уплатить гер
бовый сбор и штраф, документ отсы
лается в местный Окрфинотдел и не 
возвращается стороне до разрешения 
последним вопроса о правильности 
оплаты его сбором. До уплаты гербо
вого сбора и штрафа никаких нота
риальных действий не производится-.

О всех случаях обнаружения нару
шений гербового устава немедленно 
сообщается в подлежащий Окрфин
отдел с препровождением копии до
кумента.

Взысканный в указанных случаях 
гербовый сбор и штраф вносится обыч
ным порядком в обший реестр и де
нежную книгу в графу гербового сбора, 
при чем в реестре указывается об осно
ваниях взыскания гербового сбо^а 
и штрафа.

Г л а в а  VII.
О порядке совершения Поткоиторами 

нотариальных действий.

38. Все делопроизводство нот- 
контор ведется на украинском языке.

А кты и свидетельствуемые документы 
могут излагаться по желанию сторон 
на украинском или русском языках, 
а также на языках национальных мен- 
шинств и иностранных с переводом 
в последних случаях на украинский 
язык. Надписи о совершении актов 
и засвидетельствования документов 
делаются исключительно на украинском 
языке.

Вели язык нац. меншинства или 
иностранный, на коем излагается акт 
или документ, нотариусу не известен, 
перевод его на украинский язык должен 
быть совершен или удостоверен судеб
ным. переводчиком при скрсуде.

39. Нотариальные конторы ни 
в коем случае не могут переходить 
от высшего порядка нотариальных дей
ствий, установленных Гражданским 
Кодексом и другими узаконениями для 
актов и договоров к низшему, т. е.,если 
для договора установлен порядок нота
риального совершения, нотариус не 
может его лишь свидетельствовать и т.д.

•
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Навпаки, нотконтори не мають 
права відмовляти особам, що бажають 
оформити лравочин шляхом нотарі- 
яльного вчинення, хоч-би для такого 
роду правочинів закон встановлкнав 
лише нотаріяльне засвідчення або 
зовсім не вимагав участи нотаря.

40. Упевнення в особовості сторін, 
згідно з арт. 23 нотаріяльного поло
ження, обов'язково тільки в разі, 
коли особи, шо звертаються до нотаря 
особисто йому невідомі.

Коли ці особі нотареві відомі, 
нотар обов'язан лише перевірити 
їхню правоздатність та дієздатність 
Згідно 3 оголошеними списками.

41. На жадання громадян, за арт. 6 
нотаріяльного положення, вчинити 
правочин поза конторою, нотар, ке
руючись уважливістю прохання, Задо
вольняє це клопотання, для чого по
винен вирядитися для складання нот- 
чинности в місце, шо зазначено 
стороною, особисто або відрядити 
для цього свойого помічника.

В разі вчинення нотаріяльних пра
вочинів на жадання громадян поза 
конторою, встановлену нотаріяльну 
та місцеву оплату справляється в под
війному розмірі, та ше особа, що за
просила нотаря, повинна покрити 
подорожні кошти нотаря відповідно 
до відрядних норм. У

У всіх актах, договорах, заявах та 
инших документах, що оформлені 
нотарем поза конторою, обов'язково 
зазначається докладно місце їхнього 
вчинення (місто, село, вулиця й число 
дома).

42. Крім випадків, що їх передба
чено арт. 6 нотаріяльного положення, 
нотарі можуть виїзджати для оформ
лення правочинів, які вчиняється 
в інтересах держави (наприклад, 
ь разі укладення великого числа до
говорів поміж державою й селянами), 
а також з дозволу голови окрсуду, 
і з метою злегшити для населення 
оформлення різних правочинів, до 
селищ, громадяни яких в особливих 
випадках (напр.: ярмарок, базар, з'їзд) 
відчувають потребу в послугах нотаря.

Наоборот, нотконторы не в праве 
отказывать лицам, желающим оформить 
сделку путем нотариального соверше
ния, хотя бы для такого рода сделок 
законом предусматривалось лишь нота
риальное засвидетельствование или 
вовсе не требовалось участия нота
риуса.

40. Удостоверения о самоличности 
сторон, согласно ст. 23 нотариального 
положения, обязательно лишь в случае, 
если лица, обращающиеся к нотариусу, 
лично ему неизвестны.

Если эти лица нотариусу известны, 
нотариус обязан лишь проверить их 
правоспособность и дееспособность по 
публикуемым спискам.

41. В случаях просьбы граждан 
совершить в порядке ст. 6 нотари
ального положения сделку вне нот
конторы, нотариус, руководствуясь 
основательностью просьбы, может 
удовлетворить это ходатайство, от
правившись для совершения нотдей- 
ствия в место, указанное стороной, 
лично или командировав для этого 
своего помощника.

При совершении нотариальных сде
лок по просьбе граждан вне конторы, 
установленные нотариальный и мест
ный сборы взыскиваются в двойном 
размере и, кроме того, вызвавшее 
нотариуса лицо обязано возместить 
путевые расходы нотариуса согласно 
командировочных норм.

На всех актах, договорах, заявле
ниях и друг, документах, оформлен
ных нотариусом вне конторы, обяза
тельно подробно указывается место 
их совершения (город, село, улица и № 
дома).

42. Помимо случаев, предусмо
тренных ст. 6 нотариального положе
ния, нотариусы могут выезжать для 
оформления сделок, совершаемых в ин
тересах государства, например, в слу
чаях заключения большого количества 
договоров между государством и селя
нами, а также с разрешения предсе
дателя окрсуда с целью облегчения 
для населения оформления различных 
сделок в селениях, граждане коих 
в исключительных случаях (напр. 
ярмарка, базар, с'езд) ощущают по-
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В таких випадках встановлену 
оплату справляється в звичайному 
розмірі. Як шо нотар виїхав на жа
дання держустанови, то подорожні 
кошти покриває заінтересована держ
установа стосовно до загальних від
рядних норм, а за инших випадків 
їх покривається з нотоплат.

43. Як що нотчинності перево
диться поза конторою, то крім зазна
чення місця їхнього переведення в до
кументі. робиться про те-ж відмітку 
в загальному реєстрові.

44. Як шо різного роду правочини 
сторони вчиняють не особисто, а че
рез представників, нотар мусить пе
ревірити їхні повноваження. Наколи 
ці повноваження видано юридичними 
особами, нотар повинен перевірити, 
чи зазначені повноваження видані 
на підставі їхнього статуту (поло
ження).

45. Як шо правочини вчиняють 
представники державних установ чи 
підприємств, нотар повинен, не ви
магаючи нотаріально засвідченої до
віреносте упевнитися лише, шо повно
важення на вчинення правочину під
писала особа, шо стоїть на чолі цієї 
установи, та його затверджено вста
новленою печаткою (арт. 267 Цив. 
Код).

Коли повноваження підписано не 
особисто головою установи, нотар має 
право вимагати копію наказа уста
нови про те, шо особі, яка підписала 
повноваження, це право надано.

46. В разі укладення актів про 
перевласнення та заставу будівель 
або права забудівлі, треба мати на 
увазі, шо перевласнювати та заста
вляти можна тільки ті будинки та 
права забудівлі, які зареєстровано 
належним порядком.

47. Як шо до нотконтори зверта
ються особи, які бажають скласти 
акта про перевласнення або заставу 
будівлі чи права забудівлі, нотар по
винен перевірити, на підставі подава
них сторонами відповідних довідок 
місцевого відділу комунального госпо
дарства, а де таких не утворено,— 
відділу місцевого господарства, таке:

требностьв услугах нотариуса. В этом 
случае установленные сборы взыски
ваются в обычном размере, при чем 
8 случае выезда по просьбам госуч
реждения, путевые расходы возмеща
ются заинтересованным учреждением 
по обшим командировочным нор
мам, а в остальных случаях из нот- 
сборов.

43. Во всех случаях совершения 
нотдействий вне конторы, помимо ука
зания места их совершения в доку
менте, делается о том же отметка 
в общем реестре.

44. При совершении различного 
рода нотдействий не лично сторонами, 
а их представителями, нотариус обя
зан проверить их полномочия, при 
чем, если полномочия эти выданы 
юридическими лицами, нотариус обя
зан проверить, согласно ли уставу 
или положению о них выданы озна
ченные полномочия.

4 5. При совершении сделок пред
ставителями государственных учре
ждений и предприятий, нотариус 
должен, не требуя нотариально засвиде
тельствованной доверенности, удосто
вериться лишь, что полномочие на 
совершение сделки подписано лицом, 
возглавляющим это учреждение, и снаб
жено установленной печатью (Ст. 267 
Гр. Код.).

Если полномочие подписано нелично 
главою учреждения, нотариус вправе 
потребовать копию приказа учрежде
ния о том, что лицу, подписавшему 
полномочия, это право предоставлено.

46. При совершении актов по от
чуждению и залогу домостроений, 
права застройки необходимо иметь 
в виду, что отчуждать и закладывать 
можно только те строения и право 
застройки, которые зарегистрированы 
в установленном порядке.

47. При обращении в нотконтору 
лиц, желающих совершить акт о пе
реходе или залоге домостроения или 
права застройки, нотариус обязан 
удостовериться путем представления 
сторонами соответствующей справки 
местного отдела коммунального хо
зяйства, а где таковые не учреждены, 
от отдела местного хозяйства в ниже
следующем:
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а) шо будівля або право забудівлі
дійсно належить особі, шо його пере- 
власнює або заставляє;

б) шо на будинок або право забу
дівлі, шо їх перевласнюється чи за
ставляється, нема будь-яких заборон;

в) шоКомгосп(Місц»,осп)8ідприналеж- 
ного йому, за арт. 34 житлового зако
ну (3. У. УСРР за 1921 р. ,ч. 22,арт. 641) 
права на переважне набуття будинку 
відмовляє» ься або, шо з моменту по
дачі Комгоспові заяви про видачу до
відки минув місячний реченець;

г) шо продавець в даній місцевості 
склав на протязі року Й від свого імени 
й від імени своєї дружини або непов
нолітніх дітей не більш одною акту 
про перевласнення бувівель і

д) шо ні покупець, а ні його дру
жина, або неповнолітні їхні діти не 
посідають в даній місцевості більш 
як два будинки.

48. Крім довідок Комгоспу (Місц- 
госпу), шо передбачено попереднім 
арт. 47, нотар, вчиняючи акти про 
перевласнення будинків, відбирає під
писку: а) від продавця про те, шо 
ані продавець. :.ні його дружина або 
невповиолітні діти їхні не вчинили 
на протязі рок« ирлючимів на пере
власнення будинків у будь-якій иншій 
місцевості і б) від покупця'про те. шо 
«мі покупеиь, ані його дружина або 
неповнолітні їхні діти не посідають 
більш як два будинки у будь-якій 
місцевості.

49. Як шо Комгосп (Місцгосп) за
тримує потрібні для вчинення акту 
довідки (арт. 4 7 інструкції) більш 
як місяць, через шо сторони не мають 
змоги оформити цілком закінчений 
правочин, нотар повинен повідомити 
про те округового прокурора, задля 
вжиття заходів на підставі арт. 6 
Положення про Судоустрій.

ЗО. Після вчинення акту про пере
власнення або заставу будинків» права 
забудівлі, другий примірник акту, шо 
має силу оригіналу, в трьохденний ре
ченець нотконтора надсилає безпо-

а) что строение или право застройки 
действительно принадлежит лицу его 
отчуждающему или закладывающему;

б) что на отчуждаемом или закла
дываемом домостроении или праве 
застройки не имеется каких - либо 
запрещений;

8> что Комхоз (Местхоз» от прина
длежащего ему по ст. 34 жил. закона 
(С. У. УССР за 1921 г., № 22, ст.641) 
права преимущественного приобрете
ния строения отказывается или что 
с момента подачи Комхозу заявления 
о выдаче справки истек месячный срок;

г) что продавец в данной местности 
совершал на протяжении года как от 
своего имени, так и от имени своего 
супруга или несовершеннолетних де
тей не больше одного акта об отчуж
дении строений;

д) что ни покупатель, ни его суп
руг или несовершеннолетние дети не 
владеют н данной местности больше, 
чем двумя строениями;

48. Помимо представления справ
ки Комхоза (Местхоза), предусмот
ренной предыдущей 47 ст., нотариус 
при совершении актов на отчуждения 
домостроений отбирает подписки:
а) от продавца в том, что ни про
давец, ни его супруг или несовер
шеннолетние дет и их не совершали 
сделок по отчуждению строений 
в какой-либо другой местности в те
чение предшествующего года и б) от 
покупателя в том, что ни покупа
тель, ни его супруг или несовершенно
летние дети не владеют больше, чем 
двумя строениями в какой-либо другой 
местности.

49. В тех случаях, когда необхо
димые для совершения акта справки 
(ст. 47 инструкции) задерживаются 
Комхозом (Местхозом) более месяца, 
вследствие чего стороны лишены воз
можности оформить вполне закон
ченную сделку, нотариус обязан со
общить об этом окружному проку
рору, для принятия мер согласно ст. 6 
Положения о Судоусіройстве.

50. По совершении акта об от
чуждении или залоге строений и пра
вил застройки, второй экземпляр акта 
имеющий силу подлинника в лрехднев- 
ный срок отправляется нотконторой
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середньо до Комгоспу (Місцгоспу) 
за для належної реєстрації та видачі 
за належністю.

У в а г а .  Порядок реєстрації актів
Комгоспами (Місцгоспами) вста
новлюється особливою інструкцією
НКЮ і НКВС.
51. Вчиняючи акта про заставу бу

динків і права забудівлі, нотконтори 
одночасно з цим накладають на буди
нок або право забудівлі заборону.

52. Заборону накладається на під
ставі статті про заборону, зноситься 
ії на підставі статті про дозвіл, коли 
заникнуть підстави, за якими ії 
накладено.

53. У кожній статті про заборону 
нотар зазначає:

а) рік, місяць, день і число, під 
якими відповідного акта занесено до 
загального реєстру;

б) ім'я, по - батькові та прізвище 
власника, а також назву та місце, де 
є майно, на яке накладається за
борону;

в) підставу, за якою накладається 
заборону;

г) суму заборони словами (цифри 
подається в дужках), зазнаючи і ка
пітальний довг і розмір відсотків.

54. У кожній статті про дозвіл но
тар повинен зазначати:

а) час складання статті про дозвіл;

б) ім'я, по батькові та прізвище 
власника майна, що з нього знято 
заборону і

в) рік і число знесеної статті про 
заборону за збірником заборон Ком
госпу (Місцгоспу).

55. Статті про заборону та дозвіл 
негайно після складання акту ноткон
тори надсилають до Комгоспу (Місц
госпу) для занесення до збірників 
заборон та дозволів та занотування 
в реєстрі приватно-власницьких бу
дівель і зазначення в цьому реєстрові 
відповідного збірника та чисел, під 
якими зазначені статті записані.

непосредственно в Комхоз (Мест- 
хоз) для подлежащей регистрации 
и выдачи по принадлежности.

П р и м е ч а н и е .  Порядок реги
страции актов Комхозами (Местхо-

зами) определяется особой Инструк
цией НКЮ и НКВД.
51. При совершении нотконто- 

рами актов на залог строений и 
права застройки одновременно с со
вершением акта на домостроение или 
право застройки налагается запре
щение.

52. Запрещение налагается по
средством запретительной статьи 
и снимается по уничтожению осно
вания, по коему оно было наложено, 
посредством разрешительной статьи.

53. В каждой запретительной 
статье нотариус указывает:

а) год, месяц, число и номер, под 
которым соответствующий акт запи
сан в общем реестре;

б) имя, отчество и фамилию соб
ственника, а также наименование и 
местонахождение имущества, на кото
рое налагается запрещение;

в) основание, по коему налагается 
запрещение;

г) сумму запрещения, написанную 
прописью (цифры проставляются в 
скобках) с указанием, как капиталь
ного долга, так и размера процентов.

54. В каждой разрешительной 
статье нотариусом должно быть ука
зано:

а) время составления разрешитель
ной статьи;

б) имя, отчество и фамилию соб
ственника освобождаемого от запре
щения имущества и

в) год и номер снимаемой запрети
тельной статьи по сборнику запре
щений Комхоза (Местхоза).

55. Запретительные и разреши
тельные статьи немедленно по совер
шению акта направляются ноткон- 
торами в Комхоз (Местхоз) для вне
сения в сборник запрещений или 
разреикний и отметки в реестре 
частно-владельческих строений с ука
занием надлежащего сборника и нуме
ров, иод которыми означенные статьи 
записаны.
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56. Про замотування в реєстрі на
кладення чи знесення заборони Ком
госп (Місцгосп) сповішає нотконтору, 
що надсилає відповідну статтю, зазна
чаючи число і дату збірника заборон 
чи дозволів. Ці відомості нотар зано
сить до відповідного акту в актовій 
книзі.

57. Всі складені в порядкові 
арт. 10 нотаріяльного положення акти 
належить го змозі друкувати на ма
шинці під копирку в двох примірни
ках на встановленому актовому па
пері, а коли такого немає—на зви
чайному канцелярському паперові.

Перший примірник акту підши
вається до актової книги, а другий 
примірник, що має силу оригінала, 
видається, за арт. 32 нотаріяльного 
положення, зазначеній в актові сто
роні, або надсилається, стосовно до 
п. 50 цієї інструкції, до належного 
органу для реєстрації і в цьому разі 
на першому примірникові, шо зали
шається в актовій книзі, робиться 
відповідну нотатку.

58. Копії або оригінали документів, 
шо подаються сторонами і є підста 
вою акту, залишаються, за арт. 20 
нотаріяльного положення, в ноткон- 
торі і підшиваются разом з першим 
примірником акту до актової книги 
(арт. 21 цієї інструкції).

59. Вчинені акти можна знести за 
арг. 27 ноуаріяльного положення. 
В написі про їхнє знесення, на під
ставі цього артикулу, належить ко
ротко зазначити причину знесення, 
та його дату. Заяви сторін або копії 
постанови суду про знищення при
кладається до акту.

60. Засвідчуючи пеоедовір'я на до
віреності, за якою робиться передо
вір^, належить зазначати: на чиє 
ім'я зроблено передувір'я, час засвід
чення та чергове число загального 
реєстру.

56. По совершении отметки в ре
єстре о наложении или снятии запре
щения, Комхозы (Местхозы) уведо 
мляют нотконтору, приславшую соот
ветствующую статью, с указанием 
номера и даты по сборнику запре
щений или разрешения. Означенные 
сведения отмечаются нотариусом на 
соответствующем акте в актовой 
книге.

57. Все совершаемые в порядке 
ст. 10 нотариального положения 
акты по возможности должны печа
таться на машинке, под копирку 
в двух экземплярах на установленной 
актовой бумаге, а при отсутствии 
таковой на обычных листах писчей 
бумаги.

Первый экземпляр акта подшивается 
в актовую книгу, а второй экземпляр, 
имеющий силу подлинника, выдается, 
согласно ст. 32 нотариального поло
жения,—стороне, указанной в акте, 
или направляется в соответствии 
с § 50 настоящей инструкции, в над
лежащий дрган для регистрации и в 
этом случае на первом экземпляре, 
остающемся в актовой книге, делается 
соответствующая отметка.

58. Документы, представленные 
сторонами, послужившие основанием 
акта и составляемые в порядке 
ст. 20 нотариального положения, в ко
пиях или подлинниках в нотконторе 
подшиваются вместе с первым экзем
пляром акта в актовую книгу (ст. 21 
настоящей инструкции).

59. Совершенные акты могут 
быть уничтожены порядком, преду
смотренным ст. 27 нотариального 
положения, при чем надписи об их 
уничтожении, совершаемые на осно
вании означенной статьи должны 
содержать в себе краткое основание 
уничтожения и дату его. Заявления 
сторон или копия определения суда 
об уничтожении приобщаются к акту.

60. При засвидетельствовании пе- 
редоверий на доверенности, на осно
вании коей сделано передоверие, 
делается отметка о том, кому сде
лано передоверие, и указывается время 
засвидетельствования, порядковый но
мер общего реестра.
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61. Наколи декілька віродавців 
видає одну довіреність одному вірни
кові. то засвідчувати таку довіреність 
можна тільки в тому разі, коли перед
бачені нею чинності торкаються солі
дарних інтересів усіх віролавців, а не 
інтересів кожного з них зокрема.

62. На заявах про утворення това
риств і союзів, шо не мають на меті 
зиску, належить засвідчувати лише 
ті підписи, шо їх фундатори вчинили 
особисто в присутності нотаря або 
визнали перед нотарем за власноручні. 
Підписувати заяви за уповноваженням 
забороняється, бо це прямо суперечить 
законові. З'являтися для підписування 
заяв фундатори можуть не всі разом, 
але, шоби заява набула законної сили, 
її мають підписати всі передбачені 
законом фундатори, а саме—не менш 
як 10 фундаторів, а для релігійних 
товариств—не менш як 50, згідно 
з постановами ВУЦВК'у з 1 листопаду 
1922 року (З.У. УСРРза 1922 р., ч. 46, 
арт. 687) і з 16 квітня 1924 року 
( З У .  УСРРза 1924 р., ч. 9. арт. 90).

Нотаріальну та місцеву оплату спра
вляється відповідно до числа фундаторів.

63. Посвідчуючи, шо дана особа 
дійсно перебувала в певному місці, 
або посвідчуючи час подання доку
менту, нотар обов'язково зазначає 
рік. місяць, день, а на бажання 
сторони і годину й хвилину, про шо 
видає посвідчення. Нотатку про час 
подання документу можна зробити 
на прохання сторони і на самому 
документові.

64. В разі передачі нотконторою 
заяв віл одної особи до другої, заяву 
вручається адресатові під розписку, 
а в разі його відсутности під розписку, 
сім'ї або домоуправління. Як шо 
адресат відмовиться дати розписку 
про прийняття заяви, заяву цю зали
шається останньому без розписки 
В посвідченнях,’шо видаються стороні, 
обов'язково зазначається спосіб вру
чення.

61. В тех случаях, когда выдается 
одна доверенность несколькими дове
рителями одному поверенному, свиде
тельствовать эти доверенности можно 
лишь в том случае, если действия, 
предусмотренные этими доверенностя
ми, касаются солидарных интересов 
всех доверителей, а не интересов 
каждого из них в отдельности.

62. На заявления об учреждении 
обществ и союзов, не преследующих 
целей извлечения прибылей,свидетель
ствуются лишь те надписи, которые 
учинены учредителями лично в при
сутствии нотариуса, или признаны ими 
перед нотариусом за сделанные соб
ственноручно. Подписывание заявлений 
по доверенности воспрещается, как 
прямо противоречащее закону. Явля
ться для подписывания заявлений 
учредители могут не все одновременно, 
но для придания заявлению за
конной силы, оно должно быть под
писано всеми предусмотренными зако
ном учредителями, а именно: не менее, 
как 10 учредителей, а для религиозных 
обществ не менее, как 50, согласно по
становления ВУЦИК'а: от 1 ноября 
1922 г.(С. У. УССР К? 40. ст. 687) и от 
16 апреля 1924 г. (С.У. УССР 1924 г. 
№ 9, ст. 90).

Нотариальные и местные сборы взы
скиваются по числу учредителей.

(*3. При удостоверении пребывания 
лица в определенном месте, или пред'
явлення документа, нотариус указы
вает год, месяц, число, а при желании 
стороны час и минуты, о чем выдается 
удостоверение, а отметка о времени 
пред'явления документа может быть 
сделана по просьбе стороны и на 
самом документе.

6 4. При передаче нотконторою 
заявлений от одного лица к другому, 
заявление вручается адресату под 
расписку, а в случае его отсутствия, 
под расписку его домашних или домо
управления. При отказе адресата дать 
расписку в принятии заявления, та
ковое оставляется последнему без рас
писки. ь удостоверениях, выдаваемых 
стороне, обязательно отмечается способ 
вручения.
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У видаваних посвідченнях належить 
подавати назвиська обох сторін, час 
одержання заяви та відповідь на ню.

65. Документи, що приймаються 
нотконторою на схов на підставі п. „з“ 
арт. 1 нотаріяльного положення, мо
жуть бути в запечатаних конвертах 
і без таких.

Прийняі і на схов документи негайно 
записується до реєстру, де зазна
чається короткий зміст прийнятого 
документу чи зовнішні ознаки пакету.

Про прийняття видається квитка, 
де зазначається число реєстру і сума 
справлених нотконторою оплат. Про 
одержання квитка сторона розпи
сується в реєстрі.

Усі прийняті нотконторою доку
менти переховується у вогнетриванй 
шафі, а як що такої не буде, то 
в иншій належній схованці, ключ від 
якої повинен зберігатися в грошевій 
касі.

Прийняті документи повертаються, 
після подання квитка, особі, що їх 
подала, або її законно-уповноваженому. У

У тих випадках, коли документи 
подано кількома особами, їх видається 
тим з них, які подали уповноваження 
від решти.

В разі смерти особи, по подала 
документи, їх видається особі чи уста
нові, за визначенням суду.

Загублені квитки поновляє ноткон- 
тора, наколи зацікавлена особа по
дасть розписку про оголошення в Бю
летені НКЮ об'яви про загублення, 
згідно з п. 2 постанови ВУЦВК'а 
з 10 квітня 1923 р. (3. У. УСРР 
1923 р., ч. 12, арт. 220).

Р о з д і л  VIII.

Порядок видачі виписок з нотаріяльних 
книг і копій актів та инших доку

ментів.
66. Другий примірник нотаріяльного 

акту, шо має с и л у  оригіналу, видається 
за арт. 22 нотаріяльного положення, 
стороні, зазначеній в акті. Наколи 
цією стороною буде де-кілька осіб, 
в акті слід передбачити, кому з них

Выдаваемые удостоверения должны 
содержать в себе имена обеих сторон, 
время получения заявления и после
довавший ответ.

65. Документы, принимаемые нот- 
конторой на хранение, на основании 
п. „з“ ст. 1 нотариального положения, 
могут быть в запечатанных конвертах 
и без таковых.

Принятые на хранение документы 
немедленно записываются в реестре, 
где отмечается краткое содержание 
принятого документа или внешние 
признаки пакета.

В принятии выдается квитанция, в 
коей указывается номер реестра и коли
чество сборов, полученных ноткон- 
торой, при чем сторона в получении 
квитанции расписывается в реестре.

Все принятые нотконторой доку
менты хранятся в несгораемом шкафу, 
а при отсутствии такового в другом 
надлежащем помещении, ключ от 
коего должен храниться в денежной 
кассе.

Возвращаются принятые документы, 
по представлении квитанции, лицу, их 
представившему, или его законно-упол - 
помоченному.

В тех случаях, когда документы были 
сданы несколькими лицами, таковые 
выдаются тем из них, которые пред
ставили доверенность ог остальных.

В случае смерти лица, подавшего до
кументы, таковые выдаются лицу или 
учреждению, по определению суда.

Утраченные квитанции восстанавли
ваются нотконторой по представлении 
заинтересованным лицом квитанции 
Бюллетеня НКЮ о помещении пу
бликации об утрате в порядке п. 2 
постановления ВУЦИК'а от 10 апреля 
1923 года (С. У. УССР 1923 г. № 12, 
ст. 220).

Г л а в а  VIII.
О порядке выдачи выписей из нота

риальные книг и копий актов и других 
документов.

66. 2-й экземпляр нотариального 
акта, имеющий силу подлинника, вы
дается, за силою ст. 22 нотариального 
положения, стороне, указанной в акте, 
при чем, если этой стороной окажется 
несколько лиц, в акте должно быть
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належить видати оригінала. Останні 
одержують копії акта в порядкові 
арт. 25 нотаріяльного положення 
(форми 2 та 3).

67. В разі загуОлення чи знищення 
другого, що має силу оригінала, при
мірника акта, дублікати його видається:

а) дублікати двохсторонніх актів 
не инакше як за постановою суду. 
Справи про загублення документів 
розглядає нарсуд на заяву заінтере
сованої сторони в позовнім порядкові, 
викликаючи другу сторону;

б) дублікати односторонні < актів 
видає нотконтора на вимогу заінтере
сованих осіб після подання ними 
довідок про оголошення в Бюлетені 
НКЮ про загублення чи знищення 
акту, не раніш, як мине 2 місяці з дня 
оголошення.

68. Копії всіх засвідчених ноткон- 
торою договорів зберігає нотконтора 
в особливому наряді

Р о з д і л  IX.
У кладення заповітів.

69. Заповіти складаються в нота- 
ріяльному порядкові з додержанням 
усіх правил, що їх встановлено для 
нотаріяльних актів.

Складаючи заповіти, нотарі пере
віряють. за відповідними артикулами 
нотаріяльного положення, законність 
розпоряджень заповідателя з боку 
об‘єкту спадщини, осіб, що призна
чені за спадкоємців, або инших зазна
чених в заповіті умов, а також упев- 
нюються в тому, що заповітні розпо
рядження * викладено відповідно до 
волі заповідателя. Перевірку закон
ности заповітних розпоряджень ро
биться шляхом перевірки змісту 
складуваного заповіту без вимагання 
будь-яких документів.

Заповіт, підписаний заповідателем 
особисто, а в разі його неписьмен- 
ности—рукоприкладачем. підшивається 
звичайним порядком до актової книги, 
а другий примірник Його, шо за арт. 23

предусмотрено, кому из них надлежит 
выдать подлинник. Остальные полу
чают копии акта, в порядке сг. 25 
нотариального положения (формы 
2 и 3).

67. В случае утраты или истре
бления 2-го, имеющего силу подлин
ника, экземпляра акта, дубликаты его 
выдаются:

а) дубликаты двухсторонних актов 
не иначе, как по определению суда. 
Дела об утрате документов рассматри
ваются нарсудом по заявлению заин
тересованной стороны в исковом по
рядке с вызовом другой стороны;

б) дубликаты односторонних актов 
выдаются нотконторой по требованию 
заинтересованных лиц по пред'явлений 
ими справок о публикации в Бюлле
тене НКЮ об утере или истреблении 
акта, не ранее истечения 2-х месяцев 
со дня публикации.

68. Копии всех свидетельству
емых нотконторами договоров хра
нятся в ногконторах в особом наряде.

Г л а в а  IX.
О совершении завещаний.

69. Завещания совершаются нота
риальным порядком, с соблюдением 
всех установленных для нотариальных 
актов правил.

(!ри совершении завещаний, нота
риусы проверяют, в порядке соответ
ствующих статей нотариального по
ложения, законность распоряжения 
завещателя с точки зрения об'єкта 
наследования, лиц, которые поимено
ваны наследниками, или иных условий 
указанные в завещании, а также 
удостоверяются в соответствии заве
щательных распоряжений, изложенных 
в завещании, воле завещателя. Про* 
верка законности завещательных 
распоряжений делается путем проверки 
содержания совершенного завещания 
без требования каких бы то ни было 
документов.

Завещание, подписанное самим за
вещателем и. при его неграмотности, 
рукоприкладчиком, подшивается обыч
ным порядком в актовую книгу, и 2-й 
экземпляр его, на основании ст. 23
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нотаріального положення має силу 
оригіналу, вилається заповідателю.

70. В разі подання до нотконтори 
готового заповіту, підписаного осо
бисто заповідателем (1 абз арт. 425 
Цив. Код.), нотар., до занесення запо
віту до актової книги, повинен упев
нитися, крім перевірки законности 
заповітних розпоряджень, і в тому, 
шо вони відповідають волі залові- 
дателя:

І. а) чи дійсно заповіт підписав 
заповідатель особисто;

б) чи дійсно та особа, шо подала 
заповіт до нотконтори, є за запові- 
дателя.

N. В разі подання заповіту, підпи
саного рукоприкладачем (2 абз. 
арт. 425 ЦК;, належить перевірити 
ше й таке:

а) шо підпис рукоприкладача є то
тожній;

б) шо заповіт складено не на ко
ристь особи, яка підписала заповіт.

71. Наколи заповідатель прибуде 
до нотконтори для укладення заповіту, 
нотар повинен упевнитися:

а) як шс заповідатель письменний— 
в його особовості;

б) як шо заповідатель неписьменний, 
ше й у особовості рукоприкладача, 
шоби запобігти можливісті складення 
заповітних розпоряджень на користь, 
особи, шо підписала заповіт.

72. Наколи заповіт укладає особа 
шо з фізичних причин не може 
власноручно підписати акта, то засто
совується правила, які встановлено 
для фізично дефективних, за артику
лами 16 і 17 нотаріяльного положення.

73. За передбачених арт. 6 нота
ріяльного положення випадків, нотар 
для укладення заповіту може виїхати 
в місце перебування заповідателч чи 
відрятити помічника.

74. Укладені заповіти можна зміню
вати і з носити на волю заповідателя. 
Укладені заповіти змінюється через 
нові заповіти, а зноситься через по
дання особливої заяви на їм я нотаря 
чи до суду.

ч. 9-Ю Арт. 31

нотариального положения, имеющий 
силу подлинника, выдается завещателю.

70. При представлении в ноткон- 
тору готового завещания, подписан
ного самим завещателем (1-й абз. 
ст. 425 Гр. Код.), нотариус, до вне
сения завещания в актовую книгу, 
обязан удостовериться, помимо про
верки законности завещательных рас
поряжений и соответствия их воле 
завещателя:

I. а) действительно ли завещание 
подписано самим завещателем;

б) совпадает ли личность завеща
теля с лицом, представившим заве
щание в нотконтору.

II. При представлении завещания, 
подписанного рукоприкладчиком (2 абз. 
ст. 425 ГК), кроме того:

а) в подлинности подписи рукопри
кладчика;

0) что завещание совершено не га 
пользу лица, подписавшего завещание.

71. При явке завещателя в ноткон
тору для совершения завещания но
тариус обязан удостовериться:

а) при грамотности . завещателя в 
его личности;

б) при неграмотности зявешателя, 
кроме того, в самоличности рукопри
кладчика, во избежание возможности 
совершения завещательного распоря
жения в пользу лица, подписавшего 
завещание.

72. При совершении завещания ли
цом, которое в силу физических не
достатков не в состоянии собственно 
ручно подписать акт, применяются 
правила,установленные для физически- 
дефективных ст. ст. 16 и 17 нота
риального положения.

73. В случаях, предусмотренных ст. 6 
нотариального положения, нотариус 
для совершения завещания может 
выезжать в место пребывания заве
щателя или командировать помощника.

74. Совершенные завещания могут 
изменяться и уничтожаться по воле 
завещателя, при чем изменяются со
вершенные завещания путем новых 
завещаний, а уничтожаются путем 
подачи особого заявления на имя но
тариуса или суда.

№ 9-10 Ст. 31
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75. Заяву заповідателя про знесення
заповіту, коли її подано безпосередньо
до нотконтори, нотар у звичайному 
порядкові заносить до актової книги 
та, за п. 59 цієї інструкції, робить 
відповідну нотатку про знесення 
в книгах нотконтори і на другому 
примірникові заповіту, коли такого 
подано.

У в а г а .  Наколи актову книгу, 
до якої занесено заповіта, надіслано, 
за арт. 9 нотаріального положення, 
до архіву окрсуду, нотар повідомляє 
окрсуд для занесення до неї відпо
відної нотатки.

Р о з д і л  X .

Прийняття Оо протести та протест 
векселів.

76. Нотар повинен старанно пере
віряти подавані до нотконтори для 
протесту векселі: чи відпосідає даний 
вексель всім вимогам статуту про 
векселі, цеб-то, чи має вексель всі 
реквізити, передаточні написи векселе- 
державців та инше, а також термін 
подання до протесту.

В разі виявлення хиб, нотар негайно 
відмовляє прийняти векселя та, на 
жадання векселедержавця, негайно-ж 
видає йому довідку, подаючи причини 
відмовлення та зазначаючи відповідні 
артикули статуту про векселі чи 
пояснення до нього, які порушено.

77. Розірваних та надірваних век
селів до протесту не приймається за 
винятком випадків, коли самий харак
тер пошкодження векселя наявно 
свідчить про випадковість пошко
дження, наприклад: векселя перервано 
на заломі через ветхість* одірвано 
край векселя зверху без пошкодження 
тексту векселя, або без порушення 
істотних реквізитів то шо.

78. Підчас перевірки правильности 
векселя треба мати на увазі:

1) У звязку зі встановленням сталої 
валюти й прикороченням обігу гро
шевих знаків зразку 1923 року 
з 11 травня 1924 року (Віст. ЦВК'у

75. Заявление завещателя об 
уничтожении завещания, поступившеє 
непосредственно в нотконтору, вно
сится нотариусом обычным порядком 
в актовую книгу, при чем об уничто
жении делается соответствующая от
метка, в порядке ст. 59 настоящей 
инструкции, в книгах нотконторы 
и на 2 экземпляре завещания, если 
таковой представлен.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, 
когда актовая книга, в которую 
внесено завещание, направлена, 
в порядке ст. 9 нотариального 
положения, 8 архив окрсуда, 
нотариус сообщает окрсуду для 
внесения в нее соответствующих 
отметок.

Г л а в а  X.
О принятии к протесту и протесте 

векселей.

76. При представлении в ноткон
тору векселей для протеста, нотариус 
обязан тщательно проверить, отве
чает ли данный вексель всем требо
ваниям положения о векселях, т. е. 
имеются ли на векселе все реквизиты 
его, передаточные надписи векселедер
жателей и проч., а также срок пред'я
влення к протесту.

При обнаружении недостатков, но
тариус немедленно отказывает в при
еме векселя и, в случае требования 
о том векселедержателей, немедленно 
выдает ему справку, с изложением 
причин отказа, с ссылкой на нару
шение соответствующих ст. ст. поло
жения или раз'яснений к нему.

77. Разорванные и надорванные 
векселя к протесту не принимаются 
за исключением случаев, когда самый 
характер повреждения векселя ясно 
свидетельствует о случайности повре
ждения, например, вексель разорван 
на сгибе вследствии ветхости оторван 
край векселя сверху без повреждения 
текста векселя, или без нарушения 
сушественных реквизитов и т. п.

78. При проверке правильности 
векселя необходимо иметь в виду:

1) В связи с установлением твердой 
валюты и прекращением хождения 
денежных знаков образца 1923 года, 
установленнного с 11 мая 1924 года
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і РНК Союзу РСР за 1*24 р>> ч. з, 
арт. 94), відсутність у векселях, шо 
написані від 11 травня 1924 р., вка
зівок валюти золотой не позбавлює 
векселя векселевої сили.

2) Аж до заготування векселевих 
бланків нового зразку (постанова 
НКФ СРСР з ЗО листопаду 1923 року— 
«Известия ЦИК СССР» за 1923 р.,
ч. 280) гербову оплату векселів на
лежить провадити на підставі п. 1 
арт. 21 і арт. 19 затвердженої 22 ли
стопаду 1923 р. інструкції про засто
сування статуту про гербову оплату.

3) У тих випадках, коли термін 
платіжу по векселю припадає на не
робочий день, терміном платіжу по
винно рахувати перший робочий 
наступний за неробочим день, з якого 
повинно рахувати й термін для подання 
векселя до протесту.

Так саме, у всіх тих випадках, коли 
протест векселя повинно перевести 
в неробочий день, протест перево
диться в перший наступний за неро
бочим робочий день.

79. Коли вексель задовольняє вимоги 
закону, нотар приймає його й негайно 
справляє з подавця векселя гербову 
І всі встановлені чинною таксою 
оплати: за чинності по прийнятих 
векселях, за протест векселя та повіст- 
кове. А

Прийнятого векселя обов'язково 
негайно записується до книги „за
гального реєстру і оплат", де зазна
чається справлену оплату чинности 
шо до прийняття векселя та повіст- 
кове. Одержані наперед гербове та 
оплата протесту векселя до загального 
реєстру не заноситься, а записується 
на прибуток до книги розрахунків по 
прийнятих до протесту векселях (п. «е» 
арт. 8 нотаріяльного положення) у 
і рафу 5 книги (форма 14).

80. Як що подано векселя до про
тесту, нотконтори, за арт. 12 статуту 
про векселі, вимогу про платіж по
дають лише до векселедавця (по про
стому векселю) або трасата, в разі 
протесту про неприйняття переказо- 
вого векселя.

(Вести. ЦИК, СНК и СТО СССР за 
1924 г., Ай 3, ст. 94) отсутствие
в векселях, выписанных с 11 мая 1924 г, 
указания валюты золотом не лишает 
векселя вексельной,силы.

2) Впредь до изготовления вексельных 
бланков ново'-о образца (постан. НКФ 
СССР от ЗО XI—23 г., Известия ЦИК‘а 
СССР за 1923 г., № 280) оплата век
селей гербовым сбором должна про
изводиться применительно к п. 1 ст. 21 
и ст. 19, утвержденной 22 ноября 
1923 г. инструкция о применении устава 
о гербовом сборе.

3) В тех случаях, когда срок пла
тежа по векселю падает на нерабо
чий день, сроком платежа считается 
первый рабочий, следующий за не 
рабочим день, с которого и должен 
считаться срок для представления век
селя к протесту.

Равным образом, во всех тех слу
чаях, когда протест по векселю дол
жен быть произведен в нерабочий 
день, то протест производится в пер
вый следующий за нерабочим — рабо
чий день.

79. Вели вексель удовлетворяет 
требованиям закона, нотариус прини
мает его и немедленно взыскивает 
с пред'явителя векселя, как гербовый, 
так и все установленные действующей 
таксой сборы, а именно за действия 
по принятым векселям, за протест 
векселя и повесточный.

Принятый вексель обязательно не
медленно записывается в книгу „общего 
реестра и сборов44, где отмечаются по
лученные за действия по принятию 
векселя и повесточный сборы. Получен
ные вперед гербовый сбор и сборы 
за протест векселя в общий реестр 
не вносятся, а записываются на при
ход в книгу для расчета по принятым 
к протесту векселям (п. „е“ ст. 8 
нотариального положения) в графу 5 
книги (форма 14).

80. При представлении векселя 
к протесту, нотконторы, согласно 
ст. 12 положения о векселях, пред'я- 
вляют требования о платеже только 
векселедателям (по простому векселю) 
или трассатам в случае протеста, не
принятия переводного векселя.

Требование о платеже надписа-
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Вимогу про платіж до надписувачів 
че подається, але їх сповіщається 
про подані до протесту векселі, по 
адресах, поданих векселедержавцем 
або зазначених на векселі.

У в а г а .  У тих випадках, коли 
зобов’язані за векселем особи меш
кають поза місцем осідку контори 
й вручити вимогу в належний рече
нець нотконтора за дальністю не 
може, в и м о г и  про платіж до них 
не надсилається.

81. Вимогу про платіж зобов’язаним 
за векселем особам нотарі повинні 
подавати того самого дня, коли ве
кселя подано векселедержавцем до нот- 
контори, і, тільки в разі неможливости 
зробити це з технічних причин,— 
подавати такі вимоги наступного дня.

Протестувати векселі повинно не 
пізніш трьох годин дня, наступного 
після подання зобов’язаним за векселем 
особам вимоги про платіж.

82. Вексель, писаний реченцем на 
певний час після подання, може бути 
прийнятим до протесту лише після 
спливу визначеного в ньому реченця 
з дня подання. Час подання векселя 
фіксується нотаткою векселедавця на 
векселі або посвідченням нотконтори 
в порядкові арт. ЗО нотаріяльного 
положення.

83. В разі внесення зобов'язаними 
за векселем особами платіжу по по
даних до протесту векселях, ноткон
тори повинні прирахувати до сум, шо 
належать по векселю’; і також і про
центи, Згідно з арт. 15 статуту про 
векселі, а також усі зроблені векселе
державцем нотаріальні витрати.

Невиплат зазначених процентів або 
витрат тягне за собою протест векселя.
84. В разі несплати векселя в на

лежний реченець, цсб-то до трьох 
годин дня наступного після надіслання 
вимоги про платіж, нотар опроте
стовує векселя. Протест вчиняється 
шляхом накладання штампу чи напи
сом на самому векселі за встановленою 
формою (форма 11) й занесенням 
векселя до реєстру протестованих 
векселів (п. «г» арт. 1 нотаріяльного 
положення) (форма 15).

телям не пред’являются, но они уведом
ляются о поступивших к протесту 
векселях, согласно адресов, указанных 
векселе-держателем или помешенных 
на векселе.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, 
когда обязанные по векселю лица 
проживают вне места нахождения 
конторы и вручить требований кон
торы за дальностью расстояния 
в установленный срок не предста
вляется возможным, требования о 
платеже им не посылаются.
81. Требование об уплате обязан

ным по векселю лицам нотариусы 
должны пред’являть в тот самый день, 
когда вексель пред’явлен векселедер
жателем в нотконтору, и только в слу
чае невозможности сделать этого по 
техническим затруднениям,пред’являть 
эти требования на следующий день.

Протестовать векселя должно не 
познее трех часов дня следующего за 
пред’явлением обязанным по векселю 
лицам требования о платеже.

82. Вексель, писанный сроком на 
определенное число, по пред’явленим 
может быть принят к протесту 
лишь после истечения указанного в 
нем срока со дня пред’явлення. Время 
пред’явлення векселя, фиксируется от
меткою векселедателя на векселе или 
удостоверяется нотконторою в поряд
ке ст. 30 нотариального положения.

83. ‘При внесении обязанными по 
векселю лицами платежа по пред’яв-
ленным к протесту векселям, ноткон- 
торам надлежит причислять к следу
емым по векселю суммам также и 
проценты, согласно ст. 13 положения 
о векселях, а также все понесенные век
селедержателем нотариальные расходы.

Неуплата означенных процентов 
или расходов влечет за собой протест.

84. В случае неоплаты векселя 
в установленный срок, т,-е. до трех 
часов дня следующего за посылкой 
требования о платеже, нотариус про
тестует вексель. Протест производится 
путем наложения штампа или над
писью на самом векселе по устано
вленной форме (форма 11) и вне
сением векселя в реестр протестовэи- 
ных векселей (п. „г" ст. 1 нотари
ального положения) (форма 15).
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85. До цього-ж реєстру протесто- 
вавих векселів ЗаПИСуЄТЬСЯ Справлені: 
гербова оплата та оплата протесту 
векселя. Одночасно ці оплати спи
суєтеся на видаток в книзі розра
хунків по векселях (з графи. 5 до 
графи 13), куди їх тимчасово записано 
при поданні векселів. До книги загаль
ного реєстру і оплат •ротестованих 
векселів не заноситься.

Як шо векселя буде оплачено до 
протесту, справлені наперед оплати 
(за протест векселя та гербове) повер
тається подавцеві векселя разом з 
валютою й одночасно иі оплати спи
сується на видаток по книзі розра
хунків по векселях (в графу 13).

86. Нотконтори надсилають відо
мості про протестовані векселі до 
місцевих органів Держбанку за фор
мою 16 (див. додаток) шо-тижня по 
середах. У відомостях подається всі 
дані за векселі, шо їх опротестовано 
з понеділка до суботи попереднього 
тижня включно. Копії ц и х  відомостей 
надсилається до місцевих відділів 
внутрішньої торгівлі та до инших 
установ за вказівками НКЮ.

87. В разі одержання грошей на 
заплату векселя, нотконтора приймає 
ці гроші і записує їх до спеціальної 
грошевої книги (див. додаток форма 
14 і 14а); до загальної грошевої книги 
нотконтори ці суми не записується.

Гроші приймається і на повну за
плату векселя, і на часткову.

В першому разі векселя не опроте
стовується, а в другому—протест учи
няється звичайним порядком. Про 
зроблену часткову заплату на векселі 
робиться відповідну нотатку. У що
тижневому повідомленні до Держбанку 
зазначається тільки невиплачену суму.

Гроші, шо поступили на виплату 
по векселях, видається векселедержав- 
цеві або відповідно уповноваженій 
особі. Суми, шо їх не витребували 
зазначені особи, вноситься не пізніш 
другого дня на біжучий рахунок нот
контори.

85. В этот же реєстр протеста 
векселей записываются поступившие 
гербовый сбор и сбор за протест 
векселя. Одновременно эти сборы 
списываются в расход по книге \ъ- 
счетов по векселям (из графы 5 
в графу 13), куда они были временно 
внесены при представлении векселей. 
В книгу общего реестра и сбора про
тестованные векселя не вносятся.

Если вексель будет оплачен до про
теста, то полученные вперед сборы 
(за протест векселя и на оплату гер • 
бовой марки) возврашаються пред‘- 
явигелю векселя вместе с валютой и 
одновременно эти сборы списываются 
в расход по книге „расчетов по век
селям" (в графу 13).

86. Нотконторы посылают сведе
ния о протестованных векселях в ме
стные органы Госбанка по форме К? 16 
(см. приложение) еженедельно по сре
дам. В сообщениях помешаются все 
сведения о векселях, протестованных 
с п недельника до субботы предыду
щей недели включительно. Копии этих 
сведений посылаются в местные отде
лы внуторга и в другие учреждения 
по указаниям НКЮ.

87. В случаях получения денег 
на оплату векселей, нотконтора при
нимает эти деньги и записывает их 
в специальную денежную книгу (см. 
приложение ф. 14 и 14а); по об
шей денежной книге нотконторы эти 
суммы не проводятся

Деньги принимаются, как для пол 
ной оплаты векселя, так и для ча
стичной.

В первом случае вексель не проте- 
стуется, а во втором—протест произ
водится обычным порядком. О совер
шенной частичной уплате на векселе 
делается соответствующая отметка. 
В еженедельном сообщении Госбанку 
указывается только неуплаченная 
сумма. >.

Поступившие в уплату по векселям 
деньги выдаются векселедержателю 
или соответственно уполномоченному' 
лицу. Неистребованные указанными 
лицами сумм не позже как на дру
гой день вносятся на текущий счет 
нотконторы.
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83. Для розрахунків за векселі, шо 
їх подає до протесту Держбанк, в 
місцевих його установах нотаріяльні 
контори відкривають біжучий рахунок 
спеціяльного призначення для пере
раховуваних Держбанком авансом гер
бового, оплати нотаріяльник чинностей 
та оповісткового, а також для сум, 
шо справляється на прибуток місцевих 
коштів по операціях з векселями, що 
подаються Держбанком.

Розмір авансу та час його внесення 
встановлюється за згодою нотконтор 
з Державним банком.

Суми, шо лічаться на зазначеному 
Сіжучому рахункові, є в розпоря
дженні нотконтори, згідно з загальними 
правилами, цбб-то, всі надійшлі оплати 
перераховується у відповідні реченці 
на прибуток фіску чи місцевих коштів 
за належністю. Що-ж до сум, які 
вступають на прибуток місцевих кош- 
іів, додержується таких правил: 
тричі на місяць, а саме 10,20 та 
в останній день кожного місяця нот- 
контора підраховує надійшлі на біжу
чий рахунок Держбанку суми місцевої 
оплати й перераховує їх на рахунок 
місцевого фінвідділу.

89. Нотконтора, в залежності від 
переведених операцій з векселями, 
належні за ці операції від Держбанку 
суми записує до загальної грошової 
книги (л. „д“ арт. 8 нотар. поло
ження), одночасно списуючи ці суми 
зі спеціяльного біжучого рахунку.

90. Порядок розрахунку авансами 
за надійшлі до протесту векселі, якого 
встановлено для Держбанку, може 
бути поширеним і на инші кредитові 
установи за згодою з відповідними 
нотконторами.

91. Облік грошових сум, шо їх 
вноситься на заплату поданих до про
тесту векселів, провадиться по книзі 
розрахунків по векселях (п. „е“ арт.8 
нотаріяльного положення, див. додаток 
ф. 14;, до якої книги записується 
суми, шо надійшли і на часткову і на 
повну заплату векселя.

92. Запис операцій переводиться 
в такий спосіб:

а) при одержанні сум на заплату 
векселя, суми ці заносяться до книги

88. Для расчетов по векселям, 
представленным к протесту Госбан
ком, в местных учреждениях его от
крывается для нотариальных контор 
текущий счет специального назначе
ния для перечисляемых Госбанком 
авансом герб, сбора платы за нота
риальные действия и повесточного, а 
также для сумм, взимаемых в доход 
местных средств по операциям с ве
кселями, пред'явленнями Госбанком.

Размер аванса и время его .внесения 
устанавливается нотконторой по сог
лашению с Госбанком.

Суммами,числящимися на означенном 
текущем счету, распоряжается нот- 
контора, на основании обших правил, 
т. е. все поступающие сборы перечи
сляются в установленные сроки в доход 
казны, или местных средств по прина
длежности, при чем относительно сумм, 
поступающих в доход местных средств, 
сообщается следующее правило:трижды 
в месяц, а именно: 10, 20 и в послед
ний день каждого месяца нотконтора 
подсчитывает поступившие на текущий 
счет Госбанка суммы местного сбора 
и перечисляет их на счет местного 
финотдела.

89. Нотконтора, по мере соверше
ния операций с векселями, следуемые 
за эти операции с Госбанка суммы 
записывает в общую денежную книгу 
(п. „д“ ст. 8 нотар. положения) и одно
временно списывает эти суммы со спе
циального текущего счета.

90. Установленный для Госбанка 
порядок расчета авансами по посту
пившим к протесту векселям может 
быть распространен и на другие кре
дитные учреждения, по соглашению 
с подлежащими нотконторами.

91. Учет денежных сумм, вносимых 
на оплату пред'явленнях к протесту 
векселей, производится по книге рас
четов по векселям (п. „е“ ст. 8 нотар. 
положения, см. приложение форма 14), 
куда вносятся суммы, внесенные как 
в частичное, так и полное погашение 
векселя.

92. Запись операций производится 
следующим образом:

а) при получении денежных сумм 
на оплату векселей, суммы эти вносятся
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розрахунків по векселях, де запо
внюється графи 1, 2, 3, 4.

В разі платіж вчиняється того-ж 
самого дня, суми, шо видано на за
плату, записується на видаток, в цьому 
разі заповнюється графи 8, 9, 10, 
11 та 12.

Коли на протязі встановленого 
реченця надійшпі суми не буде випла
чено повністю, їх вноситься на біжучий 
рахунок нотконтори, а в книзі запо
внюється графи 7, 8, 9, 10, 11 та 12.

Грошові сум, які вносяться на заплату 
векселя безпосередньо до Держбанку 
на біжучий рахунок контори, запи
сується в цій книзі в графі 7, 8, 9, 
10. 11 і 12. *

Графу 6 заповнюється в тому разі, 
коли внесену суму повністю виплачено 
за належністю.

У тих випадках,коли належні до ви
плати суми є на біжучому рахункові 
нотконтори, виплату провадить безпо
середньо Держбанк за чеками нот
контори, і в цьому разі запис 
провадиться з заповненням гоаф 8, 9, 
10, 11 і 12.

Що-дня книгу підраховується та 
виводиться лишок сумам, шо є і в касі 
нотконтори і на біжучому рахункові.

Решта сум на біжучих рахунках 
повина відповідати решті, яку виведено 
в розрахункових книжках Держбанку, 
шо видаються по кожному біжучому 
рахункові.

б) Нотаріальні контори, до яких 
векселі до протесту надходять в не
великій кількості, ведуть книгу роз
рахунків по векселях за спрощеною 
формою (див. додат. форма 14а), 
додержуючись цих правил з тим, шо 
видавані на оплат суми записується 
на прибуток у гр. 7, 8, V, 10 і 11.

93. Ь разі стягання нотконторою 
оповісткоєііх сум, иеб-то коштів 
доставки вимог по векселях, зазначені 
суми обов'язково проводиться по книзі 
„загального реєстру та оплат". За
значені гроші на подорож видається 
особі, шо доставляє повідомлення, лише 
за дійсною потребою під росписку, 
а решту прираховується до нотоплат 
і здається за належністю.

в книгу расчетов по векселям, где
заполняются графы 1, 2, 3, 4.

При платеже в тот же самый день 
суммы, выданные в оплату, записыва
ются в расход и в этом случае запол
няются графы 8, 9, 10, 11 и 12.

Если в течение установленного срока 
поступившие суммы не будут уплачены 
полностью, они вносятся на текущий 
счет, при чем в книге заполняются 
графы 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Денежные суммы, вносимые на оплату 
векселя непосредственно в Госбанк на 
текущий счет Конторы, записываются 
в этой книге в графы 7,8, 9,10,11 и 12.

Графа 6 заполняется только в том 
случае, если внесенная сумма полностью 
уплачена по принадлежности.

В тех случаях, когда подлежащие 
выплате суммы находятся на теку
щем счету нотконторы, выплаты про
изводятся непосредственно Госбанком 
по чекам нотконторы и в этом слу
чае запись производится с заполнением 
ф>аф 8, 9, 10, 11 и 12.

Ежедневно книга подсчитывается 
и выводится остаток, как суммам, нахо
дящимся в кассе нотконторы, так и на 
текущем счету.

Остаток сумм на текущих счетах 
должен соответствовать остатку, вы
веденному в расчетных книжках Гос
банка, выдаваемых по каждому теку
щему счету.

6) Нотариальные конторы, в которые 
векселя для протеста поступают в не
значительном количестве, ведут книги 
расчетов по векселям по упрошенной 
форме (см. приложение форма 14а), 
придерживаясь настоящих правил с тем, 
что выдаваемые в уплату суммы запи
сываются в доход в графы 7, 8,9,10 и 11.

93. При взимании нотконторой 
повесточных сумм, как-то на расходы 
по доставке требований по векселям, 
означенные суммы обязательно прово
дятся по книге общего реестра и сбо
ров. Означенные деньги на проезд 
выдаются лицу, доставляющему уведо
мление, лишь в меру действительной 
надобности под расписку, а остаток 
присчитывается к нотсборам и сдіется 
по принадлежности.
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Р о з д і л  X I .

Порядок вчинення правочинів про пере- 
власнсння та заставу приватно

власницьких морських торговельних 
суден.

94. Під час складання актів про 
продаж чи заставу приватновлас
ницьких морських торговельних суден, 
згідно з постановою ЦВК і РНК СРСР 
з 8 серпня 1924 року „Про порядок 
продажу, застави та здавання в найми 
на підставі церті-партії морських тор
гових суден, шо плавають під стягом 
Союзу РСР“ (З 3. СРСР за 1924 р., 
ч. 4, арт. 54), продавець повинен 
подати на доказ приналежности йому 
продаваного чи заставлюваного судна 
оригінал судного свідоцтва, виданого 
управлінням торговельного порту, про 
реєстрацію судна або оригінал судного 
квитка, видаваного відповідною уста
новою в місці приписки судна (3. У. 
УСРР за 1922 р., ч. 15, арт. 254 
і 3. 3. СРСР за 1924 р.. ч.' 11, 
арт. 103, п. 2).

95. Покупець—окрема особа чи гругуі 
гсіб—для посвідчення своєї правоздат- 
ности подає належний доказ прина
лежности до числЬ громадян СРСР, 
згідно з п. „г“ арт, 1 постанови ЦВК 
і РНК Союзу РСР з 5 вересня 1924 р. 
„Про право плавання морських тор
гових суден під стягом Союзу РСР 
і про володіння морськими торговим^ 
суднами на праві власности“ (3. 3. 
СРСР за 1924 р., ч. 11. арт. 103), 
приватні юридичні особи, згадані 
в 2 частині арт. З постанови з 5 вересня 
1924 р., окрім статуту, подають також 
належний доказ відпоьідности їх 
умовам, зазначеним у п. п. „Б“ і „В“ 
арт. 1 постанови з 5 вересня 1924 р.

96. При купівлі парового чи мотосо- 
вого судна не більш 150 фут і,в зав- 
цовшки з місткістю більш 20регістрових 
тон (п. „б" арт. 4 постанови з 5 вересня 
1924 р.) покупець, крім цього, зобо
в'язаний показати посвідчення началь
ника порту, де приписане судно, про 
те, шо він не має инших суден, при
писаних до даного порту.

Г л а в а  XI. /
О порядке совершения сделок по отчу
ждению и залогу чаппновладсльческих 

морских торговых судов.

94. При совершении актов о про
даже или залоге частновладельческих 
морских торговых судов в порядке 
постановления ЦИК и СНК СССР 
от 8 августа 1924 л „О порядке про
дажи, залоге и сдачи в наем по церте- 
партии морских торговых судов, пла- 
ваюшихпод флагом Союза ССР“ (С.З. 
СССР за 1924 г., № 4. ст. 54)-про
давец должен представить в доказатель
ство принадлежности ему продаваемого 
или закладываемого судна подлинное 
судовое свидетельство, выдаваемое Уп
равлением торгового порта по месту 
регистрации судна, и подлинный су
довой билет, выдаваемый подлежащим 
учреждением в месте приписки судна 
(С.У. УССР за 1922 г., № 15, ст. 254 
и С.З. СССР за 1924 г., № 1 1 ,
ст. ЮЗ, п. 2).

95. Покупщик —отдельное лицо 
или группа лиц, в удостоверение 
своей правоспособности представляет 
надлежащее доказательство принад
лежности к числу граждан ССР, 
согласно п „г“ ст.'1 постановления 
ЦИК и СНК СССР от 5сентября 1924 г. 
„О праве плавания морских торговых 
судов под флагом Союза СССР и о вла
дении морскими торговыми судами на 
праве собственности*' (С.З. СССР 
№ 11-1924 г., ст. 103), частные же 
юридические лица, указанные во 
2 части ст. 3 постановления от 5 сен
тября 1924 г., кроме устава предста
вляют также надлежащее доказатель
ство соответствия их условиям, ука
занным в п.п. „Б“ и „В“ ст. 1 поста
новления от 5 сентября 1924 г.

90. .При покупке парового или 
моторного судна длиною не свыше 
150 футов при вместимости свыше 20 
регистровых тонн (п. “б“ ст. 4 по
становления от 5 сентября 1924 г.), 
покупщик, кроме того, обязан пред
ставить удостоверение начальника 
порта приписки судна о том, что не 
имеет никаких других судов, при
писанных к данному порту.
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97. Вимогу п. „6“ арт. 4 постанови 
з 5 вересня 1924 р. про те, що по
купець судна зобов'язаний брати 
участь в справі особистою працею 
і зовсім не може мати жодних инших 
суден, належить пояснити покупцеві, 
зазначивши це в написі на акті.

98. На судневім свідоцтві або суд- 
невім квитку нотаріяльна контора 
робить напис про складення акту 
купівлі-продажу чи застави судна, 
зазначаючи час складення акту, число 
за актовою книгою й число за реє
стром, та надсилає копію управлінню 
порта реєстрації судна.

Р о з д і л  XII.
Скарги на чинності нотарів.

99. Скарги за неправильні чинності 
нотарів при переведенні ними нотарі- 
яльних чинностей, тяганину і т. инш. 
подається й розглядається в порядкові 
арт. арт. 231—234 Цив. Ирои. Код.

Скарги за нечемне поводження 
і взагалі за усі чинності, шо не тор
каються безпосередньо нотаріальних 
чинностей, подається без обмеження 
часом до голови окрсуду, шо їх роз
глядає. 8 такому разі на нотаря може 
бути накладено кару в порядкові 
пункту „м“ арт. 65 Положення про 
Судоустрій. /*

Р о з д і л  XIII.
Порядок зносин нотаріяльних органів 

.і НКЮ та порядок подання зет кости 
по нотаріяту.

100. Зі всіма питаннями юридичного 
характеру та шо до вживання такс, 
і нотаріальної, і за технічну роботу, 
нотконтори повинні звертатися без- 
по.ередньо до НКЮ, надсилаючи копії 
своїх листів до округового суду.

Безпосередньо до НКЮ також по
дають нотконтори пояснення, яких 
вимагає він них НКЮ з того чи ин- 
шого приводу, та звітні відомості.

101. Зі запитаннями адміністративно- 
господарчого характеру, як, наприклад,

97. Требование п. „6“ ст. 4 по
становления от 5-ІХ-24 г. о том, что 
покупающий чсудно обязан участво
вать в деле личным трудом и нигде 
не может иметь каких-либо других 
судов, должно быть раз'яснено по
купщику с отметкой об этом в над
писи на акте.

98. На судовом свидетельстве или 
судовом билете нотариальная контора 
учиняет надпись о совершении акта 
купли - продажи или залоге судна 
с отметкой о времени совершении 
акта, номера по актовой книге 
и номера по реестру и сообщает 
копию надписи в управление порта 
регистрации судна.

Г л а в а  XII.
И»алобы на оейетвин нотариусов.

99. Жалобы на неправильные 
действия нотариусов при исполнении 
ими нотариальных действий, промед
ление и т. п. подаются и рассматри
ваются в порядке ст.ст. 231 - 234 
Гражд. Проц. Код. Жалобы на грубое 
обращение и вообше на действия, 
которые не касаются непосредственно 
нотариальных действий, подаются без 
ограничения времени председателю 
окрсуда и им рассматриваются, при 
чем, в таком случае, на Нотариуса 
может быть наложено взыскание 
в порядке п. „м“ ст. 65 Положения 
о Судоустройстве.

Г л а в а  XIII.
О порядке сношения ноторгачое с ИКЮ 

и о порядке подачи отчетностей 
по нотариату.

100. Со всеми вопросами юриди
ческого характера и относительно 
приуенения такс, как нотариальной, 
так и технической работы, ноткон- 
торы должны обращаться непосред
ственно в НКЮ, посылая копии своих 
переписок в окрсуд.

Непосредственно в НКЮ также посы
лаются нотконторами раз'яснения, 
которые требует от них НКЮ по 
поводу того или другого вопроса 
и отчетные ведомости.

‘101. С запросами администрдтив- 
н'- хозяйственного характера, как.
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про відпустки, призначення співробіт
ників, про дозвіл на ті чи инші ви
трати й таке инше, нотконтори по
винні звертатися виключно до окрсуду, 
який розвязує такі питання самостійно 
й лише в разі трудности або инших 
перешкод зверіається до НКЮ.

102. Матеріяли про діяльність міс
цевих нотаріальних органів (нотар. 
звітні відомості, акти ревізії та инш.), 
які надходять до округових судів, 
використовується останніми для здій
снення догляду за всіма місцевими 
ноторганами, згідно з п.п.4,6 і иншими 
цієї інструкції.

103. Встановлені за формою 8 звітні 
відомості про число та вид нотаріаль
них чинностей складають нотаріальні 
контори шо-місячно в чотирьох при
мірниках, з яких один залишають 
в справах контори, два примірники, 
не пізніш 5 дня кожного наступного 
за звітним місяця, подають безпосе
редньо до НКЮ для перевірки та один 
примірник надсилають, одночасно з по
данням відомостей до НКЮ, до належ
ного округового суду для відому.

104. Грошову звітність нотконтори 
подають безпосередньо до окрфінвід- 
ділу за формами і в реченці, що вста
новлені Наркомфіном, додаючи оригі
нали всіх виправдуючих документів. 
Копії такої звітности, але без додатку 
документів або копій з них, ноткон
тори надсилають до округових судів 
для відому.

Копії звітів і надісланих виправдую
чих документів залишається в нот- 
конторі.

105. Народні судді та райвиконкоми 
в справі виконання ними нотчинностей, 
шо їх передбачено увагою 1 до арт. 142 
положення про судоустрій, всю звіт
ність подають шо-місячно до окру
гових судів, не пізніш 5 дня наступ
ного за звітним місяця. Округові 
суди, на підставі одержаних від мар- 
суддів та райвиконкомів відомостей, 
складають збірну шо-місячну звітну 
відомість, за формою 8-а у трьох 
примірниках, з яких один залишають 
у себе, а два надсилають до НКЮ 
не пізніш 20 дня наступного за звіт-
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например, об отпусках, назначениях 
служащих, о разрешении тех или 
иных расходов и т. п. нотконторы 
должны обращаться исключительно 
в окрсуд, который разрешает такие 
запросы самостоятельно и только 
в случаях трудности или других пре
пятствий обращаются в НКЮ.

102. Материалы по деятельности 
местных нотариальных органов (нотар. 
отчетные ведомости, акты ревизии 
и т. п.), которые получаются окрсу- 
дами и использовуются последними для 
осуществления надзора за всеми 
местными ноторганами,согласно с п.п.4, 
6 и другими настоящей инструкции.

ЮЗ. Установленные по форме 8 
отчетные ведомости п количестве 
и виде нотариальных действий соста
вляются нотконторами ежемесячна 
в 4 экземплярах, из которых один 
остается в делах конторы, два экзем
пляра не позднее 5 числа каждого 
следующего за отчетным месяца по
сылаются непосредственно в НКЮ для 
проверки и один экземпляр отсылается 
в подлежащий окрсуд для сведения 
и при том одновременно с посылкой 
ведомостей в НКЮ.

104. Денежную отчетность нот
конторы посылают , непосредственно 
в окрфинотделы по формам и в сроки, 
которые установлены Наркомфином, 
прилагая подлинники всех оправда
тельных документов. Копий такой 
отчетности, но без приложения доку
ментов, или копий с них, нотконторы 
отсылают в окрсуды для сведения.

Копии отчетностей и отосланных 
оправдательных документов остаются 
в нотконторе.

105. Народные судьи и райиспол
комы по исполнении нотариальных 
действий, предусмотренных примеча
нием 1 к. ст. 142 —положения о су
доустройстве, всю отчетность пред
ставляют ежемесячно в окрсуды, не 
позже 5 числа следующего за отчет
ным месяца. Окрсуды на основании 
полученных от нарсудей и райиспол
комов сведений составляют сводную 
ежемесячную отчетную ведомость, со
гласно формы 8-а, в 3 экземплярах, 
из которых один оставляют у себя, 
а два отсылают в НКЮ, не позже
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ним місяця. Додавати звітні відомості 
окремих нарсудів га райвиконкомів 
не треба.

106. Загальний звіт про діяльність 
нотаріяту (і нотконтор, і нарсудців 
та райвиконкомів) подають округові 
суди до НКЮ в загальному порядкові 
подання звігности про діяльність окру- 
гових судів, але викладають окремо 
від загальної відомости.

107. Ус і суми нотаріяльних оплат, 
шо їх справляють ноторгаки при ви
конанні нотаріяльних чинностей, за 
винятком переведених ними витрат, 
згідно з затвердженими кошторисами, 
нотконтори здають безпосередньо до 
місцевих кас Наркомфіну в порядкові, 
шо передбачено в п. 17 цієї інструкції.

Порядок переведення нотаріяльних 
чинностей нарсудами, райвиконкомами 
та сільрадами передбачається окремою 
інструкцією.

Харків. 27 січня 1920 р.

Народній Комісар Юстиції та 
Генеральний Прокурор Республіки

М. Скрипник.

32. Інструкція про порядок пере
ведення нотаріяльних чинностей 
народніми суддями, райвиконко

мами та сільрадами.

Обсяг компетенції.
1. Згідно з увагою 1 до арт. 142 

положення про судоустрій УСРР (36. 
Уз. УСРР за 1925 р., ч. 92-93, арт. 522) 
в місцевостях, це нотаріяльних кон
тор не організовано, на народніх 
суддів, а в районах, в межах яких 
немає народніх суддів, на районові 
виконавчі комітети покладається за
свідчувати довіреності, копії усяких 
документів і витяги з торго
вельних книг, а також ідентичність 
підписів, засвідчувати на жадання 
урядовців, установ, а також приватних 
осіб неспірні обставини, як ось: час 
подання документів, перебування особи

20 числа следующего за отчетным ме
сяца. Прилагать отчетные ведомости 
отдельных нарсудови райисполкомов 
не следует.

106. Общий отчет о деятельности 
нотариата (как нотконюр, так и нар
судов и райисполкомов) окружные 
суды представляют в НКЮ в обшем 
порядке представления отчетности о 
деятельности окрсудов, но излагают 
таковой отдельно от обшей ведо
мости.

107. Все суммы от нотариалі ных 
сборов, которые взыскиваются нотор- 
ганами при исполнении нотариальных 
действий, за вычетом произведенных 
расходов, согласно с утвержденными 
сметами, сдаются ими непосредственно 
в местные кассы Наркомфина в по
рядке, который предусмотрен в п. 17 
настояшей инструкции.

Порядок исполнения нотариальных 
действий нарсудами, райисполкомами 
и сельсоветами предусматривается от
дельною инструкцией.

Харьков. 27 явваря 195б г.

Народный Комиссар Юстиции 
и Генеральный Прокурор 

Республики Н. Скрыпник.

32. Инструкция о порядке совер
шения нотариальных действий на
родными судьями,райисполкомами 

и сельсоветами.

Круг ведения.
1. На основании примечания 1 

к ст. 142 положения о судоусгоой- 
стве УССР (Собр. Узак. УСРР 1925 г., 
№ 92-93, ст. 522) в местностях, 
в которых нотариальные конторы не 
учреждены, засвидетельствование до
веренностей и копий со всякого рода 
документов, выписей из торговых 
книг, а также подлинности подписей, 
удостоверение по требованиям долж
ностных лиц и учреждений, а также 
частных лиц,бесспорных обстоятельств, 
как-то: времени пред'явлення докумен
тов, нахождение лица в определенном 
месте, представление об'яснений либо
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в певному місці, подання пояснень або
вимагань одної особи до другої то-шо

2. Згідно з увагою 2 до арт. 142 
положення про судоустрій в сільських 
місцевостях, де немаз ані нотарів, ані 
народніх суддів, ані районових вико
навчих ‘ комітетів, на сільські ради 
покладається:

а) засвідчувати до°іреності на одер
жання грошей і майна від різних 
державних і громадських установ 
і приватних осіб на суму не більшу 
як 100 карбованців, на провадження 
справ у судових установах на таку 
саму суму, а також засвідчувати до
віреності без обмеження суми на одер
жання заробітньої платні, а так само 
запомог від органів соціяльного за
безпечення та соціяльного страху
вання і на одержання всілякої пошто
вої кореспонденції;

б) засвідчувати підписи на дого
ворах про винаймлення, продаж і пере
дачу нільсько господарського майна на 
суму не більшу як 500 карбованців, 
на договорах купівлі-продажу на ви
плат сільськогосподарських машин 
і знаряддя, без обмеження суми, й на 
почтових оповістках також без обме
ження суми;

в) засвідчувати копії документів 
майнового характеру на суму не 
більшу, як 100 карбованців, копії дого
ворів, зазначених у п. «б» цього 
арт., а також копії документів не- 
майнового характеру;

г) засвідчувати підписи фундаторів 
кооперативних організацій та инших 
товариств і союзів, що не мають на 
меті визискування, на подаваних ними 
проханнях про реєстрацію названих 
організацій—на проектах статутів;

д) засвідчувати, на жадання уря
довців і установ, а також на про
хання приватних осіб, неспірні обста
вини, як ось: час подання документів 
перебування особи в певному місці, 
подання пояснень або вимагань одної 
особи до другої то-шо.

требований от одного лица к другому 
и т. п., возлагается на народных су
дей, а в районах, в пределах кото
рых нарсуда нет,—на райисполком

2. На основании примечания 2 
к ст. 142 того же положения о су
доустройстве в сельских местностях, 
где нет ни нотариусов, ни народных 
судей, ни райисполкомов, на сельские 
советы возлагается:

а) засвидетельствование доверен
ностей на получение денег и иму
щества от различных государствен
ных и общественных учреждений 
и частных лиц на сумму не свыше 
100 рублей и на ведение дел в судеб
ных установлениях на ту же сумму, 
а равно, без ограничения суммы, засви
детельствование доверенностей на по
лучение заработной платы и пособий 
от органов Собеса или Соцстраха 
и на получение всякого рода почтовой 
корреспонденции;

б) засвидетельствование подписей 
на договорах о найме, продаже и пе
редаче сельско-хозяйственного иму
щества на сумму не свыше 500 руб , 
на договорах купли - продажи в рас
срочку сельско-хозяйственных машин 
и орудий без ограничения суммы и на 
почтовых повестках также без ограни
чения суммы;

в) засвидетельствование копий до
кументов неимушественного харак
тера, засвидетельствование копий до
кументов имущественного характера 
на сумму не свыше 100 рублей, а равно 
копий договоров, указанных в п. „б4‘ 
настоящей С Т . ;

г) засвидетельствование подписей 
учредителей кооперативных органи
заций и иных обществ и союзов, не 
преследующих целей извлечения при
были, на подаваемых ими прошениях 
о регистрации названных организаций 
и на проектах уставов;

д) удостоверение, по требованиям 
должностных лиц и учреждений, 
а равно по просьбам частных лиц, 
бесспорных обстоятельств, как-то: 
времени представления документов, 
нахождение лица н определенном 
месте, представление об'яснения или 
требований одного лица другому и т. п.
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Порядок переведення нотаріяльних 
чинностей.

ч
3. Виконуючи нотаріяльні чинності 

народні судді, райвиконкоми та сіль
ради додержуються нотаріяльного по
ложення, загальної інструкції НКЮ 
по нотаріягу, цієї інструкції та всіх 
наказів Наркомюсту й округових судів 
по нотаріяту.

4. Переводячи різні нотаріяльні 
чинності, треба упевнюватися, чи від
повідають переводжувані нотаріяльні 
чинності, а також подавані документи 
й акти чинним узаконенням, і як що 
виявиться деяка суперечність з остан
німи, то належить відмовити в пере
веденні жаданих чинностей.

5. Жадані нотаріяльні чинності по
винно переводити в той самий день, 
коли заінтересовані особи й установи 
звернулися в цій справі і подали всі 
належні документи й оплати й тільки 
за технічною неможливістю вчинити 
їх в той самий день їхнє переведення 
можна перенести на другий день.

Відмова перевести ту чи иншу чин
ність, на жадання одної зі сторін, 
повинна бути викладена не пізніш як 
на протязі трьох день в листовній 
формі, з поясненням про причини 
відмови та з покликанням на відпо
відні узаконення.

6. Народні судді, райвиконкоми чи 
сільради не мають права переводити 
нотаріяльні чинності на ім'я або від 
імени провідників цих установ—народ
ніх суддів, голів райвиконкомів, голів 
сільрад, секретарів народнього суду, 
райвиконкому й сільради, а також 
дружин перелічених осіб, прямих кро-
вняків (батько, матір, дід, бабка, син,
дочка, унук, унука Й под.), як і братів 
та сестер. У цих випадках нотаріяльні 
чинності можна переводити в найбли
жчих нарсудах, райвиконкомах або 
сільрадах.

7. Всі нотаріяльні чинності пере
водять народні судді, райвиконкоми 
й сільради в помешканні нарсуду,

Порядок совершения нотариальных 
действий.

3. При исполнении нотариальных 
действий народные судьи, райиспол
комы и сельсоветы руководствуются 
нотариальным положением, обшей 
инструкцией по нотариату, настоящей 
инструкцией и всеми распоряжениями 
Наркомюста, а также окружных су
дов по нотариату.

4. При совершении всякого рода 
нотариальных действий, должно удо
стовериться в соответствии соверша
емых нотариальных действий, а также 
представленных документов и актов 
действующим узаконениям и, в случае 
обнаружения какого-либо противоре
чия, последним в совершении просимых 
действии должно быть отказано.

5. Просимые нотариальные дей
ствия должны быть совершаемы 
в тот же день, когда обратились за 
совершением таковых заинтересован
ные лица и учреждения и представили 
все надлежащие документы и сборы 
и только в случае технической невоз
можности совершить таковые в тот же 
день совершение их может быть пе
ренесено на следующий день.

Отказ в совершении того или-иного 
действия должен быть, по требованию 
одной из сторон, изложен не позже, 
как в течение трех дней в письменной 
форме с об'яснением причин отказа 
и со ссылкой на соответствующие 
узаконения.

6. Народные судьи, райисполкомы 
или сельсоветы не имеют права со
вершать нотариальных действий на 
имя или от имени возглавляющих 
эти учреждения народных судей, 
председателей райисполкома, предсе
дателя сельсовета и секретарей на
родного суда, райисполкома и сель
совета, а также супругов перечислен
ных лиц, родственников по прямой, 
восходящей и нисходящей линии, 
а равно братьев и сестер. В таких 
случаях нотариальные действия могут 
совершаться в ближайших нарсудах, 
райисполкомах или сельсоветах.

7. Все нотариальные действия 
производятся народными судьями, 
райисполкомами и сельсоветами в по-
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райвиконкому й сільради. Тільки
у випадких серйозної хвороби, ста
резності» або з инших важливих при
чин громадяни можуть запрохувати 
народнього суддю, голову райвикон
кому або голову сільради для вчинення 
тих або инших чинностей до дому.

8. Нарсудді, голови райвиконкомів 
та сільрад, а також їх співробітники 
повинні додержувати таємниці про всі 
перепроваджувані ними чинності та 
доручені їм справи, а також про до
кументи й акти, шо надходять до 
нотаріальних органів в звязку з пере
проваджуваними нотаріальними чин
ностями, за винятком вимог органів 
прокуратури та судово-слідчої влади.

Недодержання таємниці карається 
за арт. 117 КК УСРР, як шо за об
ставинами справи не підпадає під 
чинність инших артикулів.

9. Всі засвідчення робиться у формі 
напису на самому актові чи докумен
тові, й вони мають містити в собі 
назву народнього суду, райвиконкому 
або сільради, в яких їх вчиняється, 
рік, місяць і день, а у відповідних 
випадках і час їхнього вчинення та 
підпис відповідного нарсудді, голови 
райвиконкому чи сільради, секретарів 
цих установ і печатку.

При засвідченні повинно точно до
держуватися встановлених НКЮ форм. 
Відступати від цих форм не можна.

10. Акти й засвідчення належить 
писати ясно й виразно. Суми й реченці, 
шо стосуються до змісту вчинюваного 
акту, належить хоча-б один раз 
зазначити словами. Підчисток не при
пускається. Промежини повинно пере
креслювати. Помилково написані слова 
належить закреслювати вздовш тон
кою рискою. Поправки й дописки 
повинно робити так, шоб все помил
ково написане й закреслене можна 
було-б прочитати. Це правило обов'
язкове й за тих випадків, коли доку
менти виготовлено на друкарській 
машинці. Всі закреслені слова, по
правки та дописки належить засте-

помещении нарсуда, райисполкома 
и сельсовета. Только в случаях се
рьезной болезни, дряхлости или иных 
уважительных причин граждане могут 
приглашать народного судью, пред
седателя райисполкома или предсе
дателя сельсовета для совершения 
тех или иных действий на дом.

8. Нарсудьи, председатели рай
исполкомов и сельсоветов и их 
сотрудники обязаны соблюдать тайну 
относительно всех совершаемых ими 
действий и поручаемых им дел, а 
также документов и актов, посту
пающих в нотариальные органы в 
связи с совершаемыми нотариальными 
действиями, за исключением требо
ваний органов прокуратуры и су
дебно-следственной власти.

Несоблюдение тайны карается по 
ст. 117 УК УССР, если по обстоя
тельствам дела не подлежит действию 
других статей.

9. Все засвидетельствования дела
ются в виде надписей на самом акте 
или документе и должны содержать 
в себе: указания народного суда, 
райисполкома или сельсовета, в ко
тором они совершаются, год, месяц 
и число и в подлежащих случаях и час 
их совершения, а также подпись со
ответствующего нарсудьи, председа
теля райисполкома или сельсовета 
и секретарей этих учреждений, а 
также печать.

Все засвидетельствования должны 
быть сделаны строго по приложенным 
формам НКЮ. Отступления о г этих 
форм не допускаются.

10. Акты и засвидетельствования 
должны быть написаны ясно и четко. 
Относящиеся к содержанию соверша
емою акта суммы и сроки означены, 
хотя бы один раз, словами. Подчисток 
не допускается. Пробелы должны быть 
перечеркнуты. Ошибочно написанные 
слова зачеркнуты тонкой продольной 
чертой. Поправки и приписки должны 
быть сделаны так, чтобы все оши
бочно написанное и зачеркнутое можно 
было прочесть в первоначальном начер
тании. Настоящее правило обязательно 
и в тех случаях, когда документы из
готовлены на пишущей машине. Все 
зачеркнутые слова, поправки и при-
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регти перед підписом осіб, шо беруть 
участь у вчиненні акту, й перелічені 
в самому текстові засвідчення.

11. Визначаючи осіб в актах й за
свідченнях, повинно докладно зазна
чити їхнє ім'я, по батькові та прізвище. 
Підписи сторін, на засвідчених до
кументах повинні вмішати повністю 
ім'я, по батькові та прізвище. Назва 
юридичних осіб, наприклад, установ, 
товариств і союзів повинно писати 
хоча-б один раз повністю без усяких 
скорочень.

В підписах на документах і в книгах 
скорочених назв юридичних осіб не 
припускається.

У в а г а .  Засвідчуючи правочин 
з участю юридичної особи або до
віреність від імени юридичної особи, 
в написові про засвідчення крім 
того повинно вказувати статут або 
положення, на підставі якого впра- 
вочині бере участь юридична особа 
й місце осідку організації чи під
приємства.

12. Особовість сторін учасників 
вчинюваного правочину або осіб, для 
яких переводиться ті чи инші чин
ності, як що вони не відомі нарсудді, 
голові райвиконкому, чи сільради, 
стверджується посвідками осооовости, 
шо їх видали відповідні органи, а(^° 
иншими документами, що їх замі
няють. Як що таких немає, особовість 
можуть посвідчити два громадяни, що 
персонально відомі нарсудді, голові 
райвиконкому чи сільради, або ті, що 
подали для посвідчення своєї особо- 
вости належні документи.

13. Подані для засвідчення акти 
й документи можуть бути викладені, 
на бажання сторін, українською або 
російською мовами. Написи про засвід
чення на акті чи документі, як і вза
галі все діловодство належить прово
дити українською мовою. Як що для 
засвідчення подано акта чи документа, 
викладеного на будь якій иншій, крім 
українсько і чи російської, мові, то до

писки должны быть оговорены перед 
подписью лиц, участвующих в совер
шении окта, и перечислены в само* 
тексте засвидетельствования.

11. При обозначении лиц в актах 
и засвидетельствованиях должно быть 
подробно указано их имена, отчества- 
и фамилии. Подписи сторон на сви
детельствуемых документах должны 
содержать полностью имя, отчество 
и фамилию. Названия юридических 
лиц, как например,учреждений, обшеств 
и союзов, должны помешаться хотя бы 
один раз полностью, без всяких со
кращений.

В подписях на документах и ь 
книгах сокращенные названия юриди
ческих лиц не допускаются.

П р и м е ч а н и е .  При засвидетель - 
ствовании сделки с участием юриди
ческого лица, или доверенности от 
имени юридического лица в надписи 
о засвидетельствовании, кроме того 
должны быть указаны устав или 
положение, на основании которого 
участвует в сделке юридическое 
лицо, и местонахождение органи
зации или предприятия.
12. Самоличность сторон, уча

ствующих в совершении сделки, или 
лиц, для которых совершаются те или 
иные действия, в случае неизвестности 
таких лиц нарсудье, председателю 
райисполкома или сельсовета удосто
веряется выданными подлежащими 
органами удостоверениями личности 
или иными заменяющими их доку- 
кументами, а при отсутствии таковых 
самоличность может быть удосто
верена двумя гражданами, лично 
известными нарсудье, лредрик‘а, пред- 
сельсовета или представившими 
в удостоверение своей личности над
лежащие документы.

13. Представленные для засвиде
тельствования акты и документы могут 
быть изложены, по желанию сторон, 
на языках украинском или русском. 
Надписи о засвидетельствовании на 
акте или документе, как и вообще 
все делопроизводство, должны быть 
изложены на украинском языке. 
Если к засвидетельствованию' пред
ставлен акт или документ, изложен-
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нього треба додати переклад цього 
акту чи документу українською мовою. 
Правильність перекладу повинна бути 
засвідченою судовим перекладачем, 
згідно з відповідними артикулами по
ложення про судоустрій. Наколи нар- 
суддя, голова райвиконкому або сіль
ради знають чужоземну мову, якою 
викладено поданого документа, пере
клад засвідчується ними самими.

У в а г а .  В тих місцевостях, де 
нарсуди, райвиконкоми чи сільради 
ведуть діловодство мовою націо
нальних меншостей, подавані для 
засвідчення акти та документи, 
а також й самі написи про їхнє 
засвідчення можна викладати мовою 
цих меншостей без перекладу укра
їнською мовою.

14. У випадкові, коли ті, шо звер
таються за переведенням нотаріальних 
чинностей, не можуть підписати акта, 
заяви й т. и. чи розписатися в кни
гах за неписьменністю, хворобою або 
з инших причин, ці особи повинні 
в присутності нарсудді, голови райви
конкому чи сільради доручити розпи
сатися від свого імени иншій особі. 
В самому тексті засвідчення належить 
зазначати, шо з такої та такої при
чини особа - учасник не могла підпи
сатися власноручно й що в присут
ності нарсудді, голови райвиконкому 
чи сільради ця особа - учасник дору
чила розписатися замість себе иншій 
такій а такій особі.

Як хто з учасників правочину є не
письменний, то за неписьменного не мо
жуть розписуватися инші учасники 
цього правочину.

1 5. Переводячи нотаріальні чинності 
від імени й на ім’я сліпого, глухого, 
німого чи глухонімого, належить до
держуватися правил, що їх викладено 
у відповідних артикулах нотаріального 
положення.

Переводячи нотаріяльні чинності від 
імени й на ім‘я неповнолітніх та 
инших недієздатних осіб, треба до-

ный на каком-либо другом, кроме 
украинского или русского, языке, то 
к нему должен быть приложен пере
вод этого акта или документа на 
украинский язык. Правильность пере
вода должна быть удостовереначсудеб- 
ным переводчиком в порядке, преду
смотренном соответствующими статья- 
им положения о судоустройстве, а если 
нарсудья, председатель райисполкома 
или сельсовета знают иностранный 
язык, на коем изложен представленный 
документ, то ими самими.

П р и м е ч а н и е .  В тех местностях, 
где нарсудьи, райисполкомы или 
сельсоветы ведут делопроизводство 
на языке национальных меншинств, 
представленные для засвидетельство
вания акты и документы, а также 
и самые надписи об их засвидетель
ствовании могут быть изложены 
на языках этих меньшинств без 
перевода на украинский язык.
14. В случае невозможности обра

щающихся за совершением нотари
альных действий лиц подписать акт, 
заявление и т. п., или расписаться 
в книгах по неграмотности, болезни 
и другим причинам, эти лица должны 
в присутствии нарсудьи, председателя 
райисполкома или сельсовета пору
чить расписаться от своего имени 
другому лицу. В самом тексте засви
детельствования должно быть указано, 
что по такой-то причине участвующее 
лицо не могло подписаться собственно
ручно и что в присутствии нарсудьи, 
председателя райисполкома или сель
совета эго участвующее лицо пору
чило расписаться вместо себя другому 
такому-то лицу.

При неграмотности кого-либо из 
участвующих в сделке лиц, за негра
мотного не могут расписываться дру
гие участники той же сделки.

15. При совершении нотариальных 
действия от имени и на имя слепого, 
глухого, немого или глухонемого, 
соблюдаются правила, изложенные 
ь соответствующих статьях нотари
ального положения.

При совершении нотариальных дей
ствий от имени и на имя несовер
шеннолетних и других недееспособных
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держуватися правил, шо їх викладено 
в спеціяльно узаконеннях.

16. Переводячи нотаріяльні чинності, 
нарсудді, голови райвиконкомів чи 
сільрад повинні упевнюватися в особо
вості осіб, шо звертаються за пере
веденням нотаріальних чинностей, у 
праві їх вчиняти даний правочин 
й в тім, шо правочин вчиняється ними 
за їхньою доброю волею й згодою 
і ними дійсно підписаний, а також 
в тім, шо вони розуміють зміст і зна
чіння вчинюваного ними правочину.

17. Підпис на засвідчуваному доку
ментові належить робити в присут
ності нарсудді, голови райвиконкому чи 
сільради, або, наколи документа під
писано раніш, особа, шо його підпи
сала, повинна персонально підтвердити, 
шо вона його дійсно підписала.

18. Юридичні особи (напр.: коопе
ративи, трести, земельні громади) 
провадять чинності через своїх пред
ставників, які виступають від імени 
юридичної особи або на підставі ста
туту (напр.; управа кооперативу.тресту 
й т. и.) або за довіреністю; довіреність 
повинна бути засвідченою встановле
ними нотаріяльним порядком. Довіре
ності від імени державних установ чи 
підприємств є важними, наколи їх 
видано за підписом відповідального 
керовника установи чи підприємства 
та печаткою. Нотаріального засвід
чення таких довіреностей не вима
гається (арт. 267 Цив. Код.).

19. Засвідчуючи правочини - довіре
ності з участю юридичних осіб, нале
жить перевіряти: 1) чи є статут (по
ложення), шо їх затверджено або 
зареєстровано в установленому поряд

кові; 2) чи має право організація або
підприємство на підставі свого статуту 
вчиняти даний правочин; 3) особовість 
представників; 4) право їх переводити 
чинності від імени даної організації 
або підприємства.

20. Засвідчуючи передовір'я, цеб-то 
довіреність, видану вірником на під
ставі основної довіреності, належить

лиц необходимо придерживаться пра
вил, изложенных в специальных уза
конениях.

16. При совершении нотариальных 
действий нарсудьи, председатели рай
исполкомов или сельсоветов обязаны 
удостовериться в самоличности обра
щающихся для совершения нотариаль
ных действий лиц, в праве их на 
совершение данной сделки и в том, 
что сделка совершается ими по доброй 
воле и согласию их и ими действительно 
подписана, а также в том, что они 
понимают смысл и значение совер
шаемой ими сделки.

17. Подпись на свидетельствуемом 
документе должна быть сделана 
в присутствии нарсудьи, председателя 
райисполкома или сельсовета, или же, 
если документ подписан раньше, то 
подписавший должен подтвердить 
лично, что документ подписан действи
тельно им.

18. Юридические лица (напр.: коопе
ративы, тресты, земельные о-ва) дей
ствуют через своих представителей, 
которые выступают от имени юриди
ческого лица или согласно устава 
(напр.: правление кооператива,треста 
и т. д.) или по доверенности; дове
ренность должна быть засвидетель
ствована установленным нотариальным 
порядком. Доверенности от имени 
государственных учреждений или пред
приятий действительны, если они 
выдаются за подписью ответственного 
руководителя учреждения или пред
приятия и печатью. Нотариального 
засвидетельствования таких доверенно
стей не требуется (ст. 267 Гражд. Код.).

19. При засвидетельствовании сде
лок и доверенностей с участием 
юридических лиц проверяется: 1) име
ется ли в установленном порядке 
утвержденный или зарегистрирован
ный устав или положение; 2) имеет ли 
право организация или предприятие 
по своему уставу совершать данную 
сделку; 3) самоличность представи
телей; 4) их право действовать от 
имени данной организации или пред
приятия.

20. При засвидетельствовании пере
доверия, т. е. доверенности, выда
ваемой поверенным на основании
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вимагати, шоб у передовір1!' не було 
більш повноважень, ніж в основній 
довіреності, та щоб реченець пере- 
довір'я не був більший за той реченець, 
на який виаано основну довіреність. 
На основній довіреності робиться но
татка, що на підставі цієї довірености 
засвідчено передовірю (довіреність) в 
такому, а такому нарсуді, райвикон
комові або сільраді, на ім'я такої, 
а такої особи, зазначаючи час засвід
чення й число за реєстром.

21. Всі акти й документи, написані 
на декількох аркушах, нарсуддя, голова 
райвиконкому або сільради повинні 
прошнуровати, перенумерувати та 
скріпити по аркушах й припечатати 
сургучною печаткою.

22. Особам, що вчиняють акти та 
засвідчення, дозволяється на їхнє ба
жання одержувати копії вчинюваних 
актів і записів в реєстрі, а також 
поданих при переведенні нотчинностей 
документів, наколи ці документи з 
якоїсь причини залишені в справах 
нарсуду, райвиконкому ча сільради. 
Иншим особам і установам, за винят
ком органів, передбачених арт. 8 цієї 
інструкції, копії видається тільки за 
окремою постановою суду.

Нотаріальні книги та наряди.
23. Нарсудді, райвиконкоми та сіль

ради ведуть, згідно з виробленими 
НКЮ формами, такі книги: а) загаль
ний реєстр нотаріяльних чинностей 
і оплат; б) абетку до реєстру, а також 
наряди: а) загального листування по 
нотаріятові, куди долучається і копії 
поданих документів (на випадок по
треби) й заяви одної сторони до другої;
б) провідних наказів; в) відчитности 
по нотаріяту з копіями виправдуючих 
документів та иншими матеріялами, 
що відносяться до відчитности.

24. Нарсуддів й райвиконкомів по
стачають книгами беспосереднє від
повідні окрсуди, які повинні передбачити 
цей видаток в своїх кошторисах по 
нотаріяту. Сільради постачається нота-

имеюшейся у него доверенности, сле
дует требовать, чтобы в передоверии 
не было больше полномочий, чем 
в основной доверенности, и чтобы 
срок передоверия не был больше того 
срока, на который выдана основная 
доверенность. На основной доверен
ности делается отметка, что на осно
вании этой доверенности засвиде
тельствовано передоверие (доверен
ность) в таком-то нарсуде, райиспол
коме или сельсовете на имя такого-то 
лица, с указанием времени засвиде
тельствования и номера по реестру.

21. Все акты и документы, писан
ные на нескольких листах, должны 
быть пронумерованы, прошнурованы, 
скреплены по листам нарсудьей, пред
седателем райисполкома или сель
совета и припечатаны сургучной 
печатью.

22. Совершающим акты и засвиде
тельствования лицам разрешается по 
их желанию поручать копии совер
шаемых актов и записей в реестре, 
а также представленных при совер
шении нотдействий документов, если 
последние почему-либо оставлены 
при делах нарсуда, райисполкома или 
сельсовета. Прочим лицам и учрежде
ниям, за исключением органов, преду
смотренных ст. 8 настоящей инструк
ции, копии выдаются только по особому 
постановлению суда.

0 нотариальных книгах и нарядах.
23. Нарсудьи, райисполкомы и сель

советы ведут по выработанным НКЮ 
формам следующие книги: а) обший 
реестр нотариальных действий и сбо
ров и б) алфавит к реестру, а также 
наряды: а) обшей переписки по нота
риату, куда приобщаются и копии 
представляемых документов (в случае 
надобности в том) и заявления одной 
стороны другой; б) руководящих рас
поряжений и в) отчетности по нота
риату с копиями оправдательных 
документов и другими материалами, 
относящимися к отчетности.

24. Нарсуды и райисполкомы снаб
жаются книгами непосредственно 
соответствующими окрсулами, кото
рые должны предусмотреть этот рас
ход в своих сметах по нотариату.
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ріяльними книгами за кошти райви
конкомів (за рахунок нотаріяльних 
оплат, стягуваних сільрадами).

Книги, невикористувані повністю в 
біжучому році, можна продовжувати 
й на дальший ріс.

25. „Загальний реєстр нотчинностей 
і оплат'4 повинен перенумерувати, про
шнурувати й підписати голова окрсуду, 
а для сільради—голова райвиконкому 
за належною сургучною печаткою.

Записи до реєстру належить робити
ясно й виразно, обов'язково в той
самий день, коли нотчинності перево
диться.

У змісті записів повинні бути від
повіді на всі питання, шо умішені в 
заголовках окремих граф загального 
реєстру. Ічена, по-батькові, прізвища, 
назви установ, товариств, союзів — 
належить подавати в реєстрові повні
стю, без усяких скорочень. Взагалі, 
записи належить робити докладно, аби 
зі змісту запису було видно не тільки, 
яку нотаріальну чинність переведено, 
але й для кого саме, з докладним 
поданням назвиськ всіх осіб, шо беруть 
в праночині участь, і коротким змістом 
засвідчуваного документу чи право- 
чину, а також зазначаючи хто. коли 
й за яким числом видав подані сторо
нами документи.

Промежини в реєстрі повинні бути 
перекресленими, підчисток не припу
скається, все помилково написане на
лежить закреслювати тонкою вздовш 
рисою так, шоб можна було прочи
тати закреслене. Усе закреслене, різні 
поправки й дописки повинні бути за
стереженими в кінці відповідного за
пису за підписом нарсудді, голови 
райвинконкому чи сільради.

Після скінчення кожного року при 
кінці відповідних записів у книзі 
реєстру належить зробити прикінцевий 
напис про кількість внесених до книги 
за минулий рік записів. Цей напис

Сельсоветы снабжаются нотариаль
ными книгами на средства райиспол
комов (за счет нотариальных сборов, 
взимаемых сельсоветами).

Книги, неиспользованные полностью 
в текущем году, можно продолжать 
и на следующий год.

25. „Общий реестр нотдействий 
и сборов" должен быть пронумерован, 
прошнурован и снабжен подписью 
председателя окружного суда, а для 
сельсоветов — председателя райиспол
кома, с приложением надлежащей 
сургучной печати.

Записи в реестре должны быть 
сделаны ясно и четко, обязательно 
в тот же день, когда совершается 
нотдействие.

В содержании записей должны быть 
ответы на все вопросы, поставленные 
в заголовках отдельных граф в общем 
реестре. Имена, отчества, фамилии, 
название учреждений, обществ и сою
зов должны быть помещаемы в реестре 
полностью без всяких сокращений. 
Вообще записи должны делать доста
точно полно, так чтобы из содержа
ния записи было видно не только 
какое нотариальное действие совер
шено, но и для кого именно, с под
робным наименованием всех участвую
щих в сделке лиц и кратким содер
жанием свидетельствуемого документа 
или сделки, а также с обозначением 
кем, когда и за каким номером вы
даны представленные сторонами доку
менты.

Пробелы в реестре должны быть 
перечеркиваемы, подчисток не допу
скается, все ошибочно написанное 
должно быть зачеркиваемо тонкой 
продольной чертой так, чтобы можно 
было прочесть зачеркнутое. Все за
черкнутое, а также всякого рода 
поправки и приписки должны быть 
оговорены в конце соответствующей 
записи за подписью народного судьи, 
председателя райисполкома или сель
совета.

По истечении каждого года в конце 
соответствующих записей в книге 
реестра должна быть сделана заклю
чительная надпись о количестве вне
сенных в книгу за истекший год
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підписує нарсуддя, голова райвикон
кому чи сільради.

Кількість записів в цьому написові 
належить зазначати словами. Такий 
самий прикінцевий напис належить 
робити після закінчення реєстру, коли 
цей реєстр закінчується серед року.

Числування записів треба провадити 
окремо на кожний рік.

26. Через рік після закінчення 
реєстру, його разом з абеткою до 
нього й всіма нотаріяльними нарядами 
треба здати на схов до архіву окру- 
гового суду. Сільради свої книги та 
наряди по нотаріятові здають на схов 
до архіву належних райвиконкомів.

Оплати нотаріальних чинностей.

27. При виконанні нотаріальних 
чиностей народні судді, райвиконкоми 
та сільради справляють такі оплати:
1) гербове на підставі статуту про 
гербову оплату; 2) оплату нотаріаль
них чинностей; 3)Гдодаток в 100% 
оплати нотаціяльних чиностей. Цей 
додаток стягається на прибуток міс
цевих окр. та райвиконкомів.

У в а г а .  Всі належні оплати вно
ситься обов'язково наперед. Розкла
дати на рати або відкладати внесення 
оплати — нотаріальну чи инші не 
припускається. Гербове сплачується 
обов'язково марками.

28. Від оплати нотаріальних чин
ностей звільняється:

а) осіб, що їх визнано судом за 
п. «в> арт. 43 Цив. Проц. Кодексу 
УСРР за неспроможніх до оплат 
в судових справах, наколи документи 
або копії з них засвідчується для 
подання до справ, в яких відбулася 
така постанова суду;

б) осіб, шо подали посвідчення на
роднього суду про те, що вони не 
мають коштів для оплати засвідчення

записей. Надпись должна быть за под
писью нарсудьи, председателя рай
исполкома или сельсовета.

Количество статей этой надписи 
должно быть прописано словами. 
Такая же заключительная надпись 
должна быть делаема по окончании 
реестра, если этот реестр заканчи
вается среди года.

Нумерацию статей должно соблю
дать отдельно на каждый год.

26. . По истечении года со дня 
окончания реестра, таковой с алфа
витом к нему и всеми относящимися 
к нотариату нарядами должен быть 
сдан на хранение в архив окружного 
суда. Сельсоветы свои книги и на
ряды по нотариату сдают на хране
ние в архив соответственных рай
исполкомов.

0 сборах, взимаемых при совер
шении нотариальных действий.

27. При совершении нотариаль
ных действий народные суды, рай
исполкомы и сельсоветы взимают сле
дующие сборы: 1) гербовый сбор, 
взыскиваемый согласно устава о гер
бовом сборе, 2) оплату за нотари
альные действия и, 3) надбавку 
к оплате за нотариальные действия 
в размере 100% к основной плате, 
каковая надбавка поступает в пользу 
местных окр. и райисполкомов.

П р и м е ч а н и е .  Все причита
ющиеся к уплате сборы вносятся 
обязательно вперед. Рассрочка или 
отсрочка в уплате сборов как но
тариального, так и других не до
пускается. Гербовый сбор оплачи
вается обязательно марками.
28. От оплаты нотариальных 

действий освобождаются:
а) лица, признанные судом, в по

рядке п. „в“ ст. 43 Гражданского 
Процессуального Кодекса УССР, не
имеющими средств на оплату сборов 
по судебным делам, при засвидетель
ствовании документов или копий для 
представления к делам, по коим со
стоялось такое определение суда;

б) лица, представившие удостове
рение народного суда о неимении 
средств на уплату сборов по засви-
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документів, зазначених у п. п. 29—43 
цієї інструкції;

в) осіб, шо подали для засвідчення 
документи в справах військової повин
ности, соціяльного забезпечення й соці- 
яльного страхування, а також в спра
вах одержання заробітної платні та 
аліментів;

г) осіб, шо постраждали від стихій
ного лиха, та осіб, шо мають право 
на соціяльне забезпечення, підчас 
оформлення ними документів для 
подання до Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ та до чужоземних 
консульств, наколи ці останні особи 
прямують закордон;

д) товариство допомоги жертвам 
інтервенції, а також усі установи 
й громадяни Союзу РСР, наколи еони 
оформлюють різного роду документи 
й акти в справах, звязанйх з виявлен
ням пошкоджень від інтервенції;

е) осіб, установи та організації, шо 
їх звільняється від нотаріяльних оплат 
на підставі спеціяльних законів.

Оплата нотаріяльних чинностей.
29. За засвідчення довіреностей 

стягується: ^
а) за довіреність на ведіння справ, 

які провадяться в судових і адміні
стративних органах—1 карб, з дові- 
рености:

б) за довіреність на заряджування 
майном, на провадження торгівлі 
й т. и.—10 карб, за довіреність; на 
окремі чинності цього виду—3 карб, 
з довірености;

в) як що довіреність видає разом 
декілька осіб або передо«ір‘я робиться 
від імени де-кількох осіб, то зверх 
оплат, зазначених під літ. „а" і „6“ 
цього п., стягається з кожної особи, 
за винятком першої, по 50 коп.

30. За довірительні написи на лоч- 
тових оповістках, дублікатах, пере
казах, в тім числі й банківських 
і под., а також за довіреності на 
одержання грошової почтової й пакун- 
кової кореспонденції на кожний окре-

детельствованию документов, указан
ных в п.п. 29-43 настоящей инструкции;

в) лица, представившие к засвиде
тельствованию документы по делам, 
касающимся воинской повинности, 
социального обеспечения и социаль
ного страхования, а также по делам 
о получении заработной платы и по 
алиментам;

г) лица, пострадавшие от стихий
ных бедствий, а ^акже лица, имеющие 
право на социальное обеспечение, при 
оформлении ими документов для пред
ставления в Народный Комиссариат 
Внутренних Дел и в иностранные 
консульства в случаях, когда эти 
последние лица направляются загра
ницу;

я) общества содействия жертвам 
интервенции, а также все учреждения 
и граждане Союза ССР при офор
млении ими всякого рода документов 
и актов по делам, связанным с выя
влением убытков от интервенции;

е) лица, учреждения и организации, 
освобождаемые от нотариальных сбо- 
вов в силу специатьных законов.

Плата за нотариальные действия.
29. За засвидетельствование дове

ренностей взимается:
а) за доверенность на ведение дел, 

производящихся в судебных и админи
стративных органах—1 рубль с дове
ренности; |

б) за доверенности на управление 
имуществом, на ведение торговли 
и т. п.—10 рублей за доверенность; 
на отдельные действия того же рода— 
3 рубля с доверенности;

в) если доверенность выдается не
сколькими лицами вместе или совер
шается передоверие от имени не
скольких лиц, то сверх сборов, ука
занных в лит. „а“ и „б“ настоя
щего п. взимается с каждого лица, за 
исключением первого, по 50 коп.

30. За доверительные надписи на 
почтовых повестках, дубликатах, пе
реводах, в том числе банковских 
и т. п., а/равно за засвидетельство
вание доверенностей на получение 
денежной, почтовой и пересылочной
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мий випадок—10 коп. з напису або 
довіреності!.

31. За посвідчення витягів з торго
вельних книг справляється по 1 карб, 
за кожну сторінку; за посвідчення 
витягів із инших книг—по 50 коп. 
за сторінку.

32. За видачу копій документів, що 
їх залишено при справах, або витягів 
з нотаріяльних книг справляється 
по 1 карб, за сторінку.

33. За посвідчення часу подання 
документів і за посвідчення подій чи 
фактів справляється 2 карб.

34. За нумерацію й скріплення книг 
справляється 3 коп. з аркуша, але не 
менш, як 3 карб, за книгу.

35. За передачу заяв від одної 
особи до другої справляється 3 карб.; 
за видачу посвідчення про це—1 крб. 
за включення в посвідчення відповіли 
1 карб.

36. За приставления заяв від одної 
особи до другої стягується кошти 
переїзду за пересічними цінами даної 
місцевости.

37. За засвідчення підписів на за
явах, проханнях, об'явах, оповістках, 
планах 1 взагалі на документах, шо 
не становлять будь-яких правочинів, 
та за випадків, шо їх передбачено 
арт. 28 Цивільного Кодексу й увагою 
1 до арт. 2 Статуту про векселі, 
справляється за кожний підпис по 50 к.

У в а г а .  Засвідчуючи підписи осіб, 
шо підписалися за неписьменних 
або тих, що не можуть підписатись 
через фізичні вади або хворобу, 
оплати нотаріяльних чинностей спра
вляється за числом осіб, за дору
ченням яких підпис учинено.

38. За посвідчення правдивости копій 
справляється:

а) документів немайнового харак
теру—50 коп. з кожної сторінки;

б) документів майнового- характеру 
по 1 карб, з кожної сторінки.

У в а г а  1. За засвідчення копій 
документів,шо їх подається до шкіль-

корреспонденции на каждый отдель
ный случай взимается 10 коп. с над
писи или доверенности.

31. За удостоверение выписок из 
торговых книг взимается по 1 руб. 
за каждую страницу; за удостове
рение выписок из прочих книг—по 
50 коп. за страницу.

32. За выдачу копий, оставляемых 
при делах документов или выписок 
из нотариальных книг взимается по
1 руб. за страницу.

33. За удостоверение времени пред'
явлення документов и за удостове
рение событий или фактов взимается
2 рубля.

34. За нумерацию и Скрепу книг 
взимается 3 коп. с листа; но не менее
3 рублей за книгу.

35. За передачу заявлений от 
одного лица к другому взимается 
3 рубля, за выдачу удостоверения об 
этом 1 рубль, включение в удостове
рение ответа—1 рубль.

36. За доставление заявления од
ного лица другому взыскиваются из
держки за проезд по средним ценам, 
существующим в данной местности.

37. За засвидетельствование под
писей на заявлениях, прошениях, 
об'явленнях, повестках, планах и во
обще на документах, несоставляющих 
каких-либо сделок, а также, случаях 
предусмотренных ст. 28 Гражд. Ко
декса и примечанием 1 к ст. 2 
Устава о векселях, взимается за 
каждую подпись по 50 коп.

П р и м е ч а н и е .  При засвидетель
ствовании подписей лиц, расписав 
шихся за неграмотных или немогу 
ших ^расписаться вследствие физи 
ческпх недостатков или болезни 
плата за нотариальные действия 
взимается по числу лиц, по пору 
чению коих подпись совершается
38. За удостоверение верности 

копий взимается:
а) с документов неимущественного 

характера—50 коп. с каждой стра
ницы;

б) документов имущественного ха
рактера по 1 рубл. с каждой стра
ницы.

П р и м е ч а н и е  1. За засвиде
тельствование копий документов,
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них установ при вступі в ці уста
нови, справляється 25% з суми, 
зазначеної в літ. „а“ цього арт.

У в а г а  2. Оплата засвідчення 
копій документів не може бути 
виша, ніж за засвідчення тих самих 
оригінальних документів.

У в а г а  3. Сумнів що до визна
чення майнового характеру доку
мента розвязується в залежності 
від призначення засвідчуваної копії 
та місця ії подання, про шо відмі
чається на копії.

39. За засвідчення підпису на актах 
майнового характеру справляється:

а) в договорах купівлі-продажу та 
постачання сільсько-господар. майна 
й купівлі-продажу с.-г. машин на ви
плат на сумму не більш, як 500 карб.— 
1 карб. 50 коп.; зверх 500 карб.— 
1 карб. 50 коп. і зверх того Ч4% 
зі суми, що перевищує 500 карб.;

б) в договорах винаймлення та 
передачі в тимчасове користування 
Сільсько-господарчого майна на суму 
не більш як 500 карб.—1 карб. 50 к.

40. В усіх випадках, шо їх зазна
чено в цій інструкції, на сторінці 
лічиться не більш, як 25 рядків.

41. Наколи нотаріальні чинності 
виконується не в помешканні нотарі- 
яльного органу (див. п. 7 цієї інструк
ції), то зверх суми основної оплати 
справляється ше 10096 з цієї суми 
та подорожні кошти.

42. Засвідчувати всякого виду акти 
й договори майнового характеру або 
підписи на них, крім випадків, шо їх 
зазначено вище, нарсуддям, райвикон
комам та сільрадам не дозволяється, 
навіть коли ці акти та договори не на
лежать за законом до обов'язкового 
складання або засвідчення в нотарі- 
яльному порядкові. Особам, що звер
таються в таких справах, належить 
пояснювати, що їм треба звернутись 
до найближчої нотаріяльної контори.

представляемых в учебные заведе
ния при поступлении в эти заве
дения, взимается 25% суммы, ука
занной в лит. „а“ настоящей статьи.

П р и м е ч а н и е  2. Плата за за
свидетельствование копий докумен
тов не может быть выше, чем за засви
детельствование тех же подлинных 
документов.

П р и м е ч а н и е  3. Сомнения в 
определении имущественного ха
рактера документа разрешается 
в зависимости от цели назначения 
снимаемой копии и места ее на
правления, о чем делается отметка 
на копии.
39. За засвидетельствование под

писи на актах имущественного хара
ктера взимается:

а) по договорам купли-продажи 
и поставки сельско-хозяйственного 
имушества и купли-продажи сельско
хозяйственных машин в рассрочку на 
сумму не свыше 500 рублей—1 р. 50 к. 
и свыше 500—1 р. 50 коп. и сверх 
того '/і% с суммы, превышающей 
500 рублей;

б) по договорам найма и передаче 
во временное пользование сельско
хозяйственного имущества на сумму 
не свыше 500 рубл —1 р. 50 коп.;

40. Во всех случаях, указанных 
в настоящей инструкции, в странице 
считается не более 25 строк.

41. В случае, если нотариальные 
действия совершаются не в помеще
нии нотариального органа (см. п. 7 
настоящей инструкции) взимается 
сверх суммы основного сбора еще 
100% с этой суммы и путевые 
расходы.

42. Засвидетельствование всякого 
рода актов и договоров имущест
венного характера или подписей на 
них, кроме случаев, указанных выше, 
нарсудьям, райисполкомам и сельсо
ветам не предоставлено, даже если 
эти акты и договоры не подлежат по 
закону обязательному совершению 
или засвидетельствованию в нотари
альном порядке. Обращающимся в та
ких случаях лицам должно раз яснить 
о необходимости обратиться в близ
лежащую нотариальную контору.
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43. За виготування, на прохання
сторін, документів, що їх можна
оформлювати в нарсуді, райвиконкомі 
або в сільраді, цеб-го за технічну 
роботу, справляється зверх тих оплат, 
що зазначено вище, ще такі:

а) за складання довіреностей на за- 
ряджування торгівлею та майном — 
2 карб.;

б) на ведіння судових та адміні
стративних справ — 1 карб.;

в) инших довіреностей—50 коп.;
г) за складання заяви від одної 

сторони до другої —2 карб.;
д) за переписку документів немай- 

нового характеру за першу сторінку 
(25 рядків) — 50 коп., за кожну 
наступну сторінку — 25 коп.;

е) за переписку документів майно
вого характеру—за першу сторінку— 
1 карб, і за кожну наступну—50 коп.;

ж) за друкування через копіро- 
вальний папір відбитка справляється 
25% вартости переписки документів;

з) за складання проектів актів 
та договорів, зазначених у п. 39 цієї 
інструкції, справляється 100% зверх 
основної оплати нотаріальних чин
ностей. За часткове виправлення таких 
документів справляється 25% плати 
за техроботу.

44. В справах, шо їх звільнено 
від оплати нотаріальних чинностей, 
оплату технічної роботи також не 
стягується.

45. Складати документи (техробота), 
оформлювати які нарсуддям, райви
конкомам та сільрадам не можна,— 
забороняється.

46. Зазначені вище правила про 
оплату нотчинностей і техроботи 
належить вивісити в помешканні 
канцелярії на видноті.

43. За изготовление по просьбе 
сторон документов, подлежащих офор
млению в нарсуде, райисполкоме или 
сельсовете т. е. за техническую ра
боту взимается сверх сборов, устано
вленных выше:

а) за составление доверенностей на 
управление торговлей и имуществом— 
2 рубля;

б) на ведение судебных и админи
стративных дел—1 рубль;

в) Прочих доверенностей—50 коп.;
г) за составление заявлений от од

ной стороны другой—2 рубля;
д) за переписку документов неиму

щественного характера за первую 
страницу (25 строк) —50 коп., за 
каждую последующую страницу—25 к.;

е) за переписку документов имуще
ственного характера за первую стра
ницу— 1 рубль и за каждую после
дующую—50 коп.:

ж) за печатание через копироваль
ную бумагу оттиска взимается 25% 
стоимости переписки документов;

з) за составление проектов актов 
и договоров, указанных в п. 39 на
стоящей инструкции, взимается 100% 
сверх основной платы за нотариаль
ные действия. За частичное испра
вление таких документов взимается 
25% причитающейся за техработу 
платы.

44. По делам, освобожденным от 
платы за нотариальные действия, за 
техработу также не взыскивается.

45. Изготовление документов (тех- 
работа), оформление которых нар- 
судьям, райисполкомам и сельсоветам 
не представлено, — запрещается.

46. Изложенные выше правила 
оплаты нотариальных действий и за 
техработу должны быть вывешены 
в помещении канцелярии на видном 
месте.

Гербова оплата. Гербовый сбор.
47. Гербову оплату стягується в по- 47. Гербовый сбор взыскивается 

рядкові, шо його зазначено в Статуті в порядке, указанном в Уставе о герб. 
про гербову оплату та в інструкціях сборах и инструкциях Наркомфина. 
Наркомфіну. Викладений нижче перелік Прилагаемый ниже перечень является 
є лише прикладним і стосується тільки лишь примерным и касается только 
до тих документів, що найчастіше документов, наиболее часто встреча-
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зустрічаються в нотаріяльній практиці 
нарсуддів, райвиконкомів та сільрад.

48. Довіреності на ведіння справ 
у судових та адміністративних уста
новах оплачується гербовою оплатою 
в розмірі 1 карб, за довіреність.

49. Довіреності торгові й на заряд- 
жування майном оплачується гербовим 
1 карб. 65 коп. за довіреність.

50. Вірчі написи на почтових опо
вістках, дублікатах, переказах, в тім 
числі банківських і под., а також до
віреності на одержання грошової, пош
тової й пакункової кореспонденції 
гербовим не оплачується.

51. Витяги з торговельних та инших 
книг, крім нотаріальних, оплачується 
гербовим а 6 коп. за кожний.

52. Витяги з нотаріальних книг 
оплачується гербовим в 1 карб, за 
кожний.

53. Посвідчення часу подання доку
ментів, подій чи фактів оплачується 
гербовим а 1 карб.

54. Заяви від одної сторони до
другої та посвідчення, що видається
сторонам по таких заявах, оплачу
ється гербовим в 1 карб. 65 коп. за 
кожну.

55. Всілякі заяви, прохання, об'яви 
і взагалі листозні звертання приватних 
осіб, підприємств та організацій (за 
їхньою ініціятивою та в їхніх інте
ресах) до урядових установ і урядов
ців по всіх справах, крім звільнених 
та зазначених у п. і>6, оплачується 
гербовим в 1 карб.

56. Листовні звертання в справах:
а) про дозвіл діяльности чужоземних 
підприємств на територі!*СРСР; б) про 
дозвіл на відкриття, перевласнення, 
здачу в оренду торговельних та про
мислових підприємств, про зміну 
їхнього устаткування, про заміну в них 
машин і апаратів новими, про вста
новлення парових котлів; в) про 
дозвіл на будування нових будівель, 
на перебудування та знесення старих;

юшихся в нотариальной практике 
нарсудей, райисполкомов и сельсо
ветов.

48. Доверенности на ведение дел 
в судебных и административных уч
реждениях оплачиваются гербовым 
сбором в 1 рубль с доверенности.

49. Доверенности торговые и на 
управление имуществом оплачиваются 
гербовым сбором — в 1 рубль 65 коп. 
с доверенности.

50. Доверительные надписи на 
почтовых повестках, дубликатах, пере
водах, в том числе банковских ит. п., 
а равно доверенности на получение 
денежной, почтовой и пересылочной 
корреспонденции гербовым сбором не 
оплачиваются.

51. Выписки из торговых и про
чих книг, кроме нотариальных, опла
чиваются 4 гербовым сбором в 6 коп. 
за каждую.

52. Выписки из нотариальных 
книг оплачиваются гербовым сбором 
в 1 рубль за каждую.

53. Удостоверения времени пред'
явлення документов, событий или 
фактов оплачиваются гербовым сбо
ром в 1 рубль.

54. Заявления от одной стороны 
другой и выдаваемые сторонами удо
стоверения по таким заявлениям оп
лачиваются гербовым сбором в 1 руб. 
65 коп. за каждую.

55. Всякого рода заявления, про
шения, об'явлення и вообще письмен
ные обращения частных лиц, пред
приятий и организаций (по их.ини
циативе и в их интересах) в прави
тельственные учреждения и к долж
ностным лицам по всем делам, кроме 
из'ятых, а также указанных в п. 56, 
оплачиваются гербовым сбором в 
1 рубль.

56. Письменные обращения по де
лам: а) о разрешении деятельности 
иностранных предприятий на терри
тории СССР; б) о разрешении на от
крытие, отчуждение, сдачу в аренду 
торговых и промышленных предприя
тий, на изменение устройства послед
них, на замену в них машин и аппа
ратов новыми, на установку паровых 
котлов; в) о разрешении нэ возведе
ние новых строений, на перестройку
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г) про утворення акційних товариств, 
торговельно * промислових та инших 
товариств, за винятком кооперативів, 
артілів та їхніх об'єднань, про зміни 
статутів та договорів; д) про видачу 
чужоземцям всіляких посвідчень осо- 
бовости для перебування та переїздів 
на території СРСР—оплачується гер
бовим в 1 карб. 65 коп.

57. Копії документів оплачується:

а) наколи оригінали оплачується 
простим гербовим, — також як і ори
гінали;

б) наколи оригінали оплачується 
мропорціональним гербовим—в розмірі 
‘/ю оплати оригінала, але не менш 
6 коп.;

в) наколи оригінала звільнено від 
героового, то й копії теж звільняється.

58. Договори купівлі-продажу й по
стачання сільськими господарями про
дуктів їхніх господарств оплачується 
гербовим В  розмірі Чю% від суми до
говору. Иниіі договори купівлі-продажу, 
в тому числі на виплат та винайм- 
млення — '/2 % від суми договору за 
винятком тих, шо їх звільнено від 
оплати.

59. Документи в справах народньої 
освіти, а також у випадках, шо їх 
передбачено п. 28 цієї інструкції — 
від оплати гербовим звільняється.

60. Всі іінші випадки звільнення 
документів та договорів від оплати 
гербовим та способи оплати гербовим 
инших документів та актів, крім тих, 
шо зазначено вище, викладено в Ста
туті про гербову оплату та додатках 
до нього.

Чинності нарсуддів, райвиконкомів 
і сільрад в разі виявлення порушень 

Статуту про гербову оплату.
61. В разі подання документів, не- 

оплачених або оплачених з порушен
ням правил гербового Статуту, рай
виконкоми та сільради стягують на
лежну гербову оплату й штраф.

Як-шо особа відмовиться заплатити 
гербове та штраф, документ надси-

или снесение старых; г) об учрежде
нии акционерных обществ, торгово-
промышленных и иных товариществ, 
за исключением кооперативов, арте
лей и их об'единений, об изменении 
уставов и договоров; д) о выдаче 
иностранцам удостоверений личности 
всякого рода для проживания к пере
ездов внутри СССР — оплачиваются 
гербовым сбором в 1 рубль 65 коп.

57. Копии документов оплачи
ваются:

а) если подлинники подлежат про
стому гербовому сбору,—наравне
с подлинниками;

б) если подлинники подлежат про
порциональному гербовому сбору -----
в размере одной десятой того сбора, 
которым оплачен подлинник, но не 
ниже 6 коп.;

в) если подлинник из‘ят от гербо
вого сбора, то и копии из'яты.

58. Договоры купли-продажи и 
поставки сельскими хозяевами произ
ведений их хозяйства оплачивается 
гербовым сбором в размере одной 
десятой процента с суммы договора;, 
прочие договоры купли-продажи, в том 
числе и с рассрочкой платежа, а также 
имущественного найма—>/2% с суммы 
договора, за исключением из'ятых.

59. Документы по делам народ
ного образования, а также в слу
чаях, предусмотренных п. 28 настоя
щей инструкции, от оплаты гербовым 
сбором освобождаются.

60. Все другие случаи из'ятия до 
кументов и договоров от оплаты гер
бовым сбором, а также способы оп
латы гербовым сбором иных, кроме 
перечисленных документов и актов, 
изложены в Уставе о гербовом сборе 
и приложениях к нему.

Действия нарсудей, райисполкомов 
и сельсоветов при обнаружении на
рушений Устава о гербовом сборе.
61. При представлении неоплаченных 

или оплаченных с нарушением правил 
гербового Устава документов рай
исполкомы и сельсоветы взыскивают 
установленный гербовый сбор и штраф.

В случае отказа лица уплатить 
гербовый сбор и штраф документ
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лається до місцевого Окрфінвідділу 
й не повертається стороні до роз- 
вязання Окрфінвідділом питання про 
правильність його оплати. До заплати 
гербового та штрафу жодних нотарі
альних чинностей не переводиться. 
Про всі випадки виявлення порушень 
гербового Статуту негайно повідом
ляється належний Окрфінвідціл, куди 
також надсилається копії документів.

Гербове та штраф, шо його стягнено 
в зазначених випадках, записується 
в звичайному порядкові до загального 
реєстру в графу гербової оплати, 
а в реєстрі зазначається підстави 
стягнення гербового та штрафу.

У в а г а .  Нарсудді в разі подання 
дбкументів, неоплачених або опла
чених з порушенням правил гербо
вого статуту, чинять, як зазначено 
в арт. 147 Цив. ІІроц. Код. та 
в арт. 21 Статуту про герб, оплату.

Порядок оскарження нотаріальних 
чинностей.

62. Скарги за неправильне вико
нання нотаріальних чинностей, за від
мовлення виконати чинності та за 
тяганину подається за арт. арт. 231-234 
Цив. Проц. Код. до округового суду, 
де їх розглядає цивільно-касаційний 
відділок в судовому засіданні.

63. Реченець на подання /скарги 
встановлено двохтижневий від дня, 
коли оскаржувачеві стало відомим 
розпорядження нарсудді, райвиконкому 
або сільради. Скарги на тяганину 
часом не обмежено.

61. Скарги подається до нарсуду, 
райвиконкому або сільради, що їхні 
чинності оскаржено, й вони передають 
їх до окрсуду не пізніш трьох днів 
від дня одержання скарги, з пояснен
ням по суті справи й додаючи саму 
справу або копії потрібних доку
ментів. Скарги можна подавати також 
безпосередньо по округового суду.

65. Скарги, шо їх подано після 
спливу реченця, повертається сторонам 
та повідомляється про це округовий
суд.

отсылается в местный окрфинотдел
и не возвращается стороне до разре
шения последним вопроса о правиль
ности оплаты его сбором. До уплаты 
гербового сбора и штрафа никаких 
нотариальных действий не произво
дится. О всех случаях' обнаружения 
нарушений гербового Устава неме
дленно сообщается в подлежащий Окр
финотдел с препровождением копии 
документа.

Взысканный в указанных случаях 
гербовый сбор и штраф вносится 
обычным порядком в общий реестр 
в графу гербового сбора, при чем 
в реестре указывается об основаниях 
взыскания гербового сбора и штрафа.

П р и м е ч а н и е .  Нарсудьи при 
представлении неоплаченных или 
оплаченных с нарушением правил 
гербового устава документов посту
пают по правилам, указанным 
в сг. 147 ГПК и в ст. 21 Устава 
о гербовом сборе.

0 порядке обжалования нотариальных 
действий.

62. Жалобы на неправильное совер
шение нотариальных действий,на от
каз в совершении действий, равно 
как на волокиту, приносятся, согласно 
ст.ст. 231—234 ГПК, в окружной 
суд и рассматриваются его граждан
ским кассационным отделением в су
дебном заседании.

63. Срок на принесение жалоб 
установлен двухнедельный со дня,когда 
жалующемуся стало известно распо
ряжение нарсудьи, райисполкома или 
сельсовета. Жалобы на волокиту 
сроком не ограничены.

64. Жалобы подаются в нарсуд, 
райисполком или сельсовет, действия 
которых обжалованы, и представля
ются ими в окружной суд не позже 
трех дней со дня поступления жалобы, 
с об'яснением по существу дела и пред
ставлением подлинного дела или копий 
необходимых документов. Жалобы 
могут быть поданы также'непосред
ственно в окружной суд.

65. Жалобы, поданные с пропуском 
срока, возвращаются сторонам с до
несением об этом в окружной суд.
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66. Скарги за грубощі й взагалі 
за вчинки, що не відносяться безпо
середньо до нотаріальних чинностей, 
подається без обмеження часом до 
вищих органів влади за належністю, 
а саме: за чинності нарсуддів-до голови 
окрсуду, на чинності райвиконкомів— 
до окрвиконкому, на чинності сільрад— 
до райвиконкому.

67. Всі зазначені скарги, за винятком 
тих, що їх зазначено в п. 66 цієї 
інструкції, оплачується гербовим в сумі 
одного карб. Скарги, що їх зазначено 
в п. 66 цієї інструкції, і в справах, 
шо їх звільнено від нотаріяльних 
оплат—гербовим не оплачується.

Догляд та відчитність в справі 
виконання нотчинностей.

68. Що до догляду та відчитности 
в справі виконання нотаріальних чин
ностей на нарсуддів райвиконкоми 
та сільради поширюється отакі пра
вила:

а) загальний контролі, та керу
вання діяльністю нотаріату УСРР 
належить до Народнього Комісаріяту 
Ю с т и ц і ї ,  а  в  м е ж а х  к о ж н о ї  о к р у г и —  
до окрсуду;

б) нарсуди, райвиконкоми та сіль
ради повинні що • місяця подавати 
в одному примірникові до належних 
окрсудів звіти про свою діяльність 
за формою, що встановлює НКЮ, 
не далі, як 5 дня місяця, наступного 
за відчитним. Округові суди, на під
ставі одержаних з місць відомостей, 
повинні скласти одну загальну звітну 
відомість для нарсуддів та райвикон
комів і окремо для сільрад. Ці звітні 
відомості подається в двох примір
никах до НКЮ не далі, як 20 дня 
місяця, наступного за відчитним. 
Один примірник звітної відомости 
треба залишити в справах нарсуду, 
райвиконкому або сільради, а збір
ної відомости окрсуду — в справах 
окрсуду.

69. Зверх звіту, що його надси
лається до окрсуду, сільради повинні 
надсилати до райвиконкомів копії цих

66. Жалобы на грубость и вообще
действия, не касающиеся непосред
ственно нотариальных действий, по
даются без ограничения сроком выше 
стоящим органам власти по принад
лежности, а именно: на действия 
нарсудей—председателям окрсудов; на 
действия райисполкомов — окриспол- 
комам и на действия сельсоветов— 
райисполкомам.

67. Все указанные жалобы, за 
исключением упомянутых в п. об на
стоящей инструкции, оплачиваются 
гербовым сбором в сумме 1 руб. Жа
лобы, упомянутые в п. 66 настоящей 
инструкции, и по делам, освобожден
ным от оплаты нотариальными сбо
рами, оплате гербовым сбором не 
подлежат.

0 надзоре и отчетности по исполне
нию нотариальных действий.

68. В отношении надзора и отчет- 
• ности по исполнению нотариальных
действий на народных судей рай
исполкомы и сельсоветы распростра
няются нижеследующие правила:

а) обший контроль и руководство 
деятельностью нотариата УССР при
надлежит Народному Комиссариату 
Юстиции, а в пределах каждого ок
руга — окрсуду;

б) народные судьи, райисполкомы 
и сельсоветы обязаны ежемесячно 
представлять в подлежащие окружные 
суды отчеты о своей деятельности по 
установленной НКЮ форме не позже 
5 числа следующего за отчетным ме
сяца в 1 экземпляре. Окружные суды, 
на основании полученных с мест 
сведений, должны составитьодну общую 
сводную ведомость для нарсудей и 
райисполкомов и отдельно для сель
советов, каковые сводные ведомости 
представляются в двух экземплярах 
в НКЮ не позже 20 числа следую
щего за отчетным месяца. Один эк
земпляр отчетной ведомости, кроме 
того, должен оставаться в делах нар
суда, райисполкома или сельсовета, 
а сводная ведомость—в делах окрсуда.

69. Сверх отчета, посылаемого 
в окрсуд, сельсоветы обязаны копии 
своих ежемесячных отчетных ведомо-
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що-місячних звітів одночасно з наді
сланням зніту до окрсуду.

70. Зі всіма питаннями, що до нота- 
ріяльної діяльности, нарсудді та рай
виконкоми звертаються виключно 
до окрсудів, а сільради—до належних 
райвиконкомів.

71. Всі питання, що до нотаріальної 
діяльности сільрад, райвиконкоми 
повинні розвязувати самостійно, звер
таючись до окрсуду тільки в разі 
трудности розвязати ті або инші 
питання, та наколи питання звязане 
з товмаченням закону або пристосу
ванням нотаріальної такси гербового 
статуту, або взагалі з порядком 
справляння оплат.

У в а г а .  Скарги за чинності сільрад 
під час виконання ними нотаріальних 
чинностей, шо їх зазначено в п. 62 
цієї інструкції, сільради подають 
зі своїми поясненнями безпосередньо 
до округового суду.

72. Округові суди повинні постачати 
народніх суддів та райвиконкоми по
трібними для них нотаріяльними кни
жками за рахунок загальних оплат, 
шо їх стягується за нотаріяльною 
таксою. Витрати на це повинно перед
бачити в кошторисі окрсуду по 
нотаріяту в загально-кошторисовому 
порядкові.

73. Зі сум, шо їх стягнено як нота- 
ріяльну оплату та оплату технічної 
роботи (але не з додатку на місцеві 
кошти та гербового) 50%, але не більш 
як 50 карбованців на місяць, надходить 
на прибуток належного нарсуду або 
райвиконкому. Нарсуди та райвикон
коми витрачують ці суми на потреби, 
шо виникають безпосередньо з нота- 
ріяльної діяльности (за винятком при
дбання нотаріяльних книг).

Решту цих сум можна витрачати на 
оплату праці співробітників, шо вико
нують нотаріяльну роботу, зверх 
їхнього основного утримання.

74. Відчитність у витрачуванні зга
даного 50% відрахування подають

стей представлять также в райиспол
ком, при том одновременно с посылкой
отчетных ведомостей в окрсуд.

70. По всем вопросам, связанным 
с нотариальной деятельностью, народ
ные судьи и райисполкомы сносятся 
исключительно с окрсудами, а сель
советы—с подлежащими райиспол
комами.

71. Все вопросы, связанные с нота
риальной деятельностью сельсоветов, 
райисполкомы обязаны разрешать са
мостоятельно, обращаясь в окрсуд 
только в случае затруднения в раз
решении тех или иных вопросов, 
а также в тех случаях, когда разре
шение вопроса связано с толкованием 
закона или применением нотариальной 
таксы, гербового Устава или вообще 
с порядком взимания сборов.

П р и м е ч а н и е .  Жалобы на дей
ствия сельсоветов при совершении 
ими нотариальных действий, упомя
нутые в и. 62 настоящей инструк
ции, представляются сельсоветами 
со своим об'яснением непосред
ственно в окружной суд.
72. Окружные суды обязаны сна

бжать народных судей и райисполкомы 
необходимыми для них нотариаль
ными книгами за счет обших сборов, 
взимаемых согласно нотариальной 
таксе. Расход этот должен быть 
предусмотрен сметой окрсуда по но
тариату в обше сметном порядке.

73. Из сумм взысканного нота
риального сбора и плати за техни
ческую работу (но не из надбавки на 
местные средства и гербового сбора) 
50% их, но не свыше 50 руб. в месяц, 
поступает в распоряжение соответ
ствующего нарсуда или райисполкома. 
Означенные суммы расходуются нар
судами и райисполкомами на надоб
ности, непосредственно вытекающие 
из нотариальной деятельности (за 
исключением приобретения ноткниг).

Остаток суммы может быть упо
треблен на оплату труда занятых 
нотариальной работой сотрудников, 
сверх п шучаемого ими основного 
содержания.

74. Отчетность в израсходовании 
упомянутого 50% отчисления пред-
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нарсудді, райвиконкоми, з додатком 
усіх виправдуючих документів, безпо
середньо до органів Наркомфіну за 
реченцем і порядком, шо встановлено 
Наркомфіном. Копії такої відчитносги, 
але без додатку виправдуючих доку-/ 
ментів або копій з них, нарсудді 
й райвиконкоми подають до окрсудів 
за належністю.

7^. Залишки оплат, стягуваних як 
сплата ногаріяльних чинностей, та вся 
решта оплат, а саме: гербове та над- 
вишка на місцевий прибуток, нарсудді 
та райвиконкоми шо-місячно, не пізніш 
5 дня, вносять до належних кас 
Наркомфіну.

76. Сільради мають право всі стягу
вані ними оплати з нотаріяльних 
чинностей і техроботи звертати на 
утримання канцелярії сільрад, згідно 
з кошторисами, складеними ними 
та затвердженими райвиконкомами. 
До цих саме кошторисів належить 
вносити видатки на постачання сіль
рад потрібними для них ногаріяльними 
книгами й канцелярським приладдям.

У в а г а .  Райвиконкомам надається 
право безпосередньо від себе поста
чати сільради ноткнигами й канц
приладдям, за рахунок загальної суми 
стягуваної сільрадами оплати нога
ріяльних чинностей.

77. Всі иншіо.ілати, шо їх стягається 
при переведенні нотаріяльних чинно
стей, сільради повинні здавати за 
належністю.

Догляд та контроль за правильним 
витрачанням сум і завчасною здачею 
сільрадами оплат покладається на рай
виконкоми та органи Наркомфіну 
за належністю.

Харків, 27 січня 1926 р.

Народній Комісар Юстиції 
та Генеральний Прокурор

Республіки М. Скрипник.

ставляется нарсудьями и райисполко
мами с приложением всех оправда
тельных документов непосредственно 
в органы Наркомфина в сроки и по
рядком, установленным Наркомфином. 
Копии такой отчетности, но без при
ложения оправдательных документов 
или копий с них, представляются нар
судьями и райисполкомами в окружные 
суды по принадлежности.

75. Остатки сборов, взыскиваемых 
как плата за нотариальные действия, 
а также все остальные сборы, как-то: 
гербовый и надбавка в местные сред
ства вносятся нарсудьями и райиспол
комами ежемесячно не позже 5 числа 
в подлежащие кассы Наркомфина по 
принадлежности.

76. Сельсоветы имеют право все 
взыскиваемые ими, как плату за но
тариальные действия, и техработу 
сборы обращать на содержание кан
целярии сельсоветов по сметам,соста
вляемым сельсоветами и утверждаемым 
райисполкомами В эти же сметы 
должны быть внесены расходы по 
снабжению сельсоветов необходимыми 
для них нотариальными книгами 
и канцелярскими принадлежностями.

П р и м е ч а н и е .  Рзйкспохкомам 
предоставляется право непосред
ственно от себя снабжать сельсо
веты ноткнигами и канцпринадлеж- 
ностями за счет обшей суммы 
взыскиваемой сельсоветами платы 
за нотариальные действия.
77. Все остальные сборы, взыски

ваемые при совершении нотариальных 
действий, сельсоветы обязаны сдавать 
по принадлежности.

Наблюдение и контроль за пра
вильным израсходованием сумм и за 
своевременной сдачей сельсоветами 
сборов возлагается на райисполкомы 
и органы Наркомфина по принад
лежности.

Харьков, 27 января 1920 г.

Народный Комиссар Юстиции
и Генеральный Прокурор

Республики Н. Скрыпник.
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• Додаток до арт. арт. Зі та 32.

Форми нотаріальних актів, дсвіренностей, засвідчувань, протестів векселів 

і нотаріальних книг та відомостей.

Форма Ч. 1.

Н О Т А Р І Я Л Ь Н И Й  А К Т

(Наколи його складає нотар)

По актовій книзі

0о книзі загального реєстру та оплат

ч............. .......... ....  ч..................................................................................... ...............

Тисяча девятьсот року.................. місяця дня до Дер
жавної Нотаріяльної Контори (словами прописується повністю назва Кон

тори) прибули (.кпначаппься повністю ім'я, по бать

кові та прізвище сторін, а як що вони виступають як представники, наз

виська й тих, кою вони представляють) і вчинили акта такого змісту:

(подасться повний текст акту і підписується сторонами).

Під час укладання акту подано такі документи: (зазначається докладно всі 

документи, що були підставою складеною акту, та всі ичші, які вимагає

ться чинним законодавством 4га інструкцією по нотаріяту).

Другий примірник цього акту видано ....................................... (зазначити,

кому саме згідно з текстом акту).

або:

Другий примірник акту надіслано до Комгоспу (Місцгоспу) для реєстра

ції та видачі (зазначити, кому (аме, та подати час і число вихідною 

журналу).

Стягнено оплат, в тому числі гербового................... !....крб. к.

Підпис нотаря

Печатка Контори
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Форма. Ч 1-а.
Н О Т А Р І Я Л Ь Н И Й  А К Т .

(Наколи його подано до Нотконтори в ютовому виді).

На поданому акті зверху до тексту прописується ліворуч число по 
книзі загальною реєстру та оплат, а праворуч число по актовій книзі.

Після підписів сторін пишеться таке:

Тисяча девятьсот............... - року....................................  місяця.............. дня
[словами) до Державної Нотаріяльноі Контори (прописується повністю 
назва Контори) прибули (зазначається повністю ім'я, по батькові та 
прізвище сторін, а як що вони виступають як представники, назвиська и 
тих, кою вони представляють) і подали для вчинення в нотаріальному 
порядкові акта вищезазначеного змісту.

Підчас укладання акту подано такі документи (зазначається докладно 
всі документи,що Сули підставою складеною акту, та всі инхиі, які вима
гається чинним законодавством та інструкцією но нотаріяту).

Другий примірник цього акту видано............. —................... ..... „(зазначити
кому саме, згідно з текстом акти), або:

Другий примірник акту надіслано до Комгоспу (Місцгоспу) для реє
страції та видачі (іазначити, кому саме, та подати час г число вихідною 
журналу).

Стягнено оплат, в тому числі гербового ............ ........... крб......  коп.

Підпис нотаря

Печатка Контори

Форма Ч. 2.
Д Р У Г И Й  П Р И М І Р Н И К  А К Т У

(Точна копія нотаріяльного акту, за формами ч. ч. 1 і 1-а; другий 
примірник акту також підписують сторони, як і перший, що залишився в 
актовій книзі).

Цього примірника, який має силу оригінала, видано.....................................
(зазначити докладно, кому саме).

192.....  року.........................................місяця...........................дня по книзі,
загального реєстру та оплат ч...........................

Підпис нотаря

Печатка Контори
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К О П І Я  Н О Т А Р І Я Л Ь Н О Г О  А К Т У .

Форма Ч. 3.

(Точна копія акту, заведеною до актової книги).

Ця копія буквально тотожна з оригіналом, шо знаходиться в актовій 

книзі й видана ..............(зазначається, кому гамі).

192........ року ......................... ......... місяця........................ дня по книзі за

гального реєстру та оплат ч 

Оплату стягнено.

Підпис нопіаря

Печатка Контори

З А С В І Д Ч Е Н Н Я  Д О Г О В О Р І В .

Форма Ч. 4.

Тисяча девятьсот..................року......................................місяця дня

словами).

Цей договір, підписаний власноручно сторонами, засвідчено в Державній
/*

Нотконторі (подається повністю назва Контори).

Ідентичність, правоздатність та дієздатність ,сІб, що вчиняють договір, 

перевірено.

На право укласти договора подано такі документи (зазначається докладно 

всі документи, що були підставою укладеного акту, та всі инші, які ви

магається чинним законодавством та інструкцією по нотаріяту).

Стягнено оплаV, в тому чіслі гербового крб. . ..коп. По книзі

загального реєстру і оплат ч...................

Підпис нотаря

Печатка Контори

217



Ч. 9-Ю - Арт. 31-32 № 9-Ю Ст. 31-32

З А С В І Д Ч Е Н Н Я  Д О В І Р Е Н О С Т И .

(Під фізичної особи).

Форма Ч. 5.

Тисяча девятьсот року місяця дня

(словами).

Цю довіреність засвідчено в Держнотконторі (подасться повністю назву

Контори) від імени........................................ ... (зазначатися повністю ім'я,

по-батькові та прізвище), шо підписав довіреність власноручно.

Ідентичність, правоздатність та дієздатність віродавця перевірено.

Стягнено оплат, в тому числі гербового.......................крб к. По книзі

загального реєстру і оплат ч......................

Підпис потаря 

Печатна Контори

Форма Ч. 5-а.

З А С В І Д Ч Е Н Н Я  Д О В І Р Е Н О С Т И

(Від юридичної особи)

місяця ..Л... дняТисяча девятьсот.................. року

(словами).

Цю довіреність засвідчено в Держнотконторі (подається повністю назву 

Контори) від імени (зазначається повністю назву

установи, від імени якої видаопься довіреність).

Довіреність підписано власноручно (зазначити докладно, ким саме ша на 

якій підставі, цеб-то на підставі якого £татуту або положення, ким ста

тута затверджено та де його зареєстровано).

Стягнено оплат, в тому числі гербового .................. крб. к. По книзі

загального реєстру й оплат ч.

Підпис нотаря

Печатка Контори
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Форма Ч. 5-6.

З А С В І Д Ч Е Н Н Я  Д О В І Р Е Н О С Т И

(Правим передовір'я або представництва).

Тисяча девятьсот ..............  року„.._...... ....... ...................місяця дня

(словами).

Цю довіреність засвідчено в Держнотконторі (подастся повністю назві/ 

Контори) від імени (зазначається повністю ім'я,

по-батькові та прізвище особи, що підписала цю довіреність), який вистунас 

як вірник (або представник) (зазначається повністю ім'я

по батькові та прізвище особи, які/ заступає той, що підписав цю дові

реність) На підставі........................................ (зазначити докладно, на підставі

якої Оовірсности, або якою иніиою документу підписано довіреність).

Ідентичність вірника (або представника) та правоздатність і дієздат

ність віродавця й вірника перевірено.

Стягнено оплат, в тому числі гербового . крб. кои.
і

По книзі загального реєстру й оплат ч......................

Підпис нотаря

Печатка Контору

Форма Ч. 6.

З А С В І Д Ч Е Н Н Я  К О П І Г

Тисяча девятьсот року ...........  місяця 4 дня

(словами).

Держнотконтора (подається повністю назва Контори) 

посвідчує, що ця копія з оригіналом згідна.

(Наколи в ориііналі або в к<упії є де які поправки, підчистки, дописки, 

закуплен і слова то що—про недокладно зазначається в тексті засвідчення). 

Оплату стягнено.

По книзі загального реєстру й оплат ч.

ІІіапшс нотаря

Печатка Контори
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Форма Ч. 7.

З А С В І Д Ч Е Н Н Я  А В Т Е Н Т И Ч Н О С Т И  П І Д П И С У .

Тисяча девятьсот року місяця ...........  дня

[словами).

Держнотконтора (подасися повністю ниті Повтори)

посвідчує, що підпис (зазначається повністю ім'я, по-Оатькові ти 

прізвище) на цьому документі зроблено ним власноручно.

Оплату стягнено.

По книзі загального реєстру й оплат ч. <

Підпис нотиря 

IIснитки Контори

Форма Ч. 8.

З А С В І Д Ч Е Н Н Я  Ч А С У  П О Д А Н Н Я  Д О К У М Е Н Т У .

Цього документа подано до Держнотконтори (подається повністою назві/

Контори) тисяча девятьсот року ............................................ місяця дня

о годині хвилині (словами) такими особами (ім'я, по батькові та

прізвище).

Оплату стягнено.

19 року....................................місяця ..........дня.

По книзі загального реєстру й оплат ч.

Підпис нотиря

Печатка Контори

і
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Форми Ч. 9.

З А С В І Д Ч Е Н Н Я  П Е Р Е Б У В А Н Н Я  О С О Б И  В  П Е В Н О М У  М І С Ц І .

(Наколи особа прибула бо Контори).

П О С В І Д Ч Е Н Н Я .

Це посвідчення видано гр.

Штамп

Контори

................. . (ін%по-батькові

та прізвище) про те, шо він був у Конторі тисяча

девятьсот........... року...........................місяця.............. дня

о годині хвилині (словами).

(піОпис особи, що

про ню видається посвідчення)

Оплату стягнено.-

По книзі загального реєстру й оплат ч.

*

Підпис нотаря 

Печатка Контори

ч. 9-ю Арт. 31-32 № 9-10 Ст. 31-32
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Форма Ч.9-а.

З А С В І Д Ч Е Н Н Я  П Е Р Е Б У В А Н Н Я  О С О Б И  В  П Е В Н О М У  М І С Ц І .

ч. 9-Ю Арт. 31-32 № 9-10 Ст. 31-32

(Наколи нотар прибув до особи).

П О С В І Д Ч Е Н Н Я .  

Це посвідчення видано гр.

Штамп

Контори
.................................. (ім'я^ю-батькові

і

та прізвище) п р о  т е ,  що він був тисяча дев'ятьсот 

року місяця Д Н Я  0  годині 

хвилині (словами)

( т о ч н о  зазначити де сане: місто або сел», округа, 

вулиця, ч. будинку піа кватири).

(підпис особи, що

про ню видається посвідчення).

Оплату стягнено.

По книзі загального реєстру й оплат ч.

Підпис нотаря

Печатка Контори
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, . Форма Ч. 10.

З А С В І Д Ч Е Н Н Я  П О Д А Н Н Я  З А Я В И  В І Д  О Д Н І Є Ї  С Т О Р О Н И
Д О  Д Р У Г О Ї .

Наяву подоїться до Контори обов'язково в трьох примірниках, що

кожний з них иідписано заявителем, з яких одною залишається при справах
%

Контори, другою передасться адресатові, а третьою повертається заявителеві
✓  '

з таким написом:

Цю заяву передано Держнотконторою (подасться повністю назву

Контори)...................... ................................ тисяча девятьсот .....................  року

місяця дня (словами) до...................... .. (зазначити

точно, кому саме), але відповіли на цю заяву не було або надійшла відпо

відь такого змісту.................................................. ...... (подати дословний текст

відповіди).

Оплату стягнено.

По книзі загального реєстру та оплат ч................

Ю року, місяця ............................дня ............

Підпис нотаря 

Печатка Контори

Форма Ч. її.

Н А П И С  Н А  В Е К С Е Л І  П Р О  П Р О Т Е С Т .

Держнотконтора (подасться повністю назву Контори).

Протестовано від імени (точко зазначити бід кою саме) за неплатіж 

або за неприйняття.

(Наколи векселя протестовано не на повну суму, зазначити на яку

<■).

у Справлено оплат .....  крб. коп. (цифрами).

19 року..................... місяця дня.

По реєстру ч.

А
Підпис нотаря

Печатка Контори
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Пор.

ч. ч

1

2

К н И
з а г а л ь н о г о  р е е -

Місяць

день скла

дення акту

Березень
2

Прізвище, ім’я, по-батькові та місце 
перебування осіб, що для зшх пере
ведено нотаріальну чинність. На
коли при тому беруть участь вірники, 
опікуни П Т. ИН-, то тут описується 
їхні довіреності, мандати, або внш 
документи, що на їхній підставі во 
ни вчиняють правовий, а також за 
вкачається спосіб, яким вотар упсв 
нюється в ідентичності, привоз дати 

та дієздатн. сторін

Назаренко Петро Васильович, мешк, 
м. Харкова, по вул. Шевченка в буд. 
ч. 15, який на доказ своєїособовости 
подав посвідчення Харк. Мчськ. Мі
ліції з 25 лютого 1924 р. цід ч. 152. 
Правоздатність та дієздатність пере
вірено так (зазначити як саме).

Суляма Дмитро Олсксібвич. мешк 
с. Ольшанн того.таки району. Хар 
ківської округи, нотареві особисто 
відомий, та Романовська Ганна іва 
нівна. мешк. м. Київа по в. Жовтн 
Рев. в буд. ч. 12. особовість яко 
посвідчево свідками, нотареві відомії 
ми—Ольгою Олексієвною Костенко т 
Борисом Григоровичем Бобровськіи 
Правоздатність та дієздатність пере 
вірено так (зазначити як саме).

Всеукраїнська Контора Державного 
Банку

Зазначення нотаріяль- 
іюї чинности й найваж
ливіших умов скла
деного або засвідченого 

акту

Засвідчення ловіре- 
нооти на ім'я Миколи 
Петровича Петренка 
що до управління де- 
націонял. будинком 
його. Назаренка, що 
знаходиться в м. Кніві 
по в. Свердлова, під 
ч. 12.

Поговір купівлі-про- 
дажу, згідно з яким 
Дмитро Сулима про
пав Ганні Ромаиовсь- 
кій свого власного де- 
націон. будивка в м. 
Харкові на Основі по 
в. Шевченка під ч. Л 
за одну тисячу карб.

Простий вексель на 
суму сто карб., вида
ний Петром Семено
вичем Тихоня Вс - 
українському Пайо
вому Т-ву „Ларьок" 
15 листопаду 1»24 р. 
терміном на 4 березня 
1925 року
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кументі в з обов'язко
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ту, загальної суми

Сума

акту

пота-
рія-
льна
опла

та

и и с и ї -
СТКО-

B R
опла-

і  то к 
на

місце 
1 вий 

при- 
; буто»

Готів

кою

Герб о- 
вими 
зна

ками

5 ' “ 2

llifl®  =  а о  * ■

S  г  *

11 і "  11
=  О  *  а  К  X
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г 1 Довіреність одер
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Петро Васильович 

Назаренко

- 10 ! -і —
-

, 0 - - — - 1-05

>

Другий примірник 
акту надіслано для 
реєстрації до Хар
ків. Комгоспу 3 бе
резня 1925рокупід 
ч. 185. Три дать 
девять карб.запла
тила Ганна Іва
нівна Романовська

іооо « , 0 —1 0 5 20 10 карб, 
по квит, 

ч. 107У&73

і

'

і

, •

Вексель без про
тесту одержав і 
два карб, заплатив 
артільник Держ

банку (Підпііс)

1 0 0

"

1 15 1  - —

•
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[345(47.7)(003» Пролетарі всіх країн, взнайтеся/

УКРАЇНСЬКА СОШЯЛТСТИЧНД РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

УЗАКОНЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

ЗА 192<А РІК

7 травня 1926 р. У Відділ ДРУГИЙ 7 мая 1926 г. I! Отдел ВТОРОЙ

З м і с т

Інструкції та обіжники Наркомвеусправу,
Наркомфіну, Наркомздоров'я, Уповваоком-
шляхів, Наркомсоцзабезу й ІІаркомосвіти.

(9 березня, 2-19 квітня 1926 р.).

33. Про то, що ролії ійні громади не по* 
винні оголошувати п офіційному органі 
друку про скликання загальних зборів 
своїх членів.

34. Про перші виписи з актів громадянсь
кого ставу.

35. Про санітарний догляд за рибою й риб
ними продуктами підчас навантаження 
та перевозки їх залізницею та водяними 
шляхами.

ЗО. Про порядок направлення окреоцзабе- 
зами і райСТВ скарг, що надійшли на 
їхні постанови в справах, опіки й про 
порядок розгляду окреоцзабезамн 
вказаних скарг.

37. Про порядок виплати авторського го
норару за прилюдне виконання драма
тичних і музичних творів.

П о я с н е н н я  Н а р к о м в н у с п р а в .

33. Про те, що релігійні громади не 
повинні оголошувати в офіційному 

органі друку про скликання загальних 
зборів своїх членів.

З огляду на те, що від де-яких 
окрадмінвідділів надходять до НКВС 
запитання, чи повинні релігійні гро
мади, скликаючи загальні збори своїх 
членів, робити про це оголошення

Содержание

Инструкции н циркуляры Иаркомвнудела,
Наркомфнна, Наркомздрава, Уполпаркоч- 

пути, Наркоясобеса и Иаркомпроса.

(.9 марта, 2*19 апреля 1926 г.).

33. О том, что религиозные общества, со
зывая общие собрании своих членов, 
не обязаны делать публикацию в офи
циальном органе печати.

34. О первичных выписях с актов граж
данского состояния.

35. О санптарном надзоре за рыбой и рыб
ными продуктами при погрузке и пе
ревозке их по железным дорогам 
и водным путям.

36. О порядке направления окреобесами 
и райСОВ жалоб, поступивших на их 
постановления по делам опеки,и о по
рядке рассмотрения окреобесами ука
занных жалоб.

37. О порядке уплаты авторского гонорара 
за публичное исполнение драмати <е- 
скнх и музыкальных произведений.

Р а з ‘ я с н е н и е  Н а р к о м в н у д е л а .

33. О том, что религиозные общества, 
созывая общие собрания своих чле
нов, не обязаны делать публикацию 

в официальном органе печати.
В виду поступающих от некоторых 

окрадминотделов запросов о том, 
обязаны ли религиозные общины, со
зывая общие собрания своих членов, 
делать о том публикацию в офици-
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в офіційному органі друку окрви- 
конкомів, Наркочвнусправ пояснює, 
шо оскільки законом обов'язку релі
гійних громад оголошувати про скли
кання загальних зборів своїх членів 
в органах друку не встановлено, 
вимагати цього від релігійних громад 
не можна, тим більш, шо ця вимога 
для релігійних громад, розташованих 
на далекому від окружного центру 
віддаленні, значно ускладняє саме скли
кання загальних зборів.

Харків, 9 березня 1926.р.

Заст. Народнього Комісара
Внутрішніх Справ УСРР 

Черлюнчакевич.

альном органе печати окрисполкомов, 
Наркомвнудел раз'ясняет, что по- 
сколько законами обязанность для 
религиозных обществ публиковать 
о созыве общих собраний своих 
членов в органах печати не пред
усмотрено, пред'являть такое требо
вание к религиозным общинам нельзя, 
тем более, что оно в отношении рели
гиозных общин, отдаленных от окруж
ного центра на большое расстояние, 
значительно усложняет самый созыв 
общих собраний.

Харьков, 9 марта 1926 г.

Зам. Народного Комиссара
Внутренних Дел УССР

Черлюнчакевич.

П о я с н е н н я  Н а р н о м в н у с п р а в  и Н а р -  
и о м ф і н у  У С Р Р .

34. Про перші виписи з актів грома
дянського стану.

З приводу запитань з місць, які 
саме виписи з актів громадянського 
стану належить вважати за перші, Нар- 
комвнусправ і Наркомфін УСРР по
яснюють, шо виписи з актів грома
дянського стану належить вважати 
за перші за тих випадків, коли ці ви
писи видається безпосередньо при 
реєітраиії. самої події, або коли 
в даному запису нема відмітки про 
видачу випису, незалежно від того, 
чи видається випис з колишніх мет
ричних, чи реєстраційних книг ЗАГСу.

Харків, 2 квітня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара
Внутрішніх Справ УСРР

Черлюнчакевич.

Заст. Народнього Комісара
Фінансів УСРР Полоз.

Р а з ‘ я с н е н и е  Н а р к о м в н у д е л а  и  Н а р -  
к о м ф и н а  У С С Р .

34.0 первичных выписях с актов гра
жданского состояния.

В виду запросов с мест, какие 
именно выписи из актов гражданского 
состояния надлежит считать за первые 
Наркомвнудел и Наркомфин УССР 
поясняют, что выписи актов граждан
ского состояния надлежит считать 
за первые в тех случая*, когда эти 
выписи выдаются непосредственно при 
регистрации самого случая или когда 
в данной записи нет отметки о вы
даче выписи, независимо от того, вы
дается ли выпись из бывших метри
ческих книг или из регистрационных 
книг ЗАГС'а.

Харьков, 2 апреля 1926 г.

Зам. Народного Комиссара
Внутренних Дел УССР

Черлюнчакевич.

Зам. Народного Комиссара
Финансов УССР Полоз.
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І Н С Т Р У К Ц І Я

Нар ком зд о р ов* я та Уповноваженого
Народнього Комісаріяту Шляхів УСІТ.

35. Про санітарний догляд за рибою 
і рибними продуктами підчас наван
таження та перевозки їх залізницею 

та водяними шляхами.

На розвиток постанови Ради На
родніх Комісарів УСРР від 12 лютого 
1925 р. „Про санітарний догляд за 
виготовленням, сховом і продажем 
харчових продуктів, смакових річовин 
і напоїв'1 (36. Уз. 1925 р. ,№ 8, ст. 61) 
та чинних правил, „Про перевозку 
продуктів, шо хутко псуються*'. 
(Статут залізн. Додаток до Статуту 
„Д“ 21 до арг. 75), встановлюється 
правила:

1. Підчас навантаження риби ввести 
попередній санітарний догляд з тим, 
щоб:

а) встановляти здатність із сані
тарного боку вагонів, що їх по
дається для погрузки риби та рибних 
продуктів, а також відповідне влашту
вання вагонів-льодників та холодиль
ників;

б) перевіряти відповідність до сані
тарних вимог тари для продуктів, що 
їх відправляється;

в) встановляти добротність про
дуктів, що їх відправляється, відкри
ваючи коли потрібно буде тару.

2. Продукти недобротні погружати 
та відправляти в жадному разі не
можна; в разі сумніву шо до доброт
ности грузу, переводиться вийомку 
зразків для лабораторної аналізи, 
з тим, шо груз можна відправляти 
далі з необхідним телеграфовим по
відомленням санітарного догляду станції 
призначення про сумнів що до якости 
грузу.

3. В разі виявлення зіпсуття під 
час руху рибних продуктів, що їх 
надсилається, транспортовий санітар
ний догляд за порядком, що його 
зазначено в тім Статуті, переводил ь 
санітарний огляд і вживає відповідних 
заходів.

II II С Т Р У К Ц II я

Наркомздрава п Уполномоченного На
родного Комиссариата П.ттеіі Сообщения 

УССР.

35. О санитарном надзоре за рыбой 
и рыбными продуктами при погрузке 
и перевозке их по железным дорогам 

и водным путям.
В развитие постановления Совета На

родных Комиссаров УССРот 12февраля 
1925 г. .0 санитарном надзоре за 
изготовление*, хранением и продажею 
пищевых продуктов, вкусовых ве
ществ и напитков" (Собр. Уз. УССР 
1925 г., № 8, ст. 61) и действующих 
правил „О перевозке скоропортя
щихся продуктов" (Устав жел. дор. 
„Приложение к Уставу „Д.“ 21
к сг. 75), устанавливаются следую
щие правила:

1. При погрузке рыбы ввести пред
варительный санитарный надзор с тем 
чтобы:

а) устанавливать пригодность в са
нитарном отношении вагонов, пода
ваемых для погрузки рыбы и рыбных 
продуктов, а также надлежащее 
устройство вагонов ледников и холо
дильников;

б) проверять соответствие санитар
ным требованиям тары отправляемых 
продуктов;

в) устанавливать доброкачествен
ность отравляемого продукта, при
бегая в потребных случаях ко вскры
тию тары.

2. Продукты явно недоброкачествен
ные к погрузке и отправке ни в коем 
случае не допускаются; в случаях 
сомнения в доброкачественности груза 
производится выемка образцов для 
лабораторного анализа, причем груз 
может быть отправлен дальше с не
пременным телеграфным извещением 
санитарного надзора станции назна
чения о сомнительности груза.

3. При обнаружении в пути порчи 
пересылаемых рыбных продуктов тран
спортный санитарный надзор в по
рядке, указанном в том же Уставе, 
производит санитарный осмотр и при
нимает соответствующие меры. •
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4. На станції призначення рибні 
грузи до видами їх адресатам підпа
дають знов санітарному огляду та їх 
видається після висновків санітарного 
догляду про їх добротність.

5. Зазначений санітарний догляд 
в цілому здійснюють органи тран- 
спортоаої медико санітарної органі
зації, а де такої нема — органи тери* 
торіяльних здороввідділів.

6. Переводячи догляд за доброт
ністю рибних продуктів, органи сані
тарного догляду керуються відповід
ними чинними постановами.

7. Транспортові госпоргани не 
мають права приймати або видавати 
рибні грузи без відповідної візи сані
тарної організації, а також, в разі 
виявлення зіпсуття грузу підчас руху, 
повинні негайно про це повідомити 
найближчого транспортового санітар
ного лікаря задля переведення обслі
дування.

8. Санітарне обслідування рибних 
грузів повинні переводити саноргани 
негайно, одержавши відповідне пові
домлення, шоб не затримувати від
правки або одержання грузів.

9. Артикули від 1—8 цієї поста
нови також застосовується до рибних 
грузів, шо їх перевозять водяними 
шляхами з тим, що санітарний догляд 
переводить санітарна організація водя
ного транспорту.

10. Догляд за виконанням зазна
ченої постанови покладається на 
господарчі та саноргани транспорту.

11. - Винних в невиконанні цієї 
інструкції притягається до відпові- 
дальности за кримінальним порядком.

Харків, 6 квітня 1926 р.

Заст. Народнього Кокісара
Охорони Здоров'я Миколаїв.

Заст. Уповноваженого 
Народнього Комісаріяту

Шляхів УСРР К. Нарпеко.

4. На станции назначения рыбные 
грузы до выдачи их адресатам под
вергаются вновь санитарному осмотру 
и выдаются после заключения сан- 
надзора об их доброкачественности.

5. Указанный санитарный надзор 
во всем его об'єме осуществляется 
органами транспортной медико-сани
тарной организации, а где таковой 
нет-органами территориальных здрав
отделов.

6. При осуществлении надзора за 
доброкачественностью рыбных про
дуктов, органы саннадзора руково
дятся соответствующими действую
щими постановлениями.

7. Транспортные хозорганы не 
имеют права принимать или выдавать 
рыбные грузы без соответствующей 
визы санитарной организации, а равно 
при обнаружении порчи груза в пути 
должны немедленно доводить об этом 
до сведения ближайшего транспорт
ного санитарного врача, на предмет 
производства обследования.

8. Санитарное обследование рыбных 
грузов должно производиться сан- 
органами немедленно по получении 
ими соответствующего извещения, 
дабы не задерживать отправки или 
получения груза.

9. Статьи от 1—8 сего поста
новления применяются и в отношении 
рыбных грузов, перевозимых по вод
ным путям, при чем санитарный 
надзор осуществляется силами сани
тарной организации водного транс
порта.

10. Наблюдение за выполнением 
означенного постановления возла
гается на хоз. и сан. органы тран
спорта.

11. Виновные в неисполнении на
стоящей инструкции подлежат при
влечению к ответственности в уго
ловном порядке.

Харьков. 6 апреля 1926 г.
Зам. Народного Комиссара

Здравоохранения Николаев.
Зам. Уполномоченного

Народного Комиссариата 
Путей Сообщения УССР

К. Карпеко.
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ІНСТРУКЦІЯ

Народнього .Комісаріяту Соціального 
Забезпечення УСІМ*.

36. Про порядок направлення окреоц- 
забезами й рай СТВ скарг, що надій
шли на їхні постанови в справах 
опіки, й про порядок розгляду окр- 

соцзабезами вказаних скарг.

Розвиваючи арт. 17 інструкції 
НКС;3 з ЗО березня 192$ р. „Про 
порядок здійснення опіки", Народній 
Комісаріят Соціяльного Забезпечення 
пропонує надалі керуватися такими 
правилами направлення й розгляду 
скарг, що надходять до органів опіки 
(окреоцзабези й рай СТВ) на їхні 
постанови й розпорядження.

1. Скарги на постанови або розпо
рядження опікунських органів (окр- 
соцзабезів і рай СТВ), шо їх подають 
зацікавлені особи, повинен приймати 
так вищий від них опікунський орган, 
на ім'я якого подається скаргу, як 
і той орган опіки, що ухвалив оскар
жувану постанову або розпорядження, 
в останньому разі, щоб направити до 
вищого від нього опікунського органу.

2. За тих випадків, коли скаргу на 
постанову або розпорядження рай 
СТВ, в справах опіки, що її прино
ситься до окреоцзабезу, подається до 
рай СТВ, що його діяння оскаржується, 
цей надсилає подану скаргу разом із 
справою Я зі своїми до скарги пояс
неннями до окреоцзабезу, в 3-хденний 
реченець із дня її вступу.

3. У тижневий зі дня одержання 
скарги реченець окреоцзабез повинен 
розглянути її, як що скаргу буде 
визнано за безпідставну, залишає її 
без наслідків, а як шо скаргу буде 
визнано за таку, шо заслуговує на 
задоволення, окреоцзабез касує поста
нову або розпорядження рай СТВ 
цілком, або в частині й повертає 
справу до рай СТВ з відповідними 
вказівками; ці вказівки для рай СТВ 
є обов'язковими.

За обох випадків окреоцзабез ухва
лює шо до скарги свою мотивовану

II И С Т Р У  К Ц  І І Я

Народного Комиссариата Социального 
Обеспечения УССР.

36.0 порядкенаправленияонрсобесами 
и рай СОВ жалоб, поступивших на 
их постановления по делам опеки, 
и о порядке рассмотрения окрсобе- 

сами указанных жалоб

В развитие ст. 17 инструкции 
НКСО от 30 марта 1925 р. „О по
рядке осуществления опеки", Народ
ный Комиссариат Социального Обес
печения предлагает в дальнейшем 
руководствоваться нижеследующими 
правилами направления и рассмотре
ния жалоб, поступающих в органы 
опеки (окрсобесы и рай СОВ) на 
постановления и распоряжения по
следних;

1. Жалобы на постановления или 
распоряжения опекунских органов 
(окрсобесов и рай СОВ), приносимые 
заинтересованными лицами, должны 
приниматься, как вышестоящим опе
кунским органом, на имя которого 
приносится жалоба, так и тем орга
ном опеки, который вынес обжалуемое 
постановление или распоряжение, 
в последнем случае для направления 
в вышестоящий опекунский орган.

2 В тех случаях, когда жалоба на 
постановление или распоряжение рай 
СОВ по делам опеки, приносимая 
в окрсобес, подается в рай СОВ, 
действия коего обжалуются, последний 
препровождает поданную жалобу 
вместе с делом и со своими к жалобе 
обучениями в окрсобес в 3-хднев- 
ный срок со дня ее поступления.

3. В недельный со дня получения 
жалобы срок окрсобес обязан рас
смотреть ее, причем, в случае при
знания жалобы неосновательной—оста
влять ее без последствий, а в случае 
признания жалобы заслуживающей 
уважения, окрсобес отменяет поста
новление или распоряжение рай СОВ 
полностью или в части и возвращает 
дело в рай СОВ с соответствующими 
указаниями, каковые для последнего 
обязательны.

В обоих случаях окрсобес выносит 
по жалобе свое мотивированное по-
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постанову, копію якої подає також 
і скаржникові.

4. Підставою до скасування постанов 
рай СТВ у справах опіки є недодер
жання або неправильне застосовання 
чинних законів, інструкцій, обіжників, 
пояснень і розпоряджень Наркомсоц- 
забезу, а також очевидна неправиль
ність, або недоцільність оскаржуваної 
постанови рай СТВ по суті за даних 
фактичних обставин справи.

Ь. Як шо, розглядаючи скарги, окр- 
соизабез виявить необхідність провід
ного пояснення конкретних питань 
опікунської практики, тісно звязаних 
із суттю розглядуваної справи, то він 
повідомляє про вказані питання Нар- 
комсоцзабез для пояснення, а розгляд 
справи відкладається до одержання 
цього пояснення.

Коли-ж питання опікунської прак
тики, що виникли підчас розгляду 
скарги, не звязано так тісно зі суттю 
розглядуваної справи, шоб де пояс
нення їх Наркомсоцзабьзом не можна 
було-б правильно розвязати дану 
справу, то її розглядає окреоцзабез 
загальним порядком, а про питання, 
шо виникають, повідомляється одно
часно НКЗС для загального керівни- 
чого пояснення.

6. Роз'лядаючи скарги в справах, 
окреоцзабез не обмежується розглядом 
лише причин, указаних у ній, а роз
глядає цілу справу порядком догляду.

7. За тих випадків, коли скаргу на 
постанову або розпорядження рай СТВ 
в справах опіки подано безпосередньо 
до окреоцзабезу, той повинен негайно 
зажадати справу з відповідного рай 
СТВ і розглядає скаргу лише після 
одержання згаданої справи порядком, 
шо його передбачено арт. арт. З, 4, 
5, 6 цієї інструкції.

8. Скарги на постанови й розпо
рядження окреоцзабезів, шо їх по
дається до Народнього Комісаріяту 
Соиіяльного Забезпечення, за тих 
випадків, коли їх подається до окр
еоцзабезу, що його діяння оскар-

становление, копию коего сообщает 
также и жалобшику.

4. Основанием к отмене постано
влений рай СОВ по делам опеки 
служит нарушение или неправильное 
применение действующих законов, 
инструкций, циркуляров, раз'яснений 
и распоряжений Наркомсобеса, а также 
явная неправильность или нецелесо
образность обжалуемого постановле
ния рай СОВ по существу, при дан
ных фактических обстоятельствах 
дела.

*>. Если при рассмотрении жалобы 
окрсобес находит необходимым руко
водящее раз'яснение конкретных 
вопросов опекунской практики, тесно 
связанных с существом рассматрива
емого дела, то окрсобес сообщает об 
указанных вопросах Наркомсобесу 
для раз'яснения, а рассмотрение дела 
откладывает до раз'яснения НКСО.

Если же возникшие при рассмотре
нии жалобы вопросы опекунской прак
тики яе связаны настолько тесно 
с существом рассматриваемого дела, 
чтобы до раз'яснения их Наркомсобе- 
сом нельзя было бы правильно раз
решить данное дело, то последнее 
рассматривается окрсобесом в общем 
порядке, а о возникших вопросах 
сообщается одновременно в НКСО для 
общего руководящего раз'яснения.

6. Окрсобес, при рассмотрении 
жалобы по делу, не ограничивается 
рассмотрением лишь поводов, указан
ных в ней, а рассматривает все дело 
в порядке надзора.

7. В тех случаях, когда жалоба на 
постановление или распоряжения рай- 
СОВ по делам опеки подана непосред
ственно в окрсобес, последний должен 
немедленно истребовать дело из со
ответствующего рай СОВ и рассмат
ривает поступившую жалобу лишь по 
получении означенного дела, в порядке, 
предусмотренном ст. ст. 3, 4, 5, 6 
настоящей инструкции.

8. Жалобы на постановления и рас
поряжения окрсобесов, приносимые 
в Народный Комиссариат Социального 
Обеспечения, в тех случаях, когда 
они подаются в окрсобес, действия 
коего обжалуются, препровождаются 
окрсобесом в Наркомсобес (П-отдел
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жується, окрсоцзабез надсилає до 
Наркомсоцзабезу (П відділ Опіки), 
порядком і в реченці, шо їх передба
чено арт. 2 цієї інструкції.

9. Після розгляду скарги вищим 
опікунським органом, її вшивається 
в опікунську справу, шо до неї вона 
належить, і разом зі справою, в по
рядку арт. З цієї інструкції, її повер
тається до належного рай СТВ або 
окрсоцзабезу, шо його чинність 
оскаржено.

Харків, 8 квітня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара 
Соціяльного Забезпечення УСРР

Медведь.

Опеки), в порядке и в сроки, пред
усмотренные ст. 2 настоящей инструк
ции.

9. По рассмотрении жалобы высш. 
опекунским органом, последняя вши
вается в опекунское дело, по которому 
она подана,, и вместе с делом, в по
рядке ст. 3 настоящей инструкции, 
возвращается в подлежащий рай СОВ 
или окрсобес, действия коего были 
обжалованы.

Харьков, 8 апреля 1926 г.

Зам. Народного Комиссара* 
Социального Обеспечения УССР

Медведь.

І Н С Т Р У К Ц І Я
Народнього Комісаріяту Освіти УСРР.

37. Про порядок виплати авторського 
гонорару за прилюдне виконання

драматичних 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. Узак. УСРР 
1925 р., № 100, арт. 550), Народній 
Комісаріят Освіти УСРР у х в а л и в :

1. За тих випадків, коли між авто
рами творів драматичних, музичних, 
музично - драматичних, пантомінних, 
і хореографічних та адмінісірацією 
театральних підприємств і впоряд
никами видовищ не буде досягнено 
згоди про виплату авторського гоно
рару за прилюдне виконання цих 
творів, виплачується авторський го
норар згідно з постановою РНК 
УСРР з 8 грудня 1925 року (36. Уз. 
УСРР 1925 р., К* 100, арт. 550),

2. У всіх театральних афішах, 
рекламах, програмах і т. л., шо їх 
випускається театральними підприєм
ствами та иншими установами чи 
особами, має бути точно зазначено:

II II С Т І* У К Ц II я
Нщюдвого Комиссариата ІІросвещеввя

у сен.
37 О порлдке уплаты авторского го

норара за публичное исполнение дра
матических и музыкальных произве

дений
На основании ст. 5 постановления 

Совета Народных Комиссаров УССР 
от 8 декабря 1925 года „Об автор
ском гонораре за публичное испол
нение драматических и музыкальных 
произведений” (Собр. Узак. УССР 
1925 г., № 100, ст. 550), Народный 
Комиссариат Просвещения УССР по
с т а н о в и л :

1. В тех случаях, как между авто
рами драматических, музыкальных, 
музыкально драматических, пантомим
ных и хореографических произведений 
и администрациею театральных пред
приятий и устроителями зрелищ не 
будет достигнуто соглашения об уплате 
авторского гонорара, за публичное 
исполнение этих произведений упла
чивается авторский гонорар, согласно 
постановления СНК УССР от 8 де
кабря 1925 г. (Собр. Узак. УССР 
1925 г, № 100, ст. 550).

2. На всех театральных афишах, 
рекламах, программах и т. п., выпус
каемых театральными предприятиями 
и другими учреждениями или лицами, 
должно быть точно обозначено: при
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як що виконується твори оригінальні— 
прізвище автора; твори перекладні, 
крім прізвища авторова—прізвища 
перекладачеве; а твори перероблені 
чи інсценовані, крім прізвища авто
рова—прізвище інсценізаторове.

3. Виплата авторського гонорару, 
коли не було угоди про термін ви
плати, провадиться постійними теат
рами не пізніше наступного дня після 
виконання твору.

Впорядчики, окремих вистав, кон
цертів та инш., що їх улаштовується 
в чужих театрах, концертових залах 
і т. инш., повинні платити авторський 
гонорар після першої даної втисави.

Адміністрація та відповідальні особи, 
що здають помешкання театрів, сцени 
літніх садів і т. инш. установ, шо 
підлягають Наркомосвіті або його 
органам на місцях, під вистави 
гастрольорам. мусять зобов'язання 
виплати авторського гонорару вклю
чати в договори, винаймаючи поме
шкання, та стежити, шоб авторський 
гонорар був своєчасно виплачений.

4. Збирання авторського гонорару 
на території УСРР може здійснювати 
або особисто автор, або особи, або 
установи, або організації, що їм автор 
доручить законним порядком одер
жувати гонорар.

5. Змінення в авторському творові 
чи в назві, що є на авторському 
примірникові, можна робити тільки 
за попереднім погодженням автора, 
або уповноваженої на те автором 
особи, чи організації, за винятком 
випадків, передбачених п. „б“ арт. 4 
Постанови ЦВК і РНКСРСР з ЗО січня 
1923 року „Про основи авторського 
права" (36. Узак. СРСР 1925 р., № 7, 
арт. 67).

6. Для контролі над виконанням 
в театрах та инших видовищах тексту 
твору того чи иншого автора, а також 
перевірення, чи дійсно виконується 
ті номери, що їх зазначено в афішах 
або програмах вечора—належить ви
ділити по всіх театрах, концертових 
залах і т. инш., підлеглих Нарком
освіті УСРР або його органам на міс-

исполнении оригинальных произведе
ний — фамилия автора, — переводных 
произведений, кроме фамилии автора— 
фамилия переводчика, произведений 
переделанных или инсценированных, 
кроме фамилии автора—фамилия ин- 
сценизатора.

3. Уплата авторского гонорара, если 
не было соглашения о сроке уплаты, 
производится постоянными театрами 
не позже следующего дня после испол
нения произведения.

Устроители отдельных спектаклей, 
концертов ит. п., ставящихся в чужих 
театрах, концертных залах и т. п., 
должны уплачивать авторский гонорар 
после первого данного спектакля.

Администрация и ответственные 
лица, сдающие помещения театров, 
сцены летних садов и т. п. учрежде
ний, подведомственных Наркомпросу 
или его органам на местах, под спек
такли гастролеров, должны включать 
обязательство об уплате авторского 
гонорара в договоры по сдаче поме
щений и следить, чтобы авторский 
гонорар был своевременно выплачен.

4. Сбор авторского гонорара на 
территории УССР может осуществлять 
или лично автор, или лица, или учре
ждения, или организации, коим будет 
поручено автором законным порядком 
получение гонорара.

5. Изменения в авторском произве
дении или в названии, имеющемся 
на авторском экземпляре, можно про
изводить только с предварительного 
согласия авюра, или уполномоченного 
автором на то лица, или организации, 
за исключением случаев, предусмот
ренных п. „б“ ст. 4. Постановления 
ЦИК и СНК СССР от 30 января 
1925 года „Об основах авторского 
права" (Собр. Зак. СССР 1925 года, 
№ 7, СТ. 67).

6. Для контроля за исполнением 
в театрах и других зрелищах текста 
произведения того или иного автора, 
а также проверки, действительно ли 
выполняются номера, указанные на 
афишах или программах вечера,— 
надлежит отвести во всех театрах, 
концертных залах и т. п., подведом
ственных Наркомпросу УССР или его
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цях, беззаплатне місце, як „автор
ське"—для автора твору, шо його 
дається, або його уповноваженого. 
Це місце має бути не далі четвертого 
ряду партеру.

7. Адміністрація театральних ви
довищ і т. инш. повинна видавати 
авторові або його уповноваженому 
на його вимогу програм вечора, ви
стави, концерту та инш., шо в ньому 
виконується його твір, та касовий 
звіт про збір за виставу, концерт 
і т. инш.

8. Особи та уповноважені, шо про
водять збір авторського гонорару, 
повинні мати відповідні уповноваження 
на право збору авторського гонорару 
і на вимогу повинні їх пред'являти.

9. ,3а ламання правил та постанов 
про авторське право—винні в цьому 
особи відповідають в судовому порядку 
згідно з чинними законами УСРР.

Харків, 19 квітня 1926 р.

Т. в. о. Народнього Комісара
Освіти УСРР С. Мазлах.

органам на местах, бесплатное место, 
как „авторское44, для автора ставя
щегося произведения или его уполномо
ченного. Это место должно быть не 
далее 4 ряда партера.

7. Администрация театральных зре
лищ и т. п. должна представлять 
автору или его уполномоченному, по 
его требованию, программу вечера, 
спектакля, концерта и т. п., в коем 
исполняется его произведение, и кас
совый отчет о сборе за спектакль, 
концерт и т. п.

8. Лица и уполномоченные, произ
водящие сбор авторского гонорара, 
должны иметь соответствующие пол
номочия на право сбора авторского 
гонорара и по требованию должны 
их пред'являть.

9. За нарушение правил и поста
новлений об авторском праве—ви
новные в этом лица отвечают в су
дебном порядке согласно действующих 
законов УССР.

Харьков. :9 апреля 1926 г.

Воид. Народного Комиссара 
Просвещения УССР С. Мазлах.

В'їдання Народнього Комісаріяту Юстиції.

Укрголовліт V. 1569. Зам ч. 1838. Пр. ^000.

Издание Народного Комиссариата Юстипив. 

Укрглавлрт№ 1569. Зак. № 1838. Тир. 8000.
Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе.
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; м і с т
Постанови УЕН.

(27 квітня. 5-7 травня 1926 р.).

28. Про реченець, коли набирає сили по
станова УЕН „Про встановлення такси 
за заріз худоби".

39. Про зниження в де яких міських се
лищах оснівної і додаткової ренти для 
земель сільсько-господарського корис
тування.

40. Про кінцеві ставки додаткової ренти 
з міських земель на 1925—1926 бюдже
тові^ рік.

41. Про розміри ставок оснівнії і додат
кової ренти на земельні дільниці заліз- 
н нчого транспорту, зайняті державними 
підприємствами, що ними відають цен
тральні господарські органи УСРР, 
на 1925-1926 рік.

42. Статут Акційного Т-ва „Мосхнмлак".

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ЭКОСО УССР.
(27 апреля, 5-7 мая 1920 г.)

38. О сроке вступления в силу постано
вления УЭС „Об установлении таксы 
за убой скота".

39. О понижении в некоторых городских 
поселениях основной и дополнительной 
ренты для земель сельско-хозяйствен
ного пользования.

10. О предельных ставках дополнительной 
ренты с городских земель на 1925—1920 
бюджетный год.

•П. О размерах ставок основной и допол
нительной ренты для земельных уча
стков железнодорожного транспорта, 
занятых государственными предприя
тиями. находящимися в ведении цен
тральных хозяйственных органов УССР, 
на 1925-1926 год.

42. Устав Акционерного Обще< тва, .Мосхвм-
лак".

П о с т а н о в и  У к р а ї н с ь к о ї  Е к о н о м і ч 
н о ї  Н а р а д и .

38. Про реченець, коли набирає сили 
постанова УЕН „Про встановлення 

такси за заріз худоби“.
Доповнюючи постанову свою з 

15 грудня 1925 року „Про встано
влення такси за заріз худоби" (36. Уз. 
УСРР1925 р., Відд. II., ч. 28, арт. 74),- 
Українська Економічна Нарада п о с т а 
н о в и л а :

П о с т а н о в л е н и я  У к р а и н с к о г о  Э к о 
н о м и ч е с к о г о  С о в е щ а н и я .

38. □ сроке вступления в силу по
становления УЭС „Об установлении 

таксы за убой скота".
В дополнение постановления своего 

от 15 декабря 1925 г. „Об устано
влении таксы за убой скота" (С. У. 
УССР 1925 г., Отд. II., К? 28, 
ст. 74), — Украинское Экономическое 
Совешание п о с т а н о в и л о :
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Доповнити постанову Української 
Економічної Наради з 15 грудня 1925 р. 
„Про встановлення такси за заріз 
худоби" (3. У. УСРР 1925 р., Відд. II,
ч. 28, арт. 74) артикулом 8 в такій 
редакції:

„8. Ця постанова набирає сили 
з 1926-27 бюджетового року".

Харків, 27 квітня 1920 р.

Заст. Голови Української Еконо
мічної Наради Сер биче и ко.

Заст. Керівничого Справ Української 
Економічної Наради Яворськпіі.

'Оголошено у „Вістях ВУЦВК"
И гравия 1920 р-.ЛЪ 108-

Дополнить  постановление Украин
ского Экономического Совещания от 
15 декабря 1925 г. „Об установлении 
таксы за убой скота“ (С.У. УССР 
1925 г., Отд. II., № 28, ст. 74) 
статьей 8 в следующей редакции:

„8. Настоящее постановление всту
пает в силу с 1926-27 бюджетного года".

Харьков. 27 апреля 1920 г.

Зам. Председателя Украинского 
Экономического Совещания

Сербиченхо.

Зам. Управляющего Делами Украин
ского Экономического Сове

щания Яворский.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК"
14 мая 1920 г.. № 108. *

39. Про зниження в де яких міських 
селищах оснівної і додаткової ренти 
для земель сільсько господарського 

користування.
На підставі постанови Центрального 

Виконавчого Комітету й Ради Народніх 
Комісарів Союзу РСР з 19 червня 
1925 року „Про порядок виключення 
окремих селищ з таблиці ставок оснів
ної 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 :

1. Поширити чинність постанови 
Української Економічної Наради з
2 березня 1926 року „Про зниження 
в де-яких міських селищах ставок 
оснівної ренти за 1924-25 рік на землі 
сільсьчо-господаргького користування" 
(36. Уз. УСРР 1926 р., Відділ II, ч. 7, 
арт. 18) і на 1925-26 бюджетовий рік.

2. Знизити в 1925-26 бюджетовому 
році установлений постановою Цен
трального Виконавчого Комітету й Ради 
Народніх Комісарів Союзу РСР
3 18 вересня 1925 року „Про розміри 
ставок ренти з земель міських та віданих 
транспорту" (36. Уз. СРСР 1925 р.,
ч. 67, арт. 500), розмір ставки оснів
ної ренти з земель сільсько-господар
ського користування, що є у смузі

39. О понижении в некоторых город
ских поселениях основной и дополни
тельной ренты для земель сельско

хозяйственного пользования.
На основании постановления Цен

трального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР ог 19 июня 1925 г. „О порядке 
исключения отдельных поселений из 
табели ставок основной ренты для 
городских земель и о понижении 
ставок таковой" (С.З. СССР 1925 г., 
.4? 41, ст. 298),—Украинское Экономи
ческое Совещание п о с т а н о в и л о :

1. Распространить действие поста
новления Украинского Экономического 
Совещания от 2 марта 1926 года 
„О снижении в некоторых городских 
поселениях ставок основной ренты 
за 1924-25 год для земель сельско
хозяйственного пользования" (Збор. 
Уз.. УССР 1926 г., Отд. II, № 7,ст. 18) 
и на 1925-26 бюджетный год.

2. Понизить в 1925-26 бюджетном 
году установленный постановлением 
Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 18 сентября 1925 г. 
„О размере ставок ренты з земель 
городских и предоставленных транс
порту" (С.З. СССР 1925 г., К? 67, 
ст. 500) размер ставки основной 
ренты с земель сельско-хозяйствен-
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міста Київа, до 0,25 коп. за квадра
товий сажінь.

3. Знизити з 1925-26 бюджетового 
року встановлений у постанові Цен
трального Виконавчого Комітету й Ради 
Народніх Комісарів Союзу РСР 
з 18 вересня 1925 року „Про розміри 
ставок ренти з земель міських та від
даних транспорту1* (36. Уз. СРСР 
1925 р., ч. 67, арт. 500), розмір ставки 
оснівної ренти з земель сільсько
господарського користування, шо є 
в смузі міста Запоріжжя, до 0,20 коп. 
за квадратовий сажінь.

Харків, 5 травня 1920 р.

Заст. Голови Української Економічної 
Наради Гринько.

Керівничий Справ Української 
Економічної Наради Ф. Беїа.

Оголошено у „Вістях БУЦИК1'
14 травня 1926 р., Л* 108.

ного пользования, находящихся в чер
те города Киева до 0,25 коп. за 
кв. саж.

3. Понизить с 1925-26 бюджетного 
года установленный постановлением 
Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 18 сентября 1925 г. 
„О размере ставок ренты с земель 
городских и предоставленных тран
спорту" ( С З .  СССР 1925 г., К? 67, 
ст. 500) размер ставки основной 
ренты с земель сельско-хозяйственного 
пользования, находящихся в черте 
города Запорожья, до 0,20 коп. за 
кв. сажень.

Харьков. 5 мая 1926 г.

Зам. Председателя Украинского 
Экономического Совещания

Гринько.
Управляющий Делами Украин
ского Экономического Совещания

Ф. Беги.
Распубликовано в ..Вістях 8УЦ13К“

И мая 1926 г., X* 108.

40. Про кінцеві ставни додаткової 
ренти з міських земель на 1925 26 

бюджетовий рік.
На підставі арт. 7 постанови ЦВК 

Союзу РСР з 12 листопада 1923 р. 
„Про збірання ренти з міських земель 
і земель наданих транспорту (Вісник 
ЦВК, РНК і РПО СРСР 1923 р , ч. 11, 
арт. 318) 1 відповідно до арт. 10 по
станови РІ10 СРСР з 11 червня 1924 р. 
„Загальне положення про облік ренти 
з забудованих і незабудованих земель
них дільниць і про визначення прибут- 
ковости земель і будівель" (Вісник 
ЦВК, РНК і РПО СРСР 1924 р., ч. 7, 
арт, 258), для встановлення додат
кового рентного оподаткування в 
1925-26 бюджетовому році з міських 
земель.—Українська Економічна На
рада п о с т а н о в и л а :

Продовжити на 1925-26 бюджетовий 
рік чинність постанови Української 
Економічної Наради з 24 жовтня 1925 р. 
„Про кінцеві ставки додаткової ренти

40. О предельных ставках дополни
тельной ренты с городских земель 

на 1925-26 бюджетный год.

На основании ст. 7 постановления 
ЦИК Союза ССР от 12 ноября 1923 г. 
„О взимании ренты с земель город
ских и предоставленных транспорту44 
(„Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР44 
1923 г., № 11, ст. 318) и в соответ
ствии со ст. 10 постановления СТО 
СССР от 11 июня 1924 года „Общее 
положение об учете ренты с застроен
ных и незастроенных земельных 
участков и об определении доход
ности земель и строений" („Вестник 
ЦИК, СНК и СТО СССР44 1924 г., 
К? 7, ст. 258), для установления до
полнительного рентного обложения 
в 1925-26- бюджетном году с город
ских земель,—Украинское Экономиче
ское Совещание п о с т а н о в и л о :

Продлить на 1925-26 бюджетный 
год действие постановления Украин
ского Экономического Совещания от 
24 октября 1925 г. „О предельных
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з міських земель на 1924-25 бюдже
тові рік" (36. Уз. УСРР 1925 р„ 
Відділ II, ч. 23, арт. 59).

Харків. 7 травня 1920 р.

Заст. Голови Української 
Економічної Наради Гринько. 

Керівничий Справ Української 
Економічної Наради Ф. Беш. 

Оголошено у „Вістях ВУЦВК
18 травня 1926 р.,№ 111.

41. Про розміри ставок оснівної 
і додаткової ренти на земельні 
дільниці залізничого транспорту, 
зайняті державними підприємствами, 
що ними відають центральні госпо
дарські органи УСРР, на 1925-26 рік.

На підставі арт. 8 декрету ЦВК 
Союзу РСР з 12 листопада 1923 р. 
„Про збірання ренти з міських земель 
і земель, наданих транспорту" (Вісник 
ЦЗК, РНК і РПО СРСР 1923 р., ч. 11, 
арт. 318), для встановлення рентного 
оподаткування в 1925-26 бюджетовому 
році з земельних дільниць залізничого 
транспорту, зайнятих державними 
підприємствами, що ними відають 
центральні господарські органи УСРР, 
Українська Економічна Нарада по
с т а н о в и л а :

Продовжити на 1925-26 бюджетовий 
рік чинність постанови Української 
Економічної Наради з 16 грудня 1925 р. 
„Про розміри ставок оснівної і додат
кової ренти на земельні дільниці 
залізничого транспорту, зайняті дер
жавними підприємствами, що перебу
вають у віданні центральних госпо
дарських органів УСРР“ (36. Уз. УСРР 
1925 р„ Відд. II, ч. 27, арт, 67).

Харків, 7 травня 1920 р.
Заст. Полови Української Економічної

Наради Гринько.

Керівничий Справ Української 
Економічної Наради Ф. Бега.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК"
1 4 травня 1926 р., № 108.

ставках дополнительной ренты с го
родских/ земель на 1924-25 бюджет
ный год" (С.У. УССР 1924 г., Отд. II,
№ 23, ст. 59).

Харьков, 7 мая 1926 г.
Зам. Председателя Украинского 

Экономического Совещания Гринько. 
Управляющий Делами Украинского 

Экономического Совещания Ф. Беш.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК- 

18 мая 1926 г.. №111

41. О размерах ставок основной 
и дополнительной ренты для земель
ных участков железнодорожного 
транспорта, занятых государствен
ными предприятиями, находящимися 
в ведении центральных хозяйствен

ных органов УССР, на 1925-26 г.
На основании ст. 8 декрета ЦИК 

Союза ССР от 12 ноября 1923 года 
„О взимании ренты з земель город
ских и предоставленных транспорту" 
(„Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР" 
1923 г., № 11, ст. 318), для устано
вления рентного обложения в 1925-26 
бюджетном году с земельных участков 
железнодорожного транспорта, заня
тых государственными предприятиями,
находящимися в ведении центральных
хозяйственных органов УССР,-Укра
инское Экономическое Совещание 
п о с т а н о в и л о :

Продлить на 1925-26 бюджетный 
год действие постановления Украин
ского Экономического Совещания от 
16 декабря 1925 г. „О размерах 
ставок основной и дополнительной 
ренты для земельных участков желез
нодорожного транспорта, занятых 
государственными предприятиями, на
ходящимися в ведении центральных 
хозяйственных органов УССР“ (С.У. 
УССР 1925 г., Отд. И, № 27, ст. 67).

Харьков. 7 мая 1926 г.
Зам. Председателя Украинского 

Экономического Совещания
Гринько.

Управляющий Делами Украинского 
Экономического Совещания Ф. Бега.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК"
14 мая 1926 г., № 108.

і*

244



•ч. 1 2 Арт. 42 № 12 Ст. 42

Затверджено УЕН І4 листо
паду 1925 і»-, прот. Лі 64.

42. С Т А Т У Т
Акційвого Товариства „Мосхпмлак"
Мета заснування Товариства. Права 

та обов'язки його.

1. За для вироблення сухих, олійних 
та емальових фарб, спиртових та 
олійних лаків на території УСРР, 
а також для торгівлі зазначеними 
речами засновується Акційне Това
риство піц назвою Акційне Товари
ство „Мосхимлак" з місцем осідку 
Правління в місті Харкові.

У в а г а .  Фундатори Товариства є:

1. Павло Васильович Телятніхов.
2. Яків Борисович Могилевський.
3. Самуїл Михайлович Хазановсьхий
4. Ізраїль Ілліч Клейнер.
5. Абрам Ісаєвич Хорожанський.
6. !сая Ілієвич Клейнер.
2. Для здійснення зазначеної у 

арт. 1 статуту мети, Товариству на
дається право:

а) організовувати й орендувати про
мислові підприємства для вироблення 
сухих, олійних та емальових фарб, 
спиртових та олійних лаків і допо
міжних до них фабрикатів;

б) провадити гуртову та роздрібну 
торгівлю, так за свій рахунок, як і на 
комісійних підставах, сухими, олій
ними та емальовими фарбами, спир
товими та олійними лаками й иншими 
корінними товарами за готівку і в 
кредит;

в) брати з торгів і у згоді державні 
й приватні постачі корінних і фар
бових матеріялів;

г) відкривати товарові комори, ма
газини, контори й представництва, 
філії й инші допомічні комерційні 
установи.

3. Від дня реєстрації Товариство 
має права юридичної особи і може 
всіма законними способами набувати, 
вивласнювати та заставляти вселякого 
роду майно, в тому числі й будинки, 
укладати договори, видавати зобов‘- 
язання, в тому числі вексельові, висту
пати яко фундатор акційних товариств

Утвержден ЭКОСО УССР 
14 ноября 1925 года ирот.Лі 61.

42. У С Т А  В
Акционерного Общества „Чосхнмдак".
Цель учреждения Общества. Права 

и обязанности ею.

1. Для производства сухих, масля
ных и эмалевых красок, спиртовых 
и маслянных лаков на территории 
УССР, а также для торговли указан
ными предметами, учреждается Акци
онерное Общество под наименованием 
Акционерное Общество „Мо:химлак“ 
с местонахождением Правления в 
г. Харькове.

П р и м е ч а н и е .  Учредителями
Общества являются:
1. Павел Васильевич Телятников
2. Яков Борисович Могилевский
3. Самуил Михайлович X озонований
4. Израиль Ильич Клейнер
3. Абрам Исаевич Хорожанский
6. Исай Ильевич Клейнер.
2. Для осуществления указанных 

в ст. 1 устава целей, Обществу пре
доставляется право:

а) организовать и арендовать про
мышленные предприятия для производ
ства сухих, маслянных и эмалевых 
красок, спиртовых и маслянных лакоь 
и подсобных к ним фабрикатов;

б) производить оптовую и рознич- 
ничную торговлю как за свой счет, 
так и на комиссионных началах, су
хими, маслянными и эмалевыми крас
ками, спиртовыми и маслянными лаками 
и другими москательными товарами 
за наличные и в кредит;

в) брать с торгов и по соглашению 
государственные и частные поставки 
москательных и красочных материалов;

г) открывать склады товаров, мага
зины, конторы и представительства, 
отделения и иные подсобные коммер
ческие учреждения.

3. Со дня регистрации Общество 
пользуется правами юридического лица 
и может всеми законными способами 
приобретать, отчуждать и заклады
вать всякого рода имущество, в том 
числе и домостроения, заключать до
говоры, \выдавать обязательства, в том 
числе вексельные, выступать в каче-
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та инших торговельних об'єднань, 
позивати й відповідати на суді і за
галом переводити юридичні чинності, 
шо звязані з діяльністю Товариства 
і з неї випливають.

Товариство має печатку з визна
ченням своєї назви.
Оснівний капітал Товариства, акції, 
права та обов'язки їхніх володільців.

4. Оснівний капітал Товариства 
встановлюється в сто тисяч карбо
ванців, розподілених на 200 акцій, 
вартістю в 500 карбованців кожна.'

5. Після оголошення в установле
ному порядкові про затвердження 
цього статуту, акції належить розпо
ділити поміж фундаторів і осіб, за
прошених до участи в Товаристві, 
з тим, шо це запрошення можна 
перевести і шляхом публічного ого
лошення.

Коли протягом З місяців від дня 
оголошення про затвердження ста
туту не буде зібрано чверти оснівного 
капіталу товариства, то його визна
ється за невідбуле. Коли-ж протягом 
дальших 3 місяців не буде зібрано 
дальшу чверть оснівного капіталу, 
а протягом одного року від часу від
криття чинностей Товариства не буде 
зібрано решту оснівного капіталу, то 
Товариство ліквідується протягом 
трьох місяців, хіба за дозволом 
Уряду реченець оплати акцій буде 
продовжено, або розмір оснівного 
капіталу Товариства відповідно змен
шено.

Фундатори обов'язані залишити 
за собою не менш загалом як і/І0 
частину випускованих акцій і ке 
мають права вивласнювати їх до 
затвердження звіту за 2 операційний 
рік. Так само вони не мають права 
вивласнювати до затвердження звіту 
за другий операційний рік приналсж- 
них їм фундаторських акцій, опла
чених майном.

6. Оплату акцій можна провадити 
грошима, товарами або-ж майном 
у згоді акціонера з фундаторами, 
з тим, що початкову оціновку вносю- 
ваного за акції майна визначається

стве учредителя акционерных обществ 
и иных торговых обвинений, искать 
и отвечать на суде и вообще совер
шать юридические действия, с деятель
ностью Общества связанные и из нее 
вытекающие.

Общество имеет печать с обозначе
нием своего наименования.

Основной капитал Общества, акции, 
права и обязанности владельцев их.

4. Основной капитал Общества 
определяется в сто тысяч рублей, раз
деленных на 200 акций, стоимостью 
в 500 рублей каждая.

5. По опубликовании в установлен
ном порядке об утверждении настоя
щего устава, акции должны быть 
распределены между учредителями 
и приглашенными к участию в Обще
стве лицами, при чем это приглаше
ние может быть сделано и посред
ством публичного об'явления.

Если в течение трех месяцев со дня- 
публикации об утверждении устава, 
не будет собрана четверть основного 
капитала оощества, то таковое при
знается н остоявшимся. Если же 
В ечение Следующих трех месяцев 
не будет собрана следующая четверть 
основного капитала, а в течении 
одного года со времени открытия дей
ствия Общества не будет собрана 
остальная часть основного капитала* 
то общество ликвидируется в течение 
трех месяцев, разве бы с разрешения 
Правительства срок оплаты акций 
был бы продлен, или размер основ
ного капитала Общества был соответ
ственно уменьшен.

Учредители обязаны оставить за 
собою не менее в общей сложности 
>/,0 части выпускаемых акций и не 
вправе отчуждать их до утверждения 
отчета за 2-й операционый год. Рав
ным образом они не вправе отчу
ждать до утвержоения отчета за вто
рой операционный год принадлежащих 
учредительских акций, оплаченных 
имуществом.

6. Оплата акций производится день
гами, товарами или же имуществом 
по соглашению акционера с учреди
телями, при чем первоначальная оценка 
вносимого за акции имущества опре-
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у згоді поміж фундаторами й акціоне
рами, що вносять майно.

Остаточну оціновку зазначеного 
майна, встановлюється за погодженням 
установчих загальних зборів акціоне
рів з акціонерами, шо внесли майно, 
але з тим, проте, шоби оціновка ця 
не була вищою від пересічних на 
вносюване майно ринкових цін, що 
є чинні на місці передання майна 
і на день передання його. Вносюване 
в Товариство фундаторами або акці
онерами майно повинно полягати 
в такого роду товарах, речах, або 
матеріальних цінностях, шо операції 
з ними належать до завдань Товари
ства, або що їх можна використувати 
чи для організації чи в дальшій 
діяльності Товариства.

Грошеві внески на оплату акцій 
належить вносити до Всеукраїнської 
Контори Держбанку на їм'я фундато
рів і їх видається лише після відкриття 
Товариства або після визнання Това
риства за невідбуле. Внески майном 
на оплату акцій належить передавати 
фундаторам. Фундатори обов'язані 
переховати одержані на оплату акцій 
гроші й майно до передання їх Пра
влінню і відповідають за їхню цілість 
солідарно.

7. Зібрані гооші та майно фунда
тори записують до прошнурованих 
книг, видаючи про їхнє одержання 
іменні тимчасові посвідчення. Одер
жувані Правлінням внески на акції 
відмічається на тимчасових посвідчен
нях, що їх за останнім внеском на
лежить замінити на акції.

Власникам згаданих тимчасових 
посвідчень, надалі аж до заміни їх 
на акції, надаються всі права й обов'
язки акціонерів.

Задля забезпечення вчасної оплати 
цілого оснівного капіталу загальні 
збори акціонерів мають право ану
лювати посвідчення, шо за ними акці
онер не виплатив у термін устано
вленого внеску — замінити їх на нові, 
пустивши нові посвідчення на продаж 
з тим, проте, шо нові посвідчення 
належить замінити і в цілому опла
тити раніш закінчення зазначеного

деляется по соглашению между учре
дителями и вносящими имущество 
акционерами.

Окончательная оценка указанного 
имущества устанавливается соглаше
нием учредительского общего собрания 
акционеров с внесшими имущество 
акционерами, но с тем, однако, чтобы 
оценка эта не была выше средних 
на вносимое имущество рыночных цен, 
существующих в месте сдачи имуще
ства и в день его сдачи. Вносимое 
в Общество учредителями или акцио
нерами имущество должно заклю
чаться в такого рода товарах, вещах 
и материальных ценностях, операции 
с которыми входят в задачи Обще
ства или которые могут быть ими 
использованы для организации или 
при дальнейшей деятельности Обще
ства.

Денежные взносы на уплату акций 
вносятся во Всеукраинскую Контору 
Госбанка на имя учредителей и вы
даются лишь по открытии Общества 
или по признании Общества несосто- 
явшимся. Взносы имуществом на оплату 
акций передаются учредителям. Учре
дители обязаны сохранить поступив
шие на оплату акций деньги и иму
щество до передачи их Правлению 
и отвечают за сохранность их соли
дарно.

7. Собранные деньги и кмушество 
учредители заносят в шнуровые книги 
с выдачей в получении их именных 
временных свидетельств. Получаемые 
Правлением взносы по акциям отме
чаются на временных свидетельствах, 
которые при последнем взносе должны 
быть заменены акциями.

Владельцам упомянутых временных 
свидетельств, впредь до замены их 
акциями, присваиваются все права 
и обязанности акционеров.

Для обеспечения своевременной 
оплаты всего основного капитала 
общее собрание акционеров вправе 
аннулировать свидетельства, по кото
рым акционер не уплатил , в срок 
установленного взноса, и заменить их 
новыми, пустив новые свидетельства 
в продажу с тем, однако, что новые 
свидетельства должны быть заменены 
и полностью оплачены до истечения
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в арт. 5 реченця для оплати решти 
капіталу Товариства. З одержаних 
від продажу посвідчень сум держав
цеві анульованих посвідчень відшко
довуються зроблені ним внески 
з затриманням видатків, сполучених 
із заміною посвідчень, продажем 
акцій та инш.

8. Акції Товариства можуть бути 
за бажанням їхніх власників іменні 
або на подавця. На іменних акціях 
визначається назву власника. Акції 
вирізується з книги, визначається 
порядковими числами і видається за 
підписом голови Правління або його 
заступника, члена Правління, бухгал
тера і касира з відтиском печатки 
Товариства.

9. До кожної акції додається лист 
купонів на одержання за ними диві
денду протягом десятьох років. На 
купонах цих визначається числа 
акцій, шо до них кожний принале- 
жить, і роки в наступному порядкові. 
За силивом десяти років власникам 
акцій належить видати нові листи 
купонів в тому-ж порядкові на дальші 
десять років і т. д.

10. Передання від одної особи до 
иншої тимчасових посвідчень і імен
них акцій переводиться шляхом пе
редатного напису на посвідченнях 
і акціях, шо їх з відповідною заявою 
належить подати до Правління Това
риства для відмітки про передання 
в книгах. Саме Правління робить пе
редатний напис на посвідченнях 
і акціях, лише за судовою ухвалою. 
Відмітку в книгах про передання 
посвідчень та акцій Правління повинно 
робити не далі, як протягом трьох 
днів від дня'подання до Правління 
передаваних посвідчень та акцій, а за 
випадків, коли передатний напис ро
бить саме Правління—належних доку
ментів, шо стверджують перехід 
посвідчення або акції. Передання від 
одної особи до иншої акції на подавця 
переводиться без жодних формаль
ностей і за власника акцій на подавця 
визнається завжди ту особу, шо в її 
руках вони є.

указанного в ст. 5 срока для оплаты 
нсего остального капитала Общества. 
Из вырученных от продажи свиде
тельств сумм держателю аннулиро
ванного свидетельства возмещаются 
сделанные им взносы с удержанием 
расходов, связанных по замене свиде
тельства, продаже акций и прочее.

8. Акции Общества могут быть по 
желанию их владельцев именными или 
на пред'явителя. На именных акциях 
обозначается наименование владельца. 
Акции вырезываются из книги, обоз
начаются номером по порядку и вы
даются за подписью Председателя 
Правления или его заместителя, члена 
Правления, бухгалтера и кассира, 
с приложением печати Общества.

9. К каждой акции прилагается 
лист купонов на получение по ним 
дивиденда в течение десяти лет; на 
купонах этих обозначаются номера 
акций, к которым каждый из них 
принадлежит, и года в последователь
ном порядке. По истечении десяти лет 
владельцам акций имеют быть выданы 
новые листы купонов, в том же 
порядке на следующие десять лет и т. д.

Ю. Передача от одного лица дру
гому временных свидетельств и имен
ных акций совершается посредством
передаточной надписи на свидетель
ствах и акциях, которые при соот
ветственном заявлении должны быть 
пред'явленні Правлению Общества для 
отметки передачи в книгах. Само 
Правление делает передаточную над
пись на свидетельствах и акциях 
только по судебному определению. 
Отметка в книгах о передаче свиде
тельства и акции должна быть де
лаема Правлением не позже, как 
в течение трех дней со дня пред'яв
лення Правлению передаваемых сви
детельств и акций, а в случаях, когда 
передаточная надпись делается самим 
Правлением—надлежащих документов, 
удостоверяющих период свидетель
ства или акции. Передача от одного 
лица к другому акции на пред'яви- 
теля совершается без всяких фор
мальностей и владельцем акции на 
пред'явителя признается всегда то 
лицо, в руках которого они нахо
дятся.
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Тимчасове посвідчення, шо на ньому 
не буде зазначено про одержання 
Правлінням внеску, реченець якого 
сплив, не можна передавати або по
ступатися ним иншій особі і будь- 
який правочин з таким посвідченням 
визнається за недійсний, умову цю 
належить визначити на самих посвід
ченнях.

11. Купони до акцій не можна 
передавати окремо від акції за винят
ком купонів, шо їхній реченець сплив 
або спливає; при переданні зазначених 
купонів непотрібні жодні передатні 
написи на купонах або заяви про 
їхнє передання.

12. Той, хто втратив тимчасове 
посвідчення і іменні акції або купони 
до них, за винятком купонів, шо їх 
реченець сплив або спливає, мусить 
листовно заявити про це Правлінню, 
зазначивши числа втрачених посвід
чень або акцій чи купонів. Правління 
переводить за його рахунок публі
кацію. Коли після спливу шости мі
сяців від дня публікації не буде по
дано жодних відомостей про втрачені 
посвідчення або акції чи купони, то 
видається нові посвідчення, або акції 
чи купони за попередніми числами 
і з написом, шо їх видано замість 
утрачених. Про втрату купонів, шо 
їх реченець сплив або спливає, а 
також акцій на подавця Правління 
жодних заяв не приймає, і той, хто 
втратив зазначені купони, позба
вляється права на одержання дивіденда. 
Коли-ж настане термін видання нових 
купонних листів до акцій на подавця, 
нові купонні листи видається особам, 
шо подали акції на подавця.

13. За-для визнання Товариства за 
відбуле належить скликати двоє за
гальних зборів пайшиків: попередні 
й установчі.

Попередні загальні збори скликає
ться, коли надійде не менді тс •/< 
оснівного капіталу. Збори ці слухають 
доповідь фундаторів про хід засну
вання і обирають комісію для пере
вірки звіту фундаторів і даних, шо 
стосуються до оціновки внесеного 
майна.

Временное свидетельство, на кото
ром не будет означено получения 
Правлением взноса, срок которому 
истек, не может быть передаваемо 
или уступаемо другому лицу, и всякая 
сделка по такому свидетельству при
знается недействительной; условие 
это должно быть означено на самих 
свидетельствах.

И. Купоны к акциям не могут 
быть передаваемы отдельно от акции 
за исключением купонов истекших 
и текущих сроков; при передаче 
означенных купонов не требуется 
никаких передаточных надписей на 
купонах или заявлений о передаче их.

12. Утративший временное свиде
тельство и именные акции или ку
поны к ним, за исключением купонов 
истекших и текущих сроков, должен 
письменно заявить об этом Правле
нию с обозначением номеров утра
ченных свидетельств, или акций, или 
купонов. Правление производит за 
счет его публикацию. Если по проис
шествии шести месяцев со дня публи
кации не будет доставлено никаких 
сведений об утраченных свидетель
ствах, или акциях, или купонах, то 
выдаются новые свидетельства, или 
акции, или купоны под прежними 
номерами с надписью, что они выданы 
взамен утраченных. Об утрате купо
нов истекших и текущих сроков, 
а также акций на пред'явителя Пра
вление никаких заявлений не прини
мает, и утративший означенные ку
поны лишается права на получение 
дивиденда. По наступлении же срока 
выдачи новых купонных листов по 
акциям на пред'явителя, новые купон
ные листы выдаются лицам, предста
вившим акции на пред'явителя.

13. Для признания общества состо
явшимся должны быть созваны два 
общие собрания пайщиков: предвари
тельное и учредительское.

Предварительное общее собрание 
созывается по поступлении не менее 
*/4 основного капитала. Собрание это 
заслушивает доклад учредителей о 
ходе учреждения и выбирает комис
сию для проверки отчетов учредите
лей и данных, относящихся к оценке 
внесенного имущества.
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Не далі одного місяця і не раніше 
сімох днів після зазначених попередніх 
зборів, скликається загальні установчі 
збори акціонерів. Вони слухають допо
відь згаданої вище комісії, переводять 
оціновку внесеного на оплату акцій 
майна і складають постанову про 
визнання Товариства за відбуле або 
невідбуле; в останньому випадкові 
зібране майно повертається за нале
жністю. Постанову про визнання То
вариства за відбуле складається біль
шістю не менш, як 3/< голосів при
сутніх акціонерів, шо вони репрезен
тують, принаймні, половину дійсно 
внесеної на час установчих зборів 
вимаганої в статуті частини оснівного 
капіталу.

Визнавши Товариство за відбуле, 
загальні установчі збори обирають 
Голову й членів Правління та Реві
зійну Комісію і розвязують всі инші 
справи.

Правління Товариства, обране уста
новчими зборами, мусить негайно 
подати заяву до Наркомвнуторгу про 
реєстрацію Товариства.

Всі зібрані фундаторами гроші та 
майно надходять до розпорядження 
Правління

У в а г а .  Фундатори Товариства 
мусять повідомити Наркомну- 
торг за 7 днів наперед про попе
редні й установчі збори, шо мають 
відбутися.
14. Про відбулу реєстрацію Това

риства переводиться публікацію в по
рядкові, установленому в законі.

15. Перед публікацією про реєстра
цію Товариства фундатори Товари
ства мають право вчиняти всі потрібні 
правочини й договори від імени То
вариства. За цими правочинами фун
датори підлягають особистій солі
дарній відповідальності перед контр
агентами, коли цих правочинів не 
затвердять або не ухвалять загальні 
збори, скликані для заснування Това
риства або будь-які дальші збори 
протягом 6 місяців від дня реєстрації 
Товариства.

16. Фундатори Акційного Товари
ства підлягають солідарній відповідаль

не позднее одного месяца и не 
ранее семи дней после названного 
предварительного собрания, созы
вается общее учредительское собра
ние акционеров. На нем заслушивается 
доклад вышеупомянутой комиссии, 
производится оценка внесенного на 
оплату акций имущества и выносится 
постановление о признании Общества 
состоявшимся или несостоявшимся: 
в последнем случае собранное имуще
ство возвращается по принадлежно
сти. Постановление о признании Об
щества состоявшимся выносится боль
шинством не менее 3/4 голосов при
сутствующих акционеров, представля
ющих. по крайней мере, половину 
действительно внесенной ко времени 
учредительского собрания требуемой 
уставом части основного капитала.

Признав Общество состоявшимся, 
общее учредительское собрание выби
рает Председателя и членов Правления 
и Ревизионную Комиссию и решает 
остальные дела.

Правление Общества, избранное 
учредительским собранием, обязано 
немедленно подать заявление в Нар- 
комвнуторг о регистрации Общества.

Все собранные учредителями деньги 
и имущество поступают в распоря
жение Правления.

П р и м е ч а н и е .  Учредители Об
щества обязаны уведомить Нарком- 
внуторг за 7 дней вперед об имею
щих состояться предварительном 
и учредительском собраниях.
14 О состоявшейся регистрации 

Обшества производится публикация 
в порядке, установленном в законе.

15. До публикации о регистрации 
Обшества учредители Обшества вправе 
совершать все необходимые сделки 
и договоры от имени Обшества. По 
этим сделкам учредители подлежат 
лично солидарной ответственности 
перед контрагентами, если эти сделки 
не будут утверждены, или одобрены 
общим собранием, созванным для 
учреждения Обшества или одним из 
последующих собраний в течении 
6-ти месяцев со дня регистрации 
Обшества.

16. Учредители Акционерного Обше
ства подлежат солидарной ответствен-
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•ності протягом року від дня реєстрації' 
Товариства, так перед Товариством, 
як і перед иншими акціонерами за 
заподіяні втрати. Зокрема, така від
повідальність може бути, коли втрати 
заподіяно поданням неправдивих відо
мостей в підписних листах, в оголо
шеннях про підписку або в поданих 
на загальні збори розрахунках, що 
стосуються їхньої винагороди за працю 
і витрати на заснування Товариства 
або оціновку майна, шо його фунда
тори перепали Товариству.

Члени Правління і Ревізійної Комісії 
шо припустили недбайливість, пере
віряючи чинності фундаторів, підля
гають солідарній відповідальності 
•перед Товариством, окремими акціо
нерами і кредиторами Товариства за 
заподіяні ними втрати, оскільки такі 
не можна стягти з фундаторів.

Керування справами Товариства.

17. Органи Товариства є загальні 
збори, Правління та Ревізійна Комісія.

18. Загальні збори акціонерів бу
вають звичайні і надзвичайні. Зви
чайні збори скликає Правління що
року, не пізніше трьох місяців від 
часу закінчення операційного року, 
для розгляду і затвердження звіту 
й балансу за минулий рік і кошто
рису видатків та плану діяльности 
біжучого року, а також для обрання 
членів Правління і Ревізійної Комісії. 
Ці збори обмірковують і розвязують 
також і инші справи, шо перевищують 
владу Правління, а також ті, шо їх 
Правління може запропонувати за
гальним зборам.

Надзвичайні збори Правління скликає 
або за власним своїм розсудом, або 
на вимогу акціонерів, що репрезен
тують спільно не менш як '/2Э частину 
оснівного капіталу, або на вимогу 
Ревізійної Комісії. Подаючи вимоги 
про скликання зборів, належить точно 
визначити справи, шо їх мають об
міркувати збори; вимогу про скли
кання зборів Правління повинно вико-

ности в течение года со дня регистра
ции Общества, как перед Обществом, 
так и перед остальными акционерами 
за причиненные убытки. В частности 
такая ответственность имеет место, 
если убытки причинены сообщением 
неверных сведений в подписных ли
стах, об'явленнях о подписке или 
в представленных общему собранию 
расчетах, касающихся размера возна
граждения их за труд и издержек по 
учреждению Общества или оценке иму
щества, переданного Обществу учре
дителями.

Члены Правления и Ревизионной 
Комиссии, допустившие небрежность 
при проверке действий учредителей, 
подлежат солидарной ответственности 
перед Обществом, отдельными акцио
нерами и кредиторами Общества за 
причиненные им убытки, поскольку 
таковые не могут быть взысканы 
с учредителей.

Управление делами Общества.

17. Органами Общества являются 
общее собрание. Правление и Реви
зионная Комиссия.

18. Общие собрания акционеров 
бывают обыкновенные и чрезвычайные, 
Обыкновенное собрание созывается 
Правлением ежегодно не позднее трех 
месяцев со времени окончания опера
ционного года для рассмотрения и 
утверждения отчета и баланса за 
истекший год и сметы расходов 
и пііана действия наступившего года, 
а также для избрания членов Пра
вления и Ревизионной Комиссии. 
В этих собраниях обсуждаются и ре
шаются также и другие дела, превы
шающие власть Правления, а также 
и те, которые Правлением будут 
предложены общему собранию.

Чрезвычайные собрания созываются 
Правлением или по собственному 
его усмотрению или по требованию 
акционеров, представляющих в сово
купности не менее */г0 части основного 
капитала или по требованию Реви
зионной Комиссии. При пред'явлений 
требования о созыве собрания должны 
быть точно указаны предметы, подле
жащие обсуждению собрания; требо-
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нати протягом двох тижнів від дня 
заяви про таку вимогу.

19. Загальні збори розвязують, 
згідно з цим статутом, усі питання, шо 
до справ Товариства стосуються. Але 
до неодмінного відання загальних 
зборів належить:

а) постанови про придбання дена
ціоналізованих будівель для Товари
ства, про вивласнення, віддання в 
оренду і заставу таких будівель, що 
приналежать Товариству, а рівно-ж 
про поширення підприємств, про по
рядок покриття витрат на такі справи;

б) обрання і скинення Голови і 
членів Правління, Ревізійної Комісії;

в) розгляд і затвердження кошто
рису видатків і плану дальности на 
біжучий рік, звіту й балансу за ми
нулий рік;

г) розподіл зиску за минулий рік;

д) розвязання питаня про зміну 
розміру оснівного капіталу, видатку- 
вання заиасового капіталу, зміну ста
туту і ліквідацію справ Товариства.

20. Про скликання загальних зборів 
публікується в органі преси, зазна
ченому в законі заздалегідь і в кож
ному разі не пізніш, як за два тижні 
перед призначеним днем зборів. В пу
блікації точно визначається: а) день 
і годину, коли скликають загальні 
збори; б) помешкання, де вони мають 
відбутися, і в) докладне визначення 
питань, що їх мають обміркувати 
й розвязати.

Власників іменних акцій запрошують 
на збори незалежно від публікації 
повістками, надсиланими поштою у 
визначений термін рекомендованими 
посилками, на зазначене в книгах 
Правління місце осідку акціонерів.

— Власників акцій на подавця пові
домляють в тому-ж порядкові ЯК ЩО 
вони вчасно заявляють Правлінню про 
бажання одержати такі повістки на 
подане ними місце осідку. У

У

вание о созыве собрания подлежит 
исполнению Правлением в течение 
двух недель со дня заявления такого 
требования.

19. Общее собрание разрешает, 
согласно этому уставу, все вопросы 
до дел Общества относящиеся. Но не
пременному ведению общего собрания 
подлежат:

а) постановление о приобретении 
денационализированных строений для 
Общества, об отчуждении, отдаче 
в аренду и залог таковых строений. 
Обществу принадлежащих, а равно 
о расширении предприятий, порядке 
погашения затрат на таковые предметы;

б) избрание и смешение Председа
теля и членов Правления, Ревизионной 
Комиссии;

в) рассмотрение и утверждение 
сметы расходов и плана действий на 
наступивший год, отчета и баланса 
за истекший год;

г) распределение прибыли за истек
ший год;

д) разрешение ВОПР9СО8 об изме
нении размера основного капитала, 
расходовании запасного капитала,, 
изменении устава и ликвидации дел 
Общества.

20. О созыве общих собраний 
делаются публикации в органе печати, 
указанном в законе, заблаговременно 
и, во всяком случае, не позже как за 
две недели до назначенного дня соб
рания. В публикации означаются 
в точности: а) день и час, на которые 
созывается общее собрание, б) поме
щение, в котором оно имеет проис
ходить и в) подробное наименование 
вопросов, подлежащих обсуждению 
и решению,

Владельцы именных акций пригла
шаются в собрание независимо от 
публикации повестками, посылаемыми 
по почте в определенный срок заказ
ными отправлениями, по указанному 
в книгах Правления местожительству 
акционеров.

Владельцы акций на пред'явителя 
извещаются тем же порядком в слу
чае своевременного заявления ими 
Правлению о желании получения та
ковых повесток по сообщенному ими 
местожительству.
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21. Доповіді Правління про при
значені на обміркування питання кан
целярія Правління в години праці по
винна відкривати для огляду акціо
нерам принаймні за сім днів перед 
днем загальних зборів.

22. Справи, шо їх належить роз
глянути на загальних зборах, надхо
дять до них лише через посередність 
Правління. Акціонери, бажаючи зро
бити будь-яку пропозицію загальним 
зборам, повинні листовно звернутися 
з нею до Правління не пізніш, як за 
два тижні перед загальними зборами. 
Коли пропозицію зробили акціонери, 
шо мають разом не менш одної два- 
цятої частини оснівного капіталу, то 
Правління обов'язано в кожному разі 
подати пропозицію зі своїм виснов
ком на найближчі загальні збори.

23. Кожний акціонер має право 
брати участь в обміркуванні пропо
нованих зборами питгнь особисто, або 
через довірених, з тим, шо в остан
ньому випадкові Правління належить 
листовно про те повідомити. За до
віреного має право буть лише акці
онер, і одна особа не може мати 
більше двох довіреностей. Урядові, 
громадські й приватні установи, то
вариства й стоваришення мають право 
голосу і беруть участь на загальних 
зборах в особі своїх представників.

24. Кожна акція надає право на 
один голос. Один акціонер не може 
мати на свої акції більше того числа 
голосів, шо їх надає право володіння 
однією пятою частиною всього оснів
ного капіталу Товариства.

25. Власники акцій на подавця ма
ють права на загальних зборах лише 
в тому випадкові, коли їх занесено 
в книги Правління примаймні за сім 
днів перед загальними зборами і не 
видано назад до закінчення зборів. 
Замість оригінальних акцій можна по
давати посвідки, розписки про прий
няття акцій на схов або на заставу, 
так державних, як і приватних кре
дитових установ. У посвідках (роз
писках! визначається числа акцій.

21. Доклады Правления по назна
ченным к обсуждению вопросам должны 
быть открываемы канцелярией Пра
вленцу в присутственные часы для 
рассмотрения акционерами по крайней 
мере за семь дней до дня общего 
собрания.

22. Дела, подлежащие рассмотрению 
в обшем собрании, поступают в него 
не иначе, как через посредство Пра
вления. Акционеры желающие сделать 
какое либо предложение общему 
собранию, должны письменно обра
титься с ним в Правление не позже, 
как за две недели до общего собра
ния. Если предложение сделано акци
онерами, имеющими в совокупности 
не менее одной двадцатой части 
основного капитала,, то Правление 
обязано во всяком случае представить 
предложение ближайшему общему 
собранию со своим заключением.

23. Каждый акционер имеет право- 
участвовать в обсуждении предла
гаемых собранию вопросов лично или 
через доверенных, при чем в после
днем случае Правление должно быть 
письменно о том уведомлено. Дове
ренным может быть только акционер 
и одно лицо не может иметь больше 
двух доверенностей. Правительствен
ные, общественные и частные учре
ждения, общества и товарищества 
пользуются в обших собраниях пра
вом участия и голоса в лице своих 
представителей.

24. Каждая акция предоставляет 
право на один голос. Один акционер 
не может иметь по своим акциям 
более того числа голосов, на которое 
дает ираво владения одной пятой 
частью всего основного капитала 
Общества.

25. Владельцы акции на пред'яви- 
теля пользуются правом в обшем 
собрании лишь в том случае, если они 
внесены в книги Правления по край
ней мере за семь дней до обшего 
собрания и не выданы обратно до 
окончания собрания. Взамен подлин
ных акций могут быть представляемы 
удостоверения, расписки в принятии 
акций на хранение или в залог как госу
дарственных, так и частных кредит
ных учреждений. В удостоверениях
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Кредитові установи, шо їхні розпи
ски можна подати замість оригіналь
них акцій, належить визначити в публі
кації про скликання загальних зборів.

26. Акціонери, шо є члени Пра
вління аОо Ревізійної Комісії, не ма
ють права голосу ні особисто, ні за 
довіреністю инших акціонерів при 
розвязанні питань, шо стосуються  до  
їхнього притягнення до відповідаль- 
ности або звільнення від такої, од- 
становлення їхнього від посади, при
значення їм винагороди і затвер
дження ними підписаних звітів.

Під час розвязання питань про 
укладання Товариством договору з 
особою, шо є в числі акціонерів, особа 
ця не має права голосу на зборах ні 
особисто, ні за довіреністю від инших 
акціонерів.

27. Коли акції надійдуть у спад
щину або иншим шляхом у спільне 
володіння кількох осіб, то право уча
сти й голосу на загальних зборах 
пааається лише одній з них, за їхнім 
обранням.

28. Виготовлений Правлінням спи- 
сел акціонерів, шо мають право брати 
участь на зборах, з визначенням чи
сла приналежних їм акцій, виставля
ється в помешканні Правління за чо- 
тирі дні перед загальними зборами. 
Копію зазначеного списку видається 
кожному акціонерові залого вимогою.

29. Перед відкриттям загальних 
зборів, Ревізійна Комісія перевіряє 
складений Правлінням список акціо
нерів, з тим, шо у випадкові, коли 
прибули на збори акціонери, шо ре
презентують не менш частини ос
нівного капіталу, поставляти про те 
вимогу—перевірку зазначеного спи
ску належить перевести на самих збо
рах через обраних для цього акціо
нерами зі свого скаду осіб, в числі не 
менше трьох, шо з них, принаймні, 
одну особу повинна обрати група ак
ціонерів, то поставила вимогу про 
перевірку списку.

30. Збори відкриває Голова Пра
вління або особа, шо його заступає. 
Попередні й установчі загальні збори

(расписках) обозначаются номера ак
ций. Кредитные учреждения, расписки 
которых могут быть представлены 
взамен подлинных акций, должны быть 
поименованы в публикациях о созыве 
общего собрания.

26. Акционеры, состоящие членами 
Правления или Ревизионной Комиссии 
не пользуются правом голоса ни 
лично, ни по доверенности других 
акционеров при разрешении вопросов, 
касающихся привлечения их к ответ
ственности или освобождения от та
ковой, устранения их от должности, 
назначения им вознаграждения и 
утверждения подписанных ими отчетов.

При разрешении вопросов о заклю
чении Обществом договора с лицом, 
состоящим в числе акционеров, лицо 
это не пользуется правом голоса 
в собраниях ни лично, ни по дове
ренности других акционеров.

27. Если акции достанутся по на
следству или другим путем в общее 
владение нескольким лицам, то право 
участия и голоса в общем собрании 
предоставляется лишь одному из них 
по их избранию.

28. Изготовленный Правлением спи
сок акционеров, имеющих право уча
ствовать в собрании, с означением 
номеров принадлежащих им акций, 
выставляется в помещении Правления 
за четыре дня до общего собрания. 
Копия означенного списка выдается 
каждому акционеру по его требо
ванию.

29. До открытия общего собрания 
Ревизионная Комиссия проверяет со
ставленный Правлением список акцио- 
онеров, при чем в случае требования 
явившйхся в собрание акционеров, 
представляющих не менее 1/2о части 
основного капитала, проверка озна
ченного списка должна быть произве
дена в самом собрании через избран
ных для этого акционерами из своей 
среды лиц, в числе не менее трех, из 
которых по крайней мере одно лицо 
должно быть избрано группой акцио
неров, потребовавшей проверки списка.

30. Собрание открывается Предсе
дателем Правления или же лицом, 
заступающем его место. Предеари-
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відкриває один з фундаторів. Після 
відкриття зборів, акціонери, шо ма
ють право голосу, обирають зі свого 
складу голову. Голова загальних збо
рів не має права за своїм розсудом 
відкладувати обміркування і розвя- 
зання справ, внесених на загальні 
збори.

31. Загальні збори визнається за 
відбулі, коли з'являться акціонери, 
шо репрезентують разом не менш 
третини оснівного капіталу. Поста
нови загальні збори ухвалюють зви
чайною більшістю поданих акціонерами 
голосів.

32. Питання про зміну статуту, 
про збільшенню або зменшення оснів
ного капіталу, про припинення і лік
відацію справ Товариства, про випуск 
облігаційної позики, про з'єднання 
Товариства з иншими пайовими або 
акційними товариствами можна роз- 
вязувати лише більшістю 2/з поданих 
голосів, коли до того ж на загальні 
збори прибули акціонери, шо репре
зентують не менш половини оснів
ного капіталу. Постанови про зміну 
статуту, коли ними змінюється саму 
мету Товариства, можна ухвалити 
більшістю чотирьох п'ятих, коли до 
того-ж на зборах репрезентовано не 
менш трьох чвертів оснівного капі
талу.

33. Якшо прибулі на збори акці
онери не репрезентують вимаганої 
статутом частини оснівного капіталу, 
або, коли при розвязанні справ на 
загальних зборах не буде вимаганої 
арт. арт. 31 та 32 кількости голосів 
за одну думку, то не далі як через 
сім днів можна скликати другі збори, 
шо їх визнається за відбулі, неза
лежно від розміру репрезентованого 
капіталу. В питаннях, наведених у арт. 
32, навіть на других зборах поста
нови можна ухвалювати лише з на
явністю кворуму в розмірі не менш 
'/з оснівного капіталу.

34. Акціонери, що не погодилися 
з більшістю, мають право подати ок
рему думку, що записується до 
протоколу загальних зборів. Той,

тельное и учредительское обшиє со
брания открываются одним из учреди
телей. По открытии собрания, акцио
неры, имеющие право голоса, изби
рают из своей срезы председателя. 
Председатель общего собрания не 
имеет права по своему усмотрению 
откладывать обсуждение и разреше
ние дел, внесенных в обшее собрание.

31. Общее собрание признается 
состоявшимся, если явятся акционеры, 
представляющие в совокупности не 
менее одной третьей части основного 
капитала. Решения в общем собрании 
постановляются по простому боль
шинству поданных акционерами голо
сов.

32. Вопросы об изменении устава, 
об увеличении или уменьшение основ
ного капитала о прекращении и ликви
дации дел Общества, о выпуске обли
гационного займа, о слиянии Обще
ства с другими паевыми или акцио
нерными обществами могут быть 
разрешаемы только большин
ством */з поданных голосов, если при 
том на обшее собрание явились 
акционеры, представляющие не менее 
половины основного капитала. Поста
новления об изменении устава, если 
ими изменяется самая цель Общества 
могут быть приняты болыиинствомчеты 
рех пятых, если при том на собрании 
представлено не менее трех четвертей 
основного капитала.

33. Если явившиеся в собрание 
акционеры не представляют требуемой 
уставом части основного капитала, 
или, если при решении дел в общем 
собрании не окажется требуемого 
ст. ст. 31 и 32 количества голосов 
одного мнения, то не позже, как че
рез семь дней может быть созвано 
второе собрание, которое признается 
состоявшимся, независимо от размера 
представленного капитала. По вопро
сам, перечисленным в ст. 32, даже 
во вторичных собраниях решения мо
гут приниматься только при наличии 
кворума в размере не менее '/з осно
вного капитала.

34. Акционеры, не согласившиеся 
с большинством, вправе подать осо
бое мнение, о чем заносится в про
токол общего собрания. Заявивший
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хто заявив окрему думку, має право
протягом сімох днів від дня зборів
подати для приєднання до протоколу 
докладне визначення своєї думки.

35. Порядок голусування питань 
установлюють самі загальні збори. 
Але закрите голосування обов'язкове 
для постанов про обрання і одста- 
новлення членів Правління. Ревізійної 
і Ліквідаційної Комісії Товариства, 
а також про їхнє притягнення до 
відповідальности.

36. Постанови, ухвалені на загаль
них зборах, є обов'язкові для всіх 
акціонерів так присутніх, як і від
сутніх.

37. Про справи, шо їх загальні 
збори мусять обміркувати й роз- 
вязати, провадиться докладний про
токол. Викладаючи постанови зборів, 
належить зазначати, якою більшістю 
голосів постанови ухвалено, а рівно-ж 
відмічати заявлені разом з тим окремі 
думки. Протоколи провадить особа, 
шо її запрошує Голова зборів споміж 
акціонерів, або сторонніх осіб, з тим, 
шо Голова зборів відповідає за пого
дженість протоколу з міркуваннями 
і постановами, шо були на зборах. 
Правильність протоколу засвідчують 
своїми підписами Голова зборів,а також 
і инші акціонери за ї;інім бажанням 
в числі не менше як три. Засвідчені 
Правлінням копії протоколу загальних 
зборів, окремих думок і загалом всіх 
до нього додатків, належить видавати 
кожному акціонерові на його вимогу.

Правління Товариства, права та 
обов'язки його.

38. Правління Товариства склада
ється з Голови та двох членів, шо їх 
обирають загальні збори акціонерів 
реченцем на один рік з числа акціоне
рів або сторонніх осіб.

39. Для заступання членів Правління, 
шо вибули раніш закінчення реченця, 
на який їх обрано, або тимчасово 
позбавлених змоги виконувати свої 
обов'язки, загальні збори обирають 
одного кандидата на той самий рече
нець, шо і членів Правління. Кандидат, 
заступаючи члена Правління, шо вибув,

особое мнение может в семидневный 
срок со дня собрания представить для 
приобщения к протоколу подробное 
изложение своего мнения.

35. Порядок голосования вопросов 
устанавливается самим общим собра
нием. Но закрытая баллотировка обя
зательна для решения об избрании 
и смешении членов Правления, Реви
зионной и Ликвидационной Комиссии 
Общества, а также о привлечении их 
к ответственности.

36. Постановления, принятые общим 
собранием, обязательны для всех 
акционеров, как присутствовавших, 
так и отсутствовавших.

37. По делам, подлежащим обсу
ждению и решению общего собрания, 
ведется подробный рротокол. При 
изложении постановлений собрания 
указывается, каким большинством го
лосов постановления приняты,а равно 
отмечаются заявленные при этом осо
бые мнения. Протоколы ведет лицо, 
приглашенное Председателем собрания 
из акционеров или посторонних лиц, 
при чем Председатель собрания ответ
ственен за согласованность протокола 
с бывшими в собрании суждениями 
и решениями. Правильность прото
кола удостоверяют своими подпи
сями Председатель собрания, а также 
и другие акционеры по их желанию, 
в числе не менее трех. Засвидетель
ствованные Правлением копии прото
кола общего собрания, особых мнений 
и вообще всех к нему приложений 
должны быть выдаваемы каждому 
акционеру по его требованию.

Правление Общества, права и обязан
ности его.

*
38. Правление Общества состоит 

из Председателя и двух членов, изби
раемых обшим собранием акционеров 
сроком на один год из числа акцио
неров или посторонних лиц.

39. Для замещения членов Правле
ния, выбывших до истечения срока, 
на который они избраны, или вре
менно лишенных возможности испол
нять свои обязанности, избирается 
обшим собранием один кандидат на 
тот же срок, что и члены Правления. 
Кандидат, заменяющий выбывшего
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виконує його обов'язки аж до закін
чення реченця, шо на нього було 
обрано члена Правління, який вибув, 
але не більше реченця, шо на нього 
було обрано самого кандидата. Кан
дидати на час виконання обов'язків 
членів Правління, мають всі права, 
надані членам Правління.

40. Члени Правління дістають вина
городу, шо їі визначають загальні 
збори.

41. Правління порядкує всіма спра
вами Товариства. До неодмінних його 
обов'язків належить:

а) приймання грбшей, шо надійшли 
і мають надійти за акції Товариства, 
і видання іменних тимчасових посвід
чень, а після оплати їх в цілому 
і самих акції;

б) впорядження бухгалтерії, каси 
і листування, а рівно-ж і складання 
звіту, балансу, кошторису й плану 
діяльности;

в) прийняття потрібних для служби 
в Товаристві осіб з призначенням їм 
обсягу праці і винагороди, а також 
і їхнє звільнення;

г) купівля й продаж майна так за 
готівку, як і в кредит;

д) наймання комор, мешкань і инших 
помешкань;

е) кредитування так у Державному 
Банкові, як і в инших кредитових 
установах, а також і в приватних 
осіб;

ж) страхування майна товариства;
з) видання й прийняття на виплату 

векселів і инших термінових зобо
в'язань у межах, установлених за
гальними зборами;
. и) дисконт векселів, шо надійшли 
на ім'я Товариства;

к) укладання від імени Товариства 
договорів і умов так з державними 
установами і підприємствами, як і з 
приватними товариствами і стовари- 
шеннями, а рівно-ж і приватними 
особами;

л) видавання довіреностей;
м) вчинення законних актів на прид

бання й користування, вивласнення, 
віддання в оренду й заставу будівель і

члена Правления, исполняет его обя
занности до истечения срока, на 
который был избран выбывший член 
Правления, но не срока, на который 
был избран сам кандидат. Кандидаты 
во время исполнения обязанностей 
членов Правления пользуются всеми 
правами, членам Правления при
своенными.

40. Члены Правления получают воз
награждение, определяемое общим 
собранием.

41. Правление распоряжается всеми 
делами Общества. К непременным 
обязанностям его относятся:

а) прием поступивших и имеющих 
поступить за акции Общества денег 
и выдача именных временных свиде
тельств, а по полной оплате их 
и самых акций;

б) устройство бухгалтерии, кассы 
и письмоводства, а равно и соста
вление отчета, баланса, сметы и плана 
действий;

в) прием необходимых для службы 
по Обществу лиц, с назначением им 
предметов занятия и вознаграждения, 
а также и их увольнение;

г) покупка и продажа имущества 
как за наличные деньги, так и в 
кредит; ,

д) наем складов, квартир и других 
помещений;

е) кредитование как в Государ
ственном Банке, так и в других кре
дитных учреждениях, а также и у 
частных лиц;

ж) страхование имущества общества;
з) выдача и принятие к платежу 

векселей и других срочных обяза
тельств в пределах, установленных 
общим собранием,

и) дисконт векселей, поступивших 
на имя Общества; «

к) заключение от имени Общества 
договоров и условий как с государ
ственными учреждениями и предприя
тиями, так и с частными обществами 
и товариществами, а равно и ча
стными лицами;

л) выдача доверенностей;
м) совершение законных актов на 

приобретение и пользование, отчу
ждение, отдачу в аренду и залог стро
ений и
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н) скликання загальних зборів ак
ціонерів і загалом завідування і заряд
ження всіма справами Товариства без 
винятку в межах, установлених за
гальними зборами. Ближчий порядок 
діяльности Правління, межі прав 
і обов'язків його, визначається в ін
струкції, що П затверджують і змі
нюють загальні збори.

42. За для ближчого завідування 
справами Товариства, Правління, за 
затвердженням загальних зборів, має 
право обрати зі свого складу або-ж 
із сторонніх осіб окремого директора- 
розпорядчика, встановивши йому вина
городу за розсудом загальних зборів. 
Правління видає директорові - розпо
рядникові довіреність або інструкцію, 
шо її затверджують та змінюють 
загальні збори. Директор - розпоряд
ник скликає Правління в усіх тих 
справах, що їхнє розвязання не по
дано йому за інструкцію. Коли дирек
тора - розпорядника буде призначено 
не зі складу Правління, то обсяг його 
прав та обов'язків, рівно-ж і розмір 
вносюваної ним застави, в разі коли 
таку буде визнано за потрібну, вста
новлюють загальні збори. Такий ди
ректор - розпорядник буває на засі
даннях Правління з правом дорадчого 
голосу.

43. Правління провадить видатки 
за кошторисами, шо іх шо-року 
затверджують загальні збори. Загаль
ним зборам надається встановити, 
яку суму правління має право витра
чати понад кошторисного визначення 
в невідкладних випадках, зі звітністю 
Правління перед загальними зборами аа 
потрібність та наслідки такої вит
рати.

,Лро кожну таку витрату належить 
подавати на розгляд найближчих за
гальних зборів.

44. Все листування в справах Това
риства провадять від імени Правління 
за підписом бодай одного з членів 
Правління. Векселя, довіреності, дого
вори та инші акти, рівьо ж вимоги 
на поворотне одержання сум Товари
ства з кредитових установ повинні 
підписувати два члени Правління. Чеки 
за оіжучими рахунками підписує один

н) созыв обших собраний акционе
ров и вообще заведывание и распо
ряжение всеми делами Общества без 
исключения в пределах, установлен
ных общим собранием. Ближайший 
порядок действия Правления, пределы 
прав и обязанностей его опреде
ляются инструкцией, утверждаемой 
и изменяемой обшим собранием.

42. Для ближайшего заведывания 
делами Общества Правление,с утвер
ждения общего собрания, может из
брать из своей среды или же из 
посторонних лиц особого директора- 
распорядителя, с определением ему 
вознаграждения по усмотрению обшего 
собрания. Правление снабжает дирек
тора - распорядителя доверенностью 
или инструкцией, утверждаемой и из
меняемой обшим собранием. Дирек
тор-распорядитель созывает Правле
ние по всем тем делам, разрешение 
которых не предоставлено ему по 
инструкции. Если директор-распоря
дитель будет назначен не из состава 
Правления, то круг его прав и обя
занностей, равно и размер вносимого 
им залога, в случае, если таковой 
будет признан необходимым, опреде
ляется обшим собранием. Таковой 
директор-распорядитель присутствует 
в заседаниях Правления с правом со
вещательного голоса.

43. Правление производит расходы 
по сметам, ежегодно утверждаемым 
общем собранием. Общему собранию 
предоставляется определить до ‘какой 
суммы Правление может расходовать 
сверх сметного назначения в случаях, 
не терпящих отлагательства, с ответ
ственностью Правления перед обшим 
собоанием за необходимость и по
следствия сего расхода.

О каждом таком расходе должно 
быть представляемо на усмотрение 
ближайшего обшего собрания.

44. Вся переписка по делам Об
щества производится от имени Пра
вления за подписью хотя бы одного 
из членов Правления. Векселя, дове
ренности, договоры и другие акты, 
равно требования на обратное полу
чение сумм Общества из кредитных 
установлений должны быть подписы
ваемы двумя членами Правления. Чеки
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із членів Правління, уповноважений 
для того за постановою Правління. 
Для одержання з почти вселякого роду 
почтових посилок, грошевих сум і до
кументів— досить підпису одного 
з членів Правління з відбитком пе
чатки Товариства.

45. В потрібних за справами Това
риства випадках, Правлінню надається 
право клопотатися в державних уста
новах і в урядових осіб безособливої 
для того довіреносте рівно-ж дозво
ляється Правлінню уповноважувати 
задля того одного з директорів або 
сторонню особу; в справах, прова
джуваних в судових установах, додер
жується відповідних правил.

46. Правління збирається за запро
шенням голови Правління 8 міру 
потреби, в кожному разі не менш 
одного разу на місяць. Для дійсности 
постанов Правління потрібна присут
ність не менш двох членів Правління. 
Про засідання Правління провадять 
протоколи, шо їх підписують всі 
присутні члени Правління.

47. Постанови Правління ухвалює 
більшістю голосів. В разі поділу го
лосів порівну, голос Голови або за
ступника його дає перевагу. Коли 
складається більше двох думок, 
і жодна в них не збере більщости, 
то спірне питання переноситься на 
розвезення загальних зборів. Коли 
член Правління не погодиться з по
становами Правління і поставить ви
могу про занесення своєї незгоди до 
протоколу, то його звільнюється від 
відповідальности за відбулу постанову.

48. Виконуючи свої обов'язки, члени 
Правління повинні виявляти потрібну 
дбайливість. За втрати, заподіяні ламан
ням покладених на них обов'язків, 
вони відповідають як солідарні дов- 
жники перед Товариством, а в разі 
неспроможности останнього — перед 
кредиторами Товариства і перед 
окремими акціонерами.

по текущим счетам подписываются 
одним из членов Правления, уполно
моченным на то постановлением 
Правления. Для получения с почты 
всякого рода почтовых отправлений, 
денежных сумм и документов—доста
точно подписи одного из членов 
Правления, с приложением печати 
Общества.

45. В необходимых по делам Об
щества случаях Правлению предо
ставляется право ходатайств 
в правительственных учреждениях 
и у должностных лиц, без особой на 
то доверенности, равно дозволяется 
Правлению уполномочивать на сей 
предмет одного из директоров или 
постороннее лицо; в делах, произво
дящихся в судебных установлениях, со
блюдаются соответствующие правила-

46. Правление собирается по при
глашению председателя Правления по 
мере надобности, во всяком случае 
не менее одного раза в месяц. Для 
действительности постановления Пра
вления требуется присутствие не ме
нее двух членов Правления. Заседа
ниям Правления ведутся протоколы, 
которые подписываются всеми при
сутствующими членами Правления.

47. Решения Правления постано
вляются по большинству голосов. 
В случае разделения голосов поровну, 
голос Председателя или заступа
ющего его место дает перевес. Если 
образуется более двух решений и ни 
одно из них не соберет большинства, 
то спорный вопрос переносится на 
разрешение общего собрания. Если 
член Правления не согласится с по
становлениями Правления и потре
бует занесение своего несогласия 
в протокол, то с него слагается ответ
ственность за состоявшееся постано
вление.

48. При исполнении своих обязан
ностей члены Правления должны про
явить необходимую заботливость. За 
убытки, причиняемые нарушением 
возложенных на них обязанностей, 
они отвечают как солидарные дол
жники перед Обществом, а в случае 
несостоятельности после него—перед 
кредиторами Общества и перед от
дельными акционерами.
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Ревізійна Комісія.

49. Для перевірки звіту й балансу 
обирають на реченець в один рік Ре
візійну Комісію з трьох акціонерів, 
що не є члени Правління, або на 
инших посадах, що на них наста
новляють за виборами на загальних 
зборах, або за призначенням Правління 
Товаристза. Меншість акціонерів, що 
репрезентує не менш одної десятої 
частини оснівного капіталу, має право 
обрати зі свого складу одного члена 
Ревізійної Комісії, з тим що ці акці
онери вже не беруть участи на ви
борах инших членів Ревізійної Комі
сії. Члена Правління і директора- 
розпорядчика, після їхнього вибуття 
з посад, не можна обирати на членів 
Ревізійної Комісії протягом двох 
років від дня чергового вибуття. Ре
візійній Комісії надається право за 
дозволом загальних зборів притягати 
до своєї праці експертів. Ревізійна 
Комісія зобов'язана не пізніш, як за 
місяць перед днем загальних зборів 
стати до перевірки' каси і капіталів 
і до ревізії всіх, що стосуються до 
звіту та балансу, книг, рахунків, 
документів і загалом діловодства То
вариства. Після перевірки звіту й ба
лансу Ревізійна Комісія, подає про 
них свій висновок до Правління, що 
воно ^юдає його з поясненнями на 
зауваження, зроблені з боку Ревізійної 
Комісії, на розгляд загальних зборів. 
Ревізійна Комісія має право переводити 
огляд і ревізію всього майна Товари
ства на місцях і перевірку зроблених 
протягом року робот, рівно-ж пере
ведених витрат. На виконання цього 
Правління зобов'язано подати Комісії 
всі потрібні засоби. На попередній 
розгляд Ревізійної Комісії подається 
також кошторис і план діяльности 
на Сіжучий рік, шо їх Правління вно
сить з висновком Комісії на загальні 
збори акціонерів. Незалежно від того 
Ревізійна Комісія має право вимагати 
від Правління, в разі, коли вона 
визнає за потрібне, скликання над
звичайних загальних зборі акціонерів. 
Ревізійна Комісія повинна провадити 
докладні протоколи всіх, що були, 
міркувань і заявлених окремих думок

Ревизионная Комиссия.

'49. Для проверки отчета и баланса 
избирается сроком на один год Реви
зионная Комиссия из трех акционе
ров, не состоящих членами Правления, 
ни в других замещаемых по выбору 
общего собрания или по назначению 
Правления Общества, должностях. 
Меньшинство акционеров, предста
вляющие не менее одной десятой 
части основного капитала, пользуется 
правом избрать из своей среды 
одного члена Ревизионной Комиссии, 
при чем акционеры эти уже не при
нимают участия в выборах прочих 
членов Ревизионной Коми:сии. Член 
Правления и директор-распорядитель 
по выбытии из их должностей, не 
могут быть избираемы в члены Реви
зионной Комиссии в течение двух 
лет со дня очередного выбытия. Реви
зионной Комиссии предоставляется 
право с разрешения общего собрания 
привлекать к своим занятиям экспер
тов. Ревизионная Комиссия обязана 
не позже, как за месяц со дня 
общего собрания приступить к по
верке кассы и капиталов-и к реви
зии всех относящихся к отчету и ба
лансу книг, счетов, документов и во
обще делопроизводства Общества. По 
поверке отчета и баланса Ревизион
ная Комиссия представляет свое по 
ним заключение в Правление, кото
рое вносит его с об'яснениями на 
последовавшее со стороны Ревизион
ной Комиссии замечание на расмот- 
рение общего собрания. Ревизионная 
Комиссия может производить осмотр 
и ревизию всего имущества Общества 
на местах и поверку сделанных 
в течение года работ, равно произве
денных расходов. Для исполнения 
этого Правление обязано предоста
вить Комиссии все необходимые сред
ства. На предварительное рассмотре
ние Ревизионной Комиссии предо
ставляется также смета и план дей
ствий на наступивший год, которые 
вносятся Правлением с заключением 
Комиссии в общее собрание акционе
ров. Независимо от этого Ревизион
ная Комиссия вправе требовать от 
Правления в случае признанной ею
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поодиноких членів Комісії. Зазначені 
протоколи, а рівно-ж і всі доповіді 
і висновки Ревізійної Комісії, Пра
вління повинно внести зі своїми 
поясненнями на розгляд близчих за
гальних зборів акціонерів.

Виногороду членам Ревізійної Ко
місії встановлюють загальні збори 
акціонерів.

Звітність у справах Товариства, роз
поділ зиску, видання дивіденду.

50. Операційний рік Товариства 
вважають з 1 жовтня по ЗО вересня 
включно, за винятком першого звіт
ного періоду, шо його визначають від 
дня заснування Товариства по ЗО день 
ближчого вересня, або вересня наступ
ного року, коли цей період станови
тиме менид 6 місяців. За ножний ми
нулий рік Правління складає задля 
подання на розгляд і затвердження 
звичайних річних загальних зборів 
докладний звіт про операції Товари
ства і за два тижні перед річними 
загальними зборами надсилає всім 
акціонерам, шо заявлять про бажання 
його одержати.

51. Звіт повинний містити докладно 
такі головні частини:

а) стан капіталу оснівного, з за
значенням в пасиві окремо частин 
капіталу, оплачених грошевою готів
кою і майном, внесеним за акції, 
а також капіталів запасового і на 
покриття вартости майна, з тим, шо 
капітали Товариства, вміщені в відсот
кові папери і вселякого роду товари, 
належить визначати не більше від 
тої ціни, що за неї ці папери та 
товари придбано; коли-ж біржева ціна 
на день складання балансу нижче від 
покупної ціни, то вартість паперів 
і товарів належить визначати за бір- 
жевим курсом, шо є на день закін
чення рахунків;

необходимости, созыва чрезвычайных 
общих собраний акционеров. Реви
зионная Комиссия должна вести по
дробные протоколы всех имевших 
место суждений и заявленных особых 
мнений отдельных членов Комиссии. 
Означенные протоколы, а равно и все 
доклады и заключения Ревизионной 
Комиссии должны быть внесены Пра
влением с его об'яснениями на рас
смотрение ближайшего общего собра
ния акционеров.

Вознаграждение членов Ревизион
ной Комиссии устанавливается общим 
собранием акционеров.

Отчетность по делам Общества, 
распределение прибыли, выдача диви

денда.

50. Операционный год Общества 
считается с 1 октября по 30 сентября 
включительно,^ за исключением пер
вого отчетного периода, который на
значается со дня учреждения Общества 
по 30 число ближайшего сентября 
или сентября следующего года, если 
этот период составит менее 6 меся
цев. За каждый минувший го;г Пра
влением составляется для представле
ния на рассмотрение и утверждение 
обыкновенного годового общего собрав 
ния подробный отчет об операциях 
Общества и за две недели до годового 
общего собрания рассылается всем 
акционерам, заявляющим о желании 
получить таковой.

51. Отчет должен содержать в под
робности следующие главныые статьи:

а) состояние капитала основного, 
с показанием в пассиве в отдельности 
частей капитала, оплаченных налич
ными деньгами и имуществом, вне 
сенным за акции, а также капиталов 
запасного и на погашение стоимости 
имущества, при чем капиталы Обще
ства, заключающиеся в процентных 
бумагах и всякого рода товарах, 
должны быть показываемы не свыше 
той цены, пэ которой эти бумаги 
и товар приобретены; если же бир
жевая цена в день составления ба
ланса ниже покупной цены, то стои
мость бумаг и товаров показывается 
по биржевому курсу, состоящему в день 
заключения счетов;
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б) загальні прибутки й видатки за
той час, що за нього подається звіт;

’ в) рахунок витрат на платню служ
бовцям Товариства і на инші видатки 
на керування;

г) рахунок наявного майна Товари
ства і при належних йому запасів за 
набувальною або ринковою ціною, 
в залежності від того, яка з них 
буде нижчою.

52. Звіт і баланс після затвер
дження загальними зборами, подається 
до відповідних державних установ, 
згідно з тими правилами, шо їх про 
це встановлено. Незалежно від того 
витяг зі звіту й балансу оголошується 
до загального відому в тих органах 
преси, шо їх зазначено в законі.

53. Після затвердження звіту за
гальними зборами, із сум, шо лиша
ються після покриття всіх видатків 
і втрат, коли такі будуть, відрахо
вується не менш 5% до запахового 
капіталу і сума, встановлена загаль
ними зборами на покриття початкової 
вартости майна Товариства аж до 
цілковитого її покриття. Всю иншу 
потім суму розподілюєгься за розсудом 
загальних зборів акціонерів для ви
дання винагороди членам Правління, 
службовцям, робітникам і дивіденду 
акціонерам.

?4. Обов'язкове відрахування до 
запа:ового капіталу провадиться, поки 
він не рівнятиметься третині оснівного 
капіталу. Це відрахування поповня
ється. коли запасовий капітал буде 
витрачено в цілому чи частково. 
Запасовий капітал можна вмістите 
лише так, шоби було забезпечено 
можливість вільної його реалізації. 
Запасовий капітал призначається 
виключно на покриття втрат. Витрату
запасового капіталу провадиться лише
за постановою загальних зборів 
акціонерів.

55. Про час і місце видання диві
денду Правління оголошує до загаль
ному відому.

56. Дивіденд, не виправлений про
тягом трьох років, повертається 
у власність Товариства, за винятком

б) обший приход и расход за то
время, за которое отчет предста
вляется;

в) счет издержек на жалованье 
служащим в Обществе и прочие рас
ходы по управлению;

г) счет наличного имущества Об
щества и принадлежащих ему запасом 
по приобретательной или рыночной 
цене, смотря по тому, какая из них 
окажется ниже.

52. Отчет и баланс по утверждении 
общим собранием представляется в со
ответствующие правительственные уч
реждения, согласно тем правилам, 
которые по этому предмету устано
влены. Независимо от сего извлечение 
из отчета и баланса пубіикуется ю 
всеобщее сведение в тех органах 
печати, которые указаны законом.

53. По утверждении отчета общим 
собранием, из сумм, остающихся за 
покрытием всех расходов и убытков, 
если таковые окажутся, отчисляется 
не менее 5% в запасный капи
тал и определенная общим собра
нием сумма на погашение первона
чальной стоимости имущества Обще
ства впредь до полного его погашения. 
Остальная затем сумма распределяется 
по усмотрению общего собрания ак
ционеров для выдачи вознаграждения 
членам Правления, служащим, рабо 
чим и дивиденда акционерам.

54. Обязательное отчисление в за
пасный капитал продолжае-хя, пока 
он не будет равняться одной трети 
основного капитала. Это отчисление 
возобновляется, «ели запасный капи
тал будет израсходован полностью 
или частью. Запасному капиталу 
может быть дано лишь помещение, 
которое бы обеспечивало возможность 
беспрепятственной его реализаций. 
Запасный капитал предназначается 
исключительно на покрытие убытков. 
Расходование запасного капитала 
производится не иначе, как по опре
делению общего собрания акционеров.

55. О времени и месте выдачи ди
виденда Правление публикует во все
общее сведение.

56. Дивиденд, не истребованный 
в течение трех лет, обращается 
в собственность Общества, за исклю-
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тих випадків, коли сплив задавнення 
вважається за законом зупиненим; 
за таких випадків з дивідендними 
сумами чинять згідно з судовою про 
них постановою або розпорядженням 
належних державних установ. На 
неодержакі вчасно дивідендні суми, 
шо їх переховується в касі Правління, 
відсотків не видається. Правління не 
зважає на те, чи дійсно купон при- 
належить його подавцеві, за винятком 
тих випадків, коли за судовою ухва
лою видання дивіденду на купони 
заборонене, або коли поданий купон 
виявиться одним з тих, шо про їхню 
втрату подано до Правління Товари
ства заяву.

57. Відповідальність Товариства об
межується лише приналежним йому 
майном; акціонери не підлягають 
жодній особистій додаткевій відпо
відальності за забоь'язаннями Това
риства понад внесені ними вкладки 
на оплату акцій.

58. Реченець існування Товариства 
не призначається. Чинність Товариства 
припиняється:

а) за постановою загальних зборів 
акціонерів про припинення його ді- 
яльности, або з'єднання Товариства 
з иншим товариством, або акційним 
товариством;

б) за оголошенням Товариства за 
судом неспроможнім;

в) за постановою Уряду в разі 
відхилення його органів в бік, про
тивний інтересам держави;

г) коли за балансом Товариства 
виявиться втрата двох п'ятих оснівного 
капіталу, і акціонери не поповнять 
його протягом одного року від дня 
затвердження загальними зборами 
звіту, шо в ньому виявиться недостача 
капіталу.

Коли при втраті двох п'ятих 
оснівного капіталу більшість акціоне
рів виявить бажання поновити його, 
а хтось з акціонерів не внесе про
тягом установленого загальними збо
рами реченця додаткової виплати, шо 
припадає на приналежні йому акції, 
то акції ці оголошується за знищені,

чением тех случаев, когда течение 
давности считается по закону прио
становленным; в таких случаях с ди
видендными суммами поступают со
гласно судебному о них решению или 
распоряжению подлежащих прави
тельственных учреждений. На неполу
ченные своевременно дивидендные 
суммы, хранящиеся в кассе Правления, 
проценты не выдаются. Правление не 
входит в разбирательство, действи
тельно ли купон принадлежит пред'я- 
вителю его, за исключением тех 
случаев, когда по судебному опреде
лению выдача дивиденда по купенам 
воспрещена, или когда пред'явленный 
купон окажется одним из тех, об 
утрате которых подано в Правление 
Общества заявление.

57. Ответственность Общества ог
раничивается только принадлежащим 
ему имуществом, акционеры не несут 
никакой личной дополнительной от
ветственности по обязательствам Об
щества сверх внесенных ими вкладов 
в оплату акций.

58. Срок существования Общества 
не назначается. Действия Общества 
прекращаются:

а) по постановлению общего собра
ния акционеров о прекращении его 
деятельности или слияния Общества 
с другим товариществом или акцио
нерными обществами;

б) с об'явлением Общества по суду 
несостоятельным;

в) по постановлению Правительства 
в случае уклонений его органов 
в сторону, противную интересам го
сударства;

г) если по балансу Общества ока
жется потеря двух пятых основного 
капитала и акционеры не дополнят 
его в течение одного года со дня 
утверждения общим собранием от
чета, из которого обнаружился недо
статок капитала.

Если при потере двух пятых основ
ного капитала и при выраженном 
большинством акционеров желании 
пополнить его, кто либо из акционе
ров не внесет в течение установлен
ного общим собранием срока, причи
тающегося по принадлежащим ему ак
циям дополнительного платежа, то
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про що публікується до загального 
відому, і їх заміняється на нові акції 
за тими самими числами, що їх Пра
вління Товариства продає, не нижче від 
ціни, встановленої загальними зборами, 
додержуючись зазначеного вище річ
ного реченця.

У в а г а .  Припинення Товариства 
реєструється і оголошується втому 
ж порядкові, як і заснування його.

59. У випадкові припинення чин
ности Товарне гва за постановою за
гальних зборів акціонерів, останні 
обирають зі свого складу не менш 
трьох осіб до Ліквідаційної Комісії.

Ліквідаційна Комісія, перебравши 
справи від Правління, викликає по
вістками і оголошенням кредиторів 
Товариства, вживає заходів до цілко
витого їхнього задоволення, перево
дить реалізацію майна Товариства 
і укладає угоди та мирові з третіми 
особами на підставі і в межах, уста
новлених загальними зборами. Суми, 
належні на задоволення кредиторів, 
а рівно-ж потрібні на забезпечення 
цілковитого задоволення спірних ви
мог, Ліквідаційна Комісія вносить на 
рахунок кредиторів в установи Дер
жавного Банку. Раніш закінчення 
річного реченця після переведення 
ліквідації не можна розпочати задо
волення акціонерів, відповідно до 
коштів, що лишаються в розпоря
дженні Товариства. Про свою діяль
ність Ліквідаційна Комісія подає за
гальним зборам звіти в реченці, 
встановлені зборами і, незалежно від 
того, подає звіт після закінчення 
ліквідації.

Коли, під час закінчення ліквідації, 
не всі суми, що їх належить видати, 
будут вручені за належністю через
неприбуття осіб, шо їм вони належать,
то загальні збори встановлюють, 
куди ці гроші належить передати на 
схов надалі аж до їхнього видання, 
і як з ними належить вчинити після 
спливу задавнення, в разі коли вла
сник не з'явиться.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції.

Замовлення Ч. 1085. Пр. вООоГ"

акции эти об'являютея уничтожен
ными, о чем публикуется во всеобщее 
сведение, и заменяются новыми под 
теми же номерами акциями, которые 
продаются Правлением Общества не 
ниже цены, установленной общим 
собранием, с соблюдением вышеука
занного годичного срока.

П р и м е ч а н и е .  Прекращение 
Общества регистрируется и опубли
ковывается тем же порядком, как 
и учреждение его.
59. В случае прекращений действий 

Общества, по постановлению общего 
собрания акционеров, последнее изби
рает из своей среды не менее трех лиц 
в состав Ликвидационной Комиссии.

Ликвидационная Комиссия, приняв 
дела от Правления, вызывает через 
повестки и публикацию кредиторов 
Общества, принимает меры к полному 
их удовлетрорению, производит реали
зацию имущества Общества и всту
пает в соглашение и мировые сделки 
с тратьими лицами на основании 
и в пределах, установленных общим 
собранием. Суммы, следуемые на удо
влетворение кредиторов, а равно не
обходимые для обеспечения полного 
удовлетворения спорных требований, 
вносятся Ликвидационой Комиссией 
на счет кредиторов в учреждениях 
Государственного Банка. Ранее исте
чения годового срока по завершении 
ликвидации не может быть присту- 
плено к удовлетворению акционеров, 
соразмерно остающимся в распоряже
нии Общества средствам. О действиях 

, своих Ликвидационная Комиссия пред
ставляет общему собранию отчеты 
в сроки, собранием установленные, 
и независимо от того по окончании 
ликвидации представляет отчет.

Если при окончании ликвидации не 
все подлежащие выдаче суммы будут 
вручены по принадлежности за не
явкой лиц, которым они следуют, то 
общее собрание определяет куда эти 
деньги должны быть отданы на хра
нение, впредь до выдачи их, и как 
с ними надлежит поступить по исте
чении срока давности, в случае не
явки собственника.

Издание Народного Комиссариата Юстиции. 
Заказ .V- 1П85. Тираж СООО.

Укрголовліт Ч. 1569. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе.
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УКРАЇНСЬКА СОЩЯЛТСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

УЗАКОНЕНЬ ТАИРОЗПОРЙАЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

ОФЩІЙНЕ’ПИДАІШЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

23 червня 1926 р. У Відділ ДРУГИЙ23 июня 1926 г. 10 Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ
Постанова УЕН

(7 травня 1926 р.)
43. Про встановлення ставок основної 

і додаткової ренти на 1925 — 1926 рік 
на дільниці міської землі, зайняті 
державивмп підприємствами, що ними 
відають центральні господарські органи
УСРР. •
Інструкції та постанова Наркомвну- 
• праву. Наркомфінута Наркомвнуторгу 
УСРР (3-15 квітня 1926 р.).

41. Про те, як установам та організаціям 
користуватись державним прапором 
УСРР, :» також, як приватним особам 
вивішувати прапори.

45. Шо до застосований постанови РИК 
СРСР з 28 линия 1925 р. „Про подат
кові пільги для забудовщиків".

46. Про реєстрацію акційних (пайових 
т-в) кредитових установ.

47. Статут Всеукраїнського Кооператив
ного Вавку „Українбаик1':

П о с т а н о в а  У н р а ї н с ь к о ї  Е к о н о м і ч н о ї
Наради.

43 Про встановлення ставок оснівної 
і додаткової ренти на 1925-26 рік 
на дільниці міської землі, зайняті 
державними підприємствами, що ними 

відають центральні господарські 
органи УСРР.

На підставі арт. 8 декрету ЦБК 
Союзу РСР з 12 листопада 1°23року 
„Про збірання ренти з міських земель 
і земель, що залишені за транспор
том" (Вісник ЦБК, РНК і РПО СРСР 
1923 року, № 11, арт. 318), для вста-

СОДЕРЖАНИЕ
Постановление ЭКОСО УССР

(7 мая 1926 г.)

43. Об установлении ставок основной 
н дополнительной ренты на 1925— 
1920 год на участки городской земли, 
занятые государственными предпри
ятиями. находящимися введении цен
тральных хозяйственных органов УССР.

Инструкцип и постановление Нарком- 
внудела. Наркомфпна и Наркомьну- 
торга УССР (3—15 апреля 1926 г.).

44. О порядке пользования учреждениями 
и организациями государственных! 
флагом УССР, а также вывешивания 
флагов частными лицами.

45. По применению постановления СНК 
СССР от 28 июля 1925 г. „О налоговых 
льготах для застройщиков’.

46. О регистрации акционерных (паевых 
т-в) кредитных учреждений.

47. Устав Вссукраинского Кооперативного 
Панка „Украинбанк*.

Постановление Украинского Эко
номического Совещания.

43. Об установлении ставок основной 
и дополнительной ренты на 1925-26 г. 
на участки городской земли, занятые 
государственными предприятиями, на
ходящимися в ведении центральных 

хозяйственных органов УССР.
На основании ст. 8 декрета ЦИК 

Союза ССР от 12 ноября 1923 года 
„О взимании ренты с земель город
ских и предоставленных транспорту" 
(„Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР“ 
1923 г., № 11, ст. 318), для устано-
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мовлення рентного оподаткування 
в 1925 26 Сюажетовому році з земель
них дільниць, зайнятих державними 
підприємствами, шо ними відають цен
тральні господарські органи УСРР, 
Українська Економічна Нарада п о с т а 
н о в и л а :

Продовжити на 1925-26 бюдже- 
товий рік чинність постанови Україн
ської Економічної Наради з 16 грудня 
1925 року „Про встановлення ставок 
оснівноїйдодаткової ренти на 1924-25р. 
на дільниці міської землі, зайняті дер
жавними підприємствами, що ними 
відають центральні господарські органи 
УСРР“ (36. Уз. УСРР 1925 р. Відд. II,
ч. 27, арт. 68).“

Харків. 7 травня 1926 р.

Заст. Голови Української
Економічної Наради -Гринько.

Керівничий Справ Української
Економічної Наради Ф. Бега.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 14 травня 
1926 р.. .\- 108.

вления рентного обложения 8 1925-26 
бюджетном году с участков земли, 
занятых государственными предпри
ятиями, находящимися в ведении цен
тральных хозяйственных органов 
УССР, Украинское Экономическое 
Совещание п о с т а н о в и л о :

Продлить на 1925-1926 бюджетный 
год действие постановления Украин
ского Экономического Совещания от 
16 декабря 1925 года „Об установле
нии ставок основной и дополнительной 
ренты на 1924-1925 год на участки 
городской земли, занятые государствен
ными предприятиями, находящимися 
в ведении центральных хозяйственных 
органов УССР“. (С. У. УССР 1925 г. 
Отд. II, № 27, ст. 68).

Харьков, 7 мая 1926 г.

Зам. Председателя Украинского 
Экономического Совещания Гринько.

Управляющий Делами 
Украинского Экономического 

Совещания Ф. Бега.

Распубликовано в „ Вістях ВУЦВК “ 
14 мая 1920 г., № 108.

І н с т р у к ц і я
Н а р о д н ь о г о  К о м і с а р і я т у  В н у т р і ш н і х  

С п р а в  У С Р Р .
44. Про те,як установам та організаціям 
користуватись державним прапором 
УСРР, а також як приватним особам 

вивішувати прапори.

Згідно з арт. 4 постанови ВУЦВЮу 
та РНК з 15 липня 1925 р. ,.Про 
порядок, як мають користуватись 
установи, організації й приватні особи 
державним прапором УСРР" (3. У. 
1925 р., 56, арт. 330), на розвиток
застосовання зазначеної постанови 
встановлюється такі правила.

1. Державний прапор УСРР скла
дається з довгастого червоного полот
нища, в лівому верхньому кутку якого, 
коло держала, вміщено золоті літери 
„УСРР“або напис: „Українська Соці- 
ялістична Радянська Республіка”.

И н с т р у к ц и я  
Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  В н у т р е н 

н и х  Д е л  У С С Р .

44. О порядке пользования учрежде
ниями и организациями государствен
ным флагом УССР, а также вывеши

вания флагов частными лицами.

Согласно ст. 4 постановления 
ВУЦИК'а и СНК от 15 июля 1925 г. 
„О порядке пользования государствен
ным флагом УССР" (С. У. УССР 1925 г. 
№ 56, ст. 330), в развитие и по при
менению указанного постановления,
устанавливаются нижеследующие пра
вила.

1. Государственный флаг УССР со
стоит из продолговатого красного по
лотнища, в левом верхнем углу кото
рого, возле древка, изображены золо
тые буквы „УССР” или надпись: 
„Украинская Социалистическая Совет
ская Республика”.
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2. Колір полотнища державного 
прапору повинен бути гарячо-червоним, 
або червоно-рожевим. Колір можна 
брати й иншої густоти, але з тим, щоб 
на відтінок він був близький до чер
воного і не впадав би в якісь инші 
відтінки (як-от: жовтий, рудий, мали
новий і т. инш.).

3. Полотнище для прапору можна 
робити з якої завгодно матерії уста
новленого в цій інструкції коліру, але 
з тим, щоб вона не мала якогось 
рисунку, полосок то-шо.

4. Загальний розмір полотнища не 
повинен бути менший, ЯК Ч  2 метра 
завширшки, з тим, що довжина полот
нища повинна бути, принаймні, раза 
в півтора більша за ширину.

5. Державний прапор УСРР на 
території Республіки піднімається:

а) на будинках, де відбуваються 
Всеукраїнський і місцєрі з'їзди рад, 
а також сесії Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету — 
протягом з'їзду або сесії;

б) на будинках, де містяться Все
український Центральний Виконавчий 
Комітет і Рала Народніх Комісарів, 
а також на будинках, де містяться 
місцеві ради й виконавчі комітети,— 
постійно.

У в а г а .  Коли поширені наради 
(пленуми) місцевих рад та вико
навчих комітетів переноситься до 
инших будинків, то над цими будин
ками на час засідання також можна 
піднімати державного прапора.

в) на будинках, де містяться инші 
державні, як центральні, так і місцеві 
органи УСРР (Народні Комісаріати, 
їхні місцеві органи, відділи місцевих 
виконкомів), — в дні загально-проле
тарських, загально-союзних, республі
канських і місцевих революційних 
свят та урочистостей.

У в а г а .  На будинках загально
союзних державних установ (арт. 1 
постанови ЦБК і РНК Союзу РСР 
з 29 серпня 1924 р. „Про стяги 
й прапорці Союзу Радянських Соці
алістичних Республік**—36. Зак. 
СРСР 1925 р., N2 27, арт. 185) 
в дні загально-союзних і загально-

2. Цвет полотнища государствен
ного флага должен быть алый или 
красный. Цвет может быть и другой 
густоты, но с условием, чтобы его 
оттенок был близкий к красному и не 
отклонялся в какие - нибудь другие 
оттенки (как например: желтый, ко
ричневый, малиновый и т. п.)

3. Полотнища для флага можно 
делать из какой-угодно материи, уста
новленного в этой иструкции цвета, 
но с тем, чтобы она не имела какого- 
бы то ни было рисунка, полосок 
и т. п.

4. Общий размер полотнища не 
должен быть меньше как полметра 
шириною, при чем длина его должна 
быть, по крайней мере, раза в пол
тора больше ширины.

5. Государственный флаг УССР на 
территории Республики поднимается:

а) на домах, где состоятся Всеукра- 
инский и местные с'езды советов, 
а также сессии Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Коми
тета,- на все время с'езда или сессии;

б) на домах где помешаются Все- 
украинский Центральный Исполнитель
ный- Комитет и Совет Народных Ко
миссаров, а также на домах, где по
мешаются местные советы и исполни
тельные комитеты, —постоянно.

П р и м е ч а н и е .  Когда расши
ренные совещания (пленумы) мест
ных советов и исполнительных ко
митетов переносятся в другие дома, 
то над этими домами на время 
заседаний тоже можно поднимать 
государственный флаг.
в) на домах, где помешаются дру

гие государственные, как центральные, 
так и местные органы УССР (Народ
ные Комиссариаты, их местные органы, 
отделы местных исполкомов), - в дни 
обшепролетарских, общесоюзных, ре
спубликанских и местных революци
онных праздников и торжеств.

П р и м е ч а н и е .  На домах обще
союзных государственных учрежде
ний (ст. 1 постановления ЦИК 
и СНК Союза Советских Социали
стических Республик от 29 авгу
ста 1924 г. „О флагах и вымпелах 
Союза Советских Социалистических 
Республик"-С. 3. СССР 1925 г., К» 27,
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пролетарських свят і урочистостей 
піднімають державний прапор Союзу 
РСР, шо складається з такого-ж 
полотниша, як і державний прапор 
УСРР, але в лівому верхньому кутку 
(коло держала), має союзний держав
ний герб (золоті — серп і молот, 
а зверху золота п'ятикутна зірка). 
Зазначеним установам надається 
право вивішувати також і держав
ний прапор УСРР.

6. Инші державні установи й під
приємства, що не перелічені вище, 
а також професійні, кооперативні 
й инші громадські установи й орга
нізації під час загально-пролетарських 
і загально-союзних свят і урочисто
стей піднімають прапор такого самого 
коліру, як і державний, але без будь- 
яких ознак та написів; такий же 
прапор повинні вивішувати в дні 
зазначених свят та урочистостей 
і приватні установи, підприємства, 
організації та приватні особи (домо
власники, орендарі будинків).

7. Виготовляти установлені в цій 
інструкції прапори для продажу й роз
повсюдження має право лише ЦК Доп- 
діт і його місцеві органи, але це нікого 
не позбавляє права виготовляти зазна
чені прапори для власного вжитку 
власними силами, хоть-би й передаючи 
їх виготовляти на сторону.

8. Зазначені в цій інструкції правила 
не ширяться на прапори та гасла, шо 
ними користуються різні організації 
під час маніфестацій, походів, засідань, 
різних урочистостей то-шо, а також 
прикрашуючи в належних випадках 
свої будинки.

9. Наглядати за виконанням цієї 
інструкції належить НКВСта підлеглим 
йому органам на місцях.

Харків, 5 квітня 192С р.

Заст. Народнього Комісара
Внутрішніх Справ Черлюнчакевич.

ст. 185) в дни общесоюзных и обще- 
пролетарских праздников и торжеств 
поднимают государственный флаг 
Союза СС.Р, который состоит из 
такого-же полотниша, как и госу
дарственный флаг УССР, но в ле
вом верхнем углу (возле древка) 
имеет союзный государственный 
герб (золотые — серп и молот, 
а вверху золотая пятиугольная 
звезда). Указанным учреждениям 
дается право вывешивать также 
и государственный флаг УССР.
6. Другие государственные учрежде

ния и предприятия, которые не пере
числены выше, а также професси
ональные, кооперативные и прочие 
обшественные учреждения и органи
зации во время обше-пролетарских 
и обще союзных праздников и тор
жеств поднимают флаг такого-же са
мого цвета, как и государственный, 
но без каких бы то ни было знаков 
и надписей; такой же флаг обязаны 
вывешивать в дни перечисленных 
праздникоз и торжеств также и част
ные учреждения, предприятия, орга
низации и частные лица (домовла
дельцы, арендаторы домов).

7. Выделывать установленные в этой 
инструкции флаги для продажи и ра
спространения имеет право только 
ЦК Помдет и его местные органы, но 
этим ни у кого не отнимается право 
выделывать указанные флаги для соб
ственного пользования — собственными 
силами, хотя-бы и передавая їх де
лать другим лицам.

8. Указанные в настоящей инструкции 
правила не распространяются на зна
мена и лозунги, которыми пользуются 
разные организации во время мани
фестаций, шествий, заседаний, разных 
торжеств и т. п., а также для украшений 
в необходимых случаях своих домов.*

9. Наблюдать за исполнением этой 
инструкции надлежит НКВД и подве
домственным ему органам на местах.

Харьков, 3 апреля 1926 г.

Зам. Народного Ксмиссара 
Внутренних Дел Черлюнчакевич.
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І н с т р у к ц і я
Н а р о д н ь о г о  К о м і с а р і я т у  Ф і н а н с і в  

У С Р Р .

45. Що до застосовання Постанови 
РНК СРСР з 28 липня 1925 р. „Про 
податкові пільги для 8абудовідиківи.

- 1. Забудівники і їхні правонаступ
ники користуються з права на пільги, 
шо їх передбачає Постанова РНК СРСР 
з 28 липня 1925 р. „Про податкові 
пільги для забудовщиків" (36. Зак. 
СРСР 1925 р., № 72, арг. 530), 
в тому числі й шо до виплати ренти 
за земельні дільниці, лише при умові, 
коли побудовані чи відбудовані будівлі 
призначається під житло і їх побу
довано чи відбудовано на підставі 
договорів про право забудівлі,укладених 
з належними органами на підставі 
арт. арт. 71, 73,84 Цивільного Кодексу.

2. Із земельних дільниць, шо їх 
відводиться під забудівлю, або коли 
нони заияті пдбудованими на праві 
забудівлі будівлями, основну й додат
кову ренту не стягається зо дня 
відводу земельних дільниць під забу
дований до спливу трьохрічного реченця 
зо дня п будовання чи відбудовання 
будівель.

1. Будівлі, шо їх побудовано ^.и від
будовано за правом забудівлі, звільня
ється від місцевого податку на будівлі 
на протязі трьох років зо дня по
будований чи відбудовання їх

4. Від цільового кеатирного податку 
звільняється на протязі трьох років 
зо дня побудовання чи відбудовання 
будівель житлова площа, шо ЇЇ посідає 
забудівник І члени його родини, 
шо з ним проживають і фактичне є 
його утриманці.

5. Оподаткуванню з прибутків 
за п. 7 арт. 7 „Изложения про дер
жавний податок з прибутків" з 29 
жовтня 1924 р.(36. Зак. СРСР 1924 р.. 
.V? 29. арт. 1961., забудівники не під
лягають на протязі трьох років зо дня 
побудовання чи відбудовання будівель.

И н с т р у к ц и я

Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  Ф и н а н с о в  
У С С Р .

45. По применению Постановления 
СНК СССР ог 28 июля 1925 г. „О на
логовых льготах для застройщиков'*.

1. Застройщики и их правопреемни
ки пользуются правом на льготы, 
предусмотренные Постановлением СНК 
СССР от 28 июля 1925 г. „О нало
говых льготах для застройщиков" 
(Собр. Зак. СССР 1925 г., 72,
ст. 530), в том числе и в отношении 
выплаты ренты за земельные участки, 
лишь при условии, если возведенные 
или восстановленные строения пред
назначаются для жилья и они возве
дены или восстановлены на основании 
до'оворов о праве застройки, заклю
ченных с надлежащими органами на 
основании ст. ст. 71, 73,84 Граждан
ского Кодекса.

2. С земельных участков, отводи
мых под застройку, или если они за
няты восстановленныуи на праве за
стройки строениями, основная и до
полнительная рента не взыскивается 
со дня отвода земельных участков 
под застройку до истечения трехлет
него срока со дня возведения или вос
становления строений.

3. Возведенные или восстановлен
ные на праве застройки строения 
освобождаются от местного налога 
на строения в течение трех лет 
со дня возведения или восстано
вления их.

4. От целевого квартирного налога 
подлежит освобождению в течение 
трех лет со дня возведения или вос
становления строений жилая площадь, 
занимаемая застройщиком и членами 
его семьи, которые проживают вместе 
с ним и находятся фактически на его 
иждивении.

5. Обложению подоходным налогом 
пэ п. 7 ст. 7 „Положения о государ
ственном подоходном налоге" от 29 ок
тября 1924 г. (Собр. Зак. СССР 1924 г., 
№ 29, ст. 196) застройщики не под
лежат в течение трех лет со дня возве
дения или восстановления строений.
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На протязі цього часу не включа
ється е загальну суму оподаткованого 
прибутку (арт. 13 Положення про 
державний прибутковий податок) 
ті прибутки, що їх мають забудівники 
чі їхні правонаступники 'від побудо
ваних чи відбудованих ними будівель.

6. Після скінчення трьохрічного ре
ченця зо дня побудовання чи відновлення 
за правом забудовання і на весь час 
чинности договору на право забудо
вання, забудівники і його право
наступники користуються з переліче
них в цій інструкції пільг в розмірі 
50% з умовою, коли житлова площа 
побудованих чи відбудованих будівель 
становить не менш як 75% цієї площі 
будівель.

У в а г а .  Житлова площа в будин
ках добудованих, відбудованих або 
нових належить оподаткуванню 
цільовим кватирним податком у роз
мірі ставок, що їх встановлюють 
місцеві виконавчі комітети для 
нижчої категорії платників (арт. 7 
пост. ВУ1ДВК та РНК від 4 листо
паду 1925 р. (36. Уз. УСРР 1925 р., 
Лге 96, арт. 525).

Харків, 5 квітня 1926 р.

Народній Комісар Фінансів
Кузнецов.

В течение этого времени не вклю
чаются в общую суму облагаемого до
хода (ст. 13 Положения о государ
ственном подоходном налоге) т. е. 
доходы, какие имеют застройщики 
или их правопреемники от возведен
ных или восстановленных ими стро
ений.

6. По истечении трехлетнего срока со 
дня возведения или восстановления на 
праве застройки и на все время дей
ствия договора на право застройки, 
застройщики и его правопреемники 
пользуются перечисленными в насто
ящей инструкции льготами в размере 
50% при условии, если жилая пло
щадь возведенных или восстановлен
ных строений составляет не менее 
75% всей площади строений. , 

П р и м е ч а н и е .  Жилая плошадь 
в домах достроенных, восстановлен
ных или новых подлежит обложению 
целевым квартирным налогом в раз
мере ставок, установленных местными 
исполнительными комитетами для 
низшей категории плательщиков 
(ст. 7 Пост. ВУЦИК и СНК от 4 но- 

' Ября 1925 г. (С.У. УССР 1925 года, 
К; 96, ст. 525)..

Харьков. 5 апреля 1926 г.

Народный Комиссар Финансов
Кузнецов.

П о с т а н о в а  Н а р о д н ь о г о  К о м і с а р і я т у  
З о в н і ш н ь о ї  т а  В н у т р і ш н ь о ї  Т о р г і в л і  

У С Р Р .

46. Про реєстрацію акційних (па
йових т-в) кредитових установ.
На підставі арт. 335 Цивільного 

Кодексу УСРР (36. Уз. УСРР 1926 р., 
К? 15, арт. 115), Народній Комісаріят 
Зовнішньої та Внутрішньої Торгівлі 
цим п о с т а н о в и в :

1. Призначити місячний цеченець 
з 1 травня до 31 травня 1926 року 
для реєстрації в Народньому Коміса- 
ріятові Зовнішньої та Внутрішньої 
Торгівлі акційних кредитових установ, 
що їх статути затверджені Урядом

П о с т а н о в л е н и е  Н а р о д н о г о  К о м и с 
с а р и а т а  В н е ш н е й  и  В н у т р е н н е й  

Т о р г о в л и  У С С Р .

46. 0 регистрации акционерных (пае
вых т в) кредитных учреждений.
На основании ст. 335 Гражданского 

Кодекса УССР (собр. Уз. УССР 1926 г., 
№ 1$, ст. 115), Народный Комисса
риат Внешней и Внутренней Торговли 
настоящим п о с т а н о в и л :

1. назначить месячный срок с 1 мая 
по 31 мая 1926 г. для регистрации 
в Народном Комиссариате Внешней и 
Внутренней Торговли акцюнерных кре
дитных учреждений, уставы коих 
утверждены Правительством УССР или
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УСРР, або Народнім Комісаріятом
Фінансів УСРР.

2. В заяві про реєстрацію, шо подає 
правління акційноїкредитоноїустанови, 
повинні бути такі відомості:

а) коли затверджено статута, його 
доповнення та зміни;

б) назва товариства;
в) місце осідку Його контор, під

приємств, філій та агентств;
г) мета та операції товариства;
д) розмір оснівного капіталу за ста

тутом, реченці виплати акцій (паїв), 
згідно зі статутом, та фактично зібрана 
частина оснівного капіталу;

е) осідок (адреса) правління, ймення, 
по батькові та прізвище всіх членів 
правління та директорів-розпорядчиків;

ж) порядок підписування договорів, 
зобов'язань та уповноважень (дові
рення);

з) реченець існування товариства, 
як що його встановлено у статуті.

3. До заяви про реєстрацію повинні 
бути додані документи, шо зазначені 
з арт. 336 Цивільного Кодексу:

а) статут товариства, затверджений 
Урядом УСРР або Наркомфіном УСРР;

б) загальний список акціонерам 
за підписами правління з зазначенням 
скільки за кожним з них лічиться 
акцій та яка сума зроблених ними 
ене.ків;

в) Копії протоколів попереднього 
та установчих зборів акціонерів;

г) копія звіту фундаторів;
д) копія доповіди комісії, обраної 

для перевірки звіту фундаторів;

е) інвентарний опис майна това
риства та баланс його за підписами 
правління та скріплені бухгалтером.

4. Заяви про реєстрацію можна 
подавати особисто, щ >денно в службові 
години, до Наркомторгу (вул.. К. Ліб- 
кнехта, К? 44), або надіслати поштою.

5. До заяви, що П сплачується вста
новленою гербовою оплатою—2 кар
бованці, повинно бути додано квитка 
-фінвідділу про сплату на приоуток

Народным Комиссариатом Финансов 
УССР.

2. В заявлении о регистрации, по
даваемом правлением акционерного 
кредитного учреждения, должны быть 
сообщены нижеследующие сведения:

а) время утверждения устава, до
полнений и изменений в нем;

б) наименование общества;
в) местонахождение его контор, 

предприятий, отделений и агентств;
г) цель и операции общества;
д) размер основного капитала по 

уставу, сроки оплаты акций (паев) по 
уставу и фактически собранная часть 
основного капитала; 4

е) местонахождение (адрес) правле
ния, имена, отчества и фамилии всех 
членов правления и деректоров распо
рядителей;

ж) порядок подписания договора, 
обязательств и уполномочий (доверен
ности);

з) срок существования общества, 
если таковой срок установлен в 
уставе.

3. К заявлению о регистрации долж
ны быть приложены указанные в ст. 
336 Гражданского Кодекса до<ументы:

а) устав общества, утвержденный 
Правительством УССР или НКФ УССР;

б) подписанный правлением общий 
список акционеров, с указанием сколь
ко за каждым из них числится акций 
и какова сумма сделанных ими взно
сов;

в) копии протоколов предваритель
ного и учредительского собраний 
акционеров;

г) копия отчета учредителей;
д) копия доклада комиссии, избран

ной для проверки отчета учредите
лей;

е) инвентарная опись имущества 
общества и баланс его за подписью 
правления и со скрепою бухгалтера.

4 Заявления о регистрации могут 
быть подаваемы лично, ежедневно 
в служебные часы, в Наркомторг (ул. 
К. Либкнехта. К? 44), либо посылаемы 
по почте.

5. К заявлению, которое оплачи
вается установленным гербовым сбо
ром в 2 р., должна быть приложена 
квитанция фи (отдела об уплате в до-
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Г-*ржавної скарбниці 25 карб, реєстра
ційної оплати та 2 карбованців за по
свідчення про реєстрацію.

6. Цю постанову поширюється й на ті 
акційні кредитові установи, шо їх 
зареєстровано в Народньому Коміса- 
ріятові Фінансів УСРР (увага 2 до 
арт. 335 Цив. Код).

7. Особи, відповідальні за неподання 
перелічених в арт. 2 цієї постанови 
відомостей, або шо не подали таких 
є установлений термін, або шо подали 
невірні відомості, підлягають відпові
дальності за арт. арт. 226 та 2262 
Кримінального Кодексу УСРР.

Харків, 15 квітня 1926 р.

Заст. Народнього Комісара Зовні
шньої та Внутрішньої

Торгівлі Коломойиев.

Затверджено Радою На
родніх Комісарів УСРР 
14 січня 1926 року 
Іпрот № 2).

4 7 .  С т а т у т
Всеукраїнського Кооперативного

Банку „Україн6анну‘.
# І. Засади.

1. Всеукраїнський Кооперативний 
Ьанк „Украінбанк" засновується 
в м. Харкові з метою допомагати 
кредитом та иншими банковими опе
раціями розвиткові діяльности коопе
ративних організацій всіх галузей 
та ступнів.

У в а г а .  Фундатори Українбанку: 
Всеукраїнська Кооперативна Спілка 
„Вукопспілка", Український Центр 
РобітничоїКооперації„Уцеробкооп“, 
Українське Центральне Управління 
постачання робітників транспорту 
„Уцустран“, Всеукраїнська Спілка 
Кустарно-Промислових Кооперативів 
,.Українкустарспілка“, Банк Спо
живчої Кооперації „Покобанк" та 
ВсеукраїнськаСпілка Сільсько-Госпо
дарської Кооперації „Сільський 
Господар".

ход казны 25 рублей регистрационного 
сбора и 2-х рублей за удостоверение 
о регистрации.

6. Настоящее постановление распро
страняется и на те акционерные кре
дитные учреждения, которые зареги
стрированы в Народном Комиссариате 
Финансов УССР (прим. 2-е к ст. 335 
Гр. Код.0

7. Лица, ответственные за непред
ставление перечисленных в ст. 2 на
стоящего постановления сведений, или 
непредставившие таковые в установ
ленный срок или сообщившие невер
ные сведения, подвергаются ответствен
ности по ст. 226 и 226'3 Уголовного 
Кодекса УССР.

Харьков, 15 апреля 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Внешней
и Внутренней Торговли Коломейцев.

Утвержден Советом На
родных Комиссаров УССГ 
14 января 1926 год . 
(прот. № 2).

47.  У  с  т  а в
Всеукраинского Кооперативного 

Банка „Украинбанк 1 ’ .
I. Общие положения.

1. Всеукраинский Кооперативный 
Банк „Украинбанк“ учреждается 6 
гор. Харькове с целью способствовать 
развитию деятельности кооперативных 
организаций всех видов и степеней 
путем кредитования их и производ
ства других банковских операций.

П р и м е ч а н и е .  Учредителями 
Украинбанка являются: „Всеукраин
ский Кооперативный Союз „Вукоп 
спилка", Украинский Центр Рабо
чей Кооперации „Уцерабкол", Укра
инское Центральное Управление по 
снабжению работников транспорта 
„Уцустран", Всеукраинский Союз 
Кустарно-Промысловых Кооперати
вов „Украинкустарьспилка", Банк 
Потребительской Кооперации „Поко- 
банк" и Всеукраинский Союз Сель- 
ско - Хозяйственной Кооперации 
„Сельский Господарь".
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2. Банк має право юридичної .особи 
й може в межах, дозволених законом, 
набувати ріжного роду майно я межах 
УСРР, Союзних Республік і за кордо
ном, заставляти й перевласнювати його, 
вступати в різного роду, відповідно 
його меті, зобов'язання з державними, 
кооперативними, громадськими уста
новами, об'єднаннями та організаціями 
й з приватними особами й підпри
ємствами. складати з ними договори, 
позивати й відповідати на суді.

3. Після відкриття Банку в Харкові— 
Правління Банку призначає, в міру 
потреби, комісіонерів по инших містах 
УСРР та Союзних Республік, а також 
за кордоном.

За постановою Ради Банку, Пра
влінню надається право відкривати 
філії в инших містах УСРР і Союзних 
Республік та за кордоном. Філії і комі
сіонерства відкривається з попереднього 
дозволу Народнього Комісаріяту Фі
нансів УСРР. Обсяг діяльности, склад 
та порядок управління кожної філії, 
а також повноваження комісіонерств 
визначає Правління Банку на підставі 
засад, затверджених Радою Банку.

У в а г а .  Про відкриття філій й 
призначення комісіонерств Правління 
Банку повідомляє Народній Коміса
ріят Фінансів УСРР.

4. Операції Українбанку та його 
філій забезпечуються пайовим та за
пасним капіталами, відповідальністю 
лайшиків (згідно з арт. 14), а також 
всім майном Українбанку та його 
філій.

5. Банк шо до платіжу мита, 
податків та оплат підлягає всім уза
коненням, шо мають чинність у цій 
справі.

6. Вся діяльність Банку повинна 
бути погоджена з загальною державною 
кредитовою політикою; в сфері-ж 
валютних операцій для Українбанку 
обов'язкові директиви Народнього 
Комісаріяту Фінансів УСРР.

2. Банк пользуется всеми правами 
Юридического лица и имеет право, в 
разрешенных законом границах, при
обретать всякого рода имущество 
в пределах УССР, Союзных Респу
блик и за границей; закладывать и от
чуждать его, вступать во всякого рода 
соответственные целям банка обяза
тельства с государственными, коопе
ративными, общественными учрежде
ниями, обвинениями и организациями, 
частными лицами и предприятиями, 
заключать с ними договоры искать 
и отвечать на суде.

3. По открытии Банка в Харькове 
Правлением Банка назначаются, по 
мере надобности, комиссионеры в дру
гих городах УССР и Союзных Респу
блик и за границей.

По постановлению Совета Банка, 
Правлению предоставляется право от
крывать отделения в других городах 
УССР и Союзных Республик и за 
границей. Отделения и комиссионер
ства открываются с предварительного 
разрешения Народного' Комиссариата 
Финансов УССР. Круг действий, со
став и порядок управления каждого 
отделения, а также полномочия ко
миссионере! в определяются Правле
нием Банка на основании обших по
ложений, утвержденных Советом 
Банка. •

П р и м е ч а н и е .  Об открытии 
отделений и назначении комисси- 
онерств Правление Банка извещает 
Народный Комиссариат Финансов 
УССР.
4. Операции Украинбанка и его от

делений обеспечиваются паевым и за
пасным капиталами, ответственностью 
пайщиков (согласно ст. 14), а также 
всем имуществом Украинбанка и его 
отделений.

5. Банк, в отношении платежа по
шлин, налогов и сборов, подчиняется/ 
всем действующим на сей предмет 
узаконениям.

6. Вся деятельность Банка должна 
быть согласована с обшей государ
ственной кредитной политикой;в сфе
ре же валютных операций для Укра
инбанка обязательны директивы На
родного Комиссариата Финансов 
УССР.
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7. Правління Українбанку перебуває 
в м. Харкові.

8. Банк має свою печатку з написом 
„Всеукраїнський Кооперативний Банк".

II. Склад пайщиків, їх права 
й обов'язки.

9. Пайщиками Українбанку можуть 
бути кооперативні організації України 
всіх галузей і ступнів, Всекобанк, 
Державний Банк і Народній Комісаріят 
Фінансів.

У в а г а .  Форма й порядок участи 
Державного Банку, на випадок при
дбання ним паїв Українбанку, вста
новлюється особливою постановою 
Уряду.
10. Кооперативна організація, шо 

бажає стати за пайщика Банку, подає 
до Правління Банку писану заяву, 
в якій повинно бути зазначено:

а) кількість паїв, шо її бажає придбати 
організація;

б) згода підлягати всім постановам 
цього Статуту й виданих на підставі 
його інструкцій і правил і

в) зобов'язання нести відповідаль
ність з операцій Банку, згідно арт. 14 
цього Статуту.

До заяви мають бути додані два 
примірники Статуту вступаючої орга
ні »гції, копія постанови Загальних 
Зборів або зборів уповноважених 
про вступ в пайщики Банку й останні 
звітні дані про діяльність.

У в а г а .  Замість копії постанови 
Загальних Зборів або зборів уповно
важених, вступаюча організація 
може подати копію постанови свою 
Правління й Ревізійної Комісії, яку 
п<>станону мають затвердити ближчі 
Загаїьні Збори або збори уповно
важених; коли-ж вони її не затвер
дять, вступаюча організація нале
жить до виключення зі складу 
пайшиків банку. 11

11. Попередній прийом пайщиків 
провадить Правління. Остаточна поста- 
но а про прийняття до складу пай-

7.,Правление Украинбанка нахо
дится в гор. Харькове.

8. Банк имеет свою печать с над
писью: „Всеукраинский Кооператив
ный Банк“.

II. Состав пайщиков, их права и обя
занности.

9. Пайщиками Украинбанка могут 
быть кооперативные организации 
Украины всех видов и степеней, Все
кобанк, Государственный Банк и На
родный Комиссариат Финансов.

П р и м е ч а н и е .  Форма и поря
док участия Государственного Банка, 
в случае приобретения им паев 
Украинбанка, устанавливаются осо
бым постановлением Правительства. 

- 10. Кооперативная организация, же
лающая вступить в состав пайщиков 
Банка, подает Правлению Банка пись
менное заявление, в котором должно 
быть указано:

а) число паев, какое желает приоб
рести организация;’

б) согласие починяться всем по
становлениям настоящего Устава и из
данным на основании его инструкциям 
и правилам и

в) обязательство нести ответствен
ность по операциям Банка, согласно 
ст. 14 сего Устава.

К заявлению должны быть прило
жены 2 экземпляра Устава вступаю
щей организации, копия постановле
ния Общего Собрания или собрания 
уполномоченных о вступлении в пай
щики Банка и последние отчетные 
данные о деятельности.

П р и м е ч а н и е .  Вместо копии 
постановления Общего Собрания 
пли собрания уполномоченных, всту- 

. лающая организация может пред
ставить копию постановления сво
его Правления и Ревизионной Ко
миссии, каковое постановление 
должно быть утверждено ближай
шим Общим Собранием или собра
нием уполномоченных; если же они 
его не утвердят, вступающая орга
низация подлежит исключению из 
состава пайщиков Банка.
11. Предварительный прием пайщи

ков производится Правлением. Окон
чательное постановление о принятии
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шиків або про відмовлення в прий
нятті, належить до відання Ради. 
Реченці й порядок оплати паїв визначає 
Рада, згідно з постановами Загальних 
Зборів.

12. Банк може розпочати свою 
діяльність, коли буде затверджено 
Статута, й коли буде внесено не менш 
50% пайового капіталу.

13. Пайщики беруть участь в упра
влінні справами Банку через своїх 
представників.

14. Пайщики несуть з обов'язань 
Банку додаткову відповідальність 
в десятиразовому розмірі належних 
їм паїв.

У в а г а  1. Пайщики Банку відпові
дають і з тих зобов'язань Банку, 
шо виникли до їх вступу в пайщики.

У в а г а 2. Правила щодо додаткової 
відповідальности н& Народній Комі
саріят Фінансів не поширюється.

15. Кожний пайщик може передати 
з дозволу Правління та Ради Банку 
свої паї частково або повністю орга
нізаціям, що за Статутом можуть 
бути пайщиками Банку. З часу пере
дачі паїв, всі права, обов'язки й 
відповідальність по паях переходять 
на нового власника паїв.

16. Пайщики Банку, шо порушують 
цей Статут або не виконують своїх 
зобов'язань перед Банком, або чинять 
відиму шкоду, за постановою Загаль
них Зборів пайщиків, можуть бути 
виключені зі складу пайщиків Банку.

17. У видатку виключення пайщика 
(на підставі арт. 16 Статуту) або 
повної ліквідації діяльности пайщика, 
приналежні йому паї передається, за 
постановою Правління, одному з іс
нуючих або новому пайщиков! Банку, 
на якого переходять всі права, обов'
язки та відповідальність по переданих 
паях; одержану за ці паї суму випла
чується виключеному пайшикові або 
Ліквідаційній Комісії, за належністю, 
не инакше як після скінчення ними 
всіх розрахунків з Банком.

в число пайщиков или об отказе 
в принятии относится к ведению Со 
вета. Сроки и порядок оплаты паев 
определяются Советом в соответствии 
с постановлениями Общего Собрания.

12. Банк может начать свою дея
тельность по утверждении Устава и 
покрытии не менее 50% паевого ка
питала.

13. Пайщики участвуют в управле
нии" делами Банка через своих пред
ставителей.

14. Пайщики несут по обязатель
ствам Банка дополнительную ответ
ственность в десятикратном размере 
принадлежащих им паев.

П р и м е ч а н и е і .  Пайщики отве
чают и по тем обязательствам Бан
ка, которые возникли до их всту
пления в пайщики.

П р и м е ч а н и е  2. Правила о до
полнительной ответственности на 
Народный Комиссариат Финансов 
'не распространяются.
15. Каждый пайщик можете разре

шения Правления и Совета Банка пе
редать свои паи частично или полно
стью организациям, которые по Уста
ву могут быть пайщиками Банка. 
С момента передачи паев все права, 
обязанности и отвеуственность по 
паям переходят на новбго собствен
ника паев.

16. Пайщики Банка, нарушившие 
настоящий Устав, или неисполняющие 
своих обязательств перед Банком, или 
действующие в явный ущерб, поста
новлением Общего Собрания могут 
быть исключены из числа пайщиков 
Банка.

17. В случае исключения пайщика 
(на основании ст. 10 Устава) или 
окончательной ликвидации дел пай
щика, — принадлежащие ему паи пе
редаются, по постановлению Правле
ния.одному из наличных или вновь всту
пающих пайщиков Банка, на которого 
переходят все права, обязанности и 
ответственность по переданным паям; 
полученная же за эти паи сумма упла
чивается исключенному члену или 
Ликвидационной Комиссии, по принад
лежности и не иначе, как но окон
чании ими всех расчетов с Банком.
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У в а г а .  Пайшик банку, що. при
пиняє свою діяльність через з'єднання 
з якою иншою кооперативною орга
нізацією, передає з додержанням 
порядку, встановленого арт. 15 
Статуту, придбані ним паї банку 
цій останній, що повинна оформити 
таке придбання паїв належним чином, 
як новий пайщик (арг. 10 Статуту).

18. Пайщика, що вийшов добро
вільно, може бути прийнято знову 
на загальних підставах, вилученого-ж 
приймається з особливої кожний раз 
постанови Загальних Зборів.

III. Кошти Банку.
19. Кошти Банку складаються з ка

піталів: а) пайового, 6) запасного, 
і в) особливого призначення.

20. Початковий пайовий .капітал 
Банку становить сто двацять (120) 
тисяч карбованців золотом і поді
ляється на 2.400 паїв по 50 крб. 
кожний пай. Паї поділяється між фун
даторами Банку таким чином: Всехо- 
банк набуває 800 паїв на 40 тисяч крб., 
Споживча Кооперація—800 паїв на 
40 тисяч карбованців і Продукційна 
Кооперація — (сільсько - господарська, 
кустарно-промислова) — 800 паїв на 
40 тис. карбованців.

У в а г а  1. На випадок невиплати 
належного внеску, неоплачені паї, 
після закінчення тижневого пільго
вого реченця, постановою Ради 
можуть бути дані иншій коопера
тивній організації.

У в а г а  2. За постановою За
гальних Зборів і з дозволу Народ
нього Комісаріяту Фінансів УСРР, 
капітал Банку може бути збіль
шений.

У в а г а  3. Згідно з постановою 
Загальних Зборів пайщиків Україн- 
банку від 17 лютого 1922 року 
і з дозволу Народнього Комісаріяту 
Фінансів УСРР від 28 листопаду 
1922 року, пайовий капітал Україн- 
банку збільшено до 1.200.000 крб. 
Згіднозпостановою Загальних Зборів 
з 15-16 лютого 1924 року, затвер
дженою НКФ УСРР 19 квітня 1924 р.,

П р и м е ч а н и е .  Пайщик Банка,
прекращающий свою деятельность 
путем слияния с какою нибуаь дру
гой кооперативною организациею, 
передает, с соблюдением устано
вленною ст. 15 Устава, порядка, 
приобретенные им паи банка этой 
организации, которая должна офор- 
м іть такое приобретение паев в: 
установленном порядке, как вновь 
вступающий пайщик (ст. 10 Устава).
18. Пайщик, вышедший добровольно, 

может быть принят вновь на общих 
основаниях; исключенный же прини
мается по особому каждый раз по
становлению Общего Собрания.

III. Средства Банка.
19. Средства Банка составляются 

из капиталов: — а) паевого, б) запас
ного и в) особого назначения.

20. Первоначальный паевой капитал 
Банка составляет сто двадцать (120) 
тысяч рублей золотом и разделяется 
на 2.400 паев по 50 руб. каждый пай. 
Паи распределяются между учредите
лями Банка следующим образом: 
Всекобанк приобретает 800 паев 
на 40 тысяч руб. Иотребіиельская Ко
операция—800 паев на 10 тыс. руб. 
и Производственная Кооперация (сель- 
ско хозяйственная и кустарно-промы
словая)— 800 пасе на 40 тыс. руб.

П р и м е ч а н и е  1. В случае 
неуплаты причитающегося взноса, 
неоплаченные паи по истечении 
недельного льготного срока, по по
становлению Совета, могут быть 
предоставлены другой кооперативной 
организации.

П р и м е ч а н и е  2. По постано
влению Общего Собрания и с раз
решения Народного Комиссариата 
Финансов УССР, капитал Банка 
может быть увеличиваем.

П р и м е ч а н и е  3. Согласно по
становления Общего Собрания пай
щиков Украинбанка от 17 февраля 
1922 года и с разрешения Народ
ного Комиссариата Финансов УССР 
от 28 ноября 1922 года, паевой капи
тал Украинбанка увеличен до
1.200.000 руб. Согласно постано
вления Общего Собрания от 15-16 фе
враля 1924 года, утвержденного
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пайовий капітал збільшено до 
3.000.000 крб. Згідно з постановою
Загальних Зборів з 24—26 січня 
1925 року, затвердженою НКФ УСРР 
8 жовтня 1925 року, пайовий ка
пітал збільшено до 4.000.000 крб.

Зріст пайового капіталу залежить 
від дальшого збільшення кількости 
паїв.

21. Паї можуть бути тільки іменні, 
з правом передачі, згідно з арт. 15. 
Порядок прийому передплати На паї, 
передачі їх, розподілу їх і всі справи, 
звязані з підпискою, розвязується 
положеннями та інструкціями, що їх 
розробляє Правління й затверджує 
Рада Банку.

22. Запасовий капітал Банку утво
рюється шляхом щорічних відрахувань 
з чистого зиску Банку в розмірі 
не менш як 20% його, а також з випад
кових внесків. Відрахування в запа
совий капітал припиняється після 
досягнення '/« суми пайового капіталу. 
Запасовий капітал призначається вик
лючно для покриття втрат з операцій 
Банку. Спосіб переховування його 
встановлюють Загальні Збори пайшиків.

23. Банк може шляхом добровільних 
внесків пайшиків і відрахування зисків 
утворювати особливі капітали для 
окремих господарських, просвітних 
і культурних потреб. Спосіб утворення, 
вміщення і порядок витрат цих капі
талів визначають Загальні Збори пай
шиків або Рада, на підставі доручень 
Загальних Зборів.

IV. Операції Банку.
24. Банкові надається право про

вадити такі операції:
а) дисконтувати вексельні й инші 

зобов'язання з реченцем з часу дис
конту до терміну платіжу, не довше, 
як 9 місяців, з місцем виплати в межах 
СРСР і за кордоном:

б) видавати позики, загальну суму 
яких на кожний рік затверджують 
Загальні Збори пайшиків Украінбанку, 
лершоступневим кооперативах, під

Народным Комиссариатом Финансов 
УССР 19 апреля 1924 года паевой 
капитал увеличен до 3.000.000 руб. 
Согласно постановления Общего 
Собрания от 24-26 января 1925 г., 
утвержденного Народным Комисса
риатом Финансов УССР 8 октября 
1925 года, паевой капитал увели
чен до 4.000.000 руб. Увеличение 
паевого капитала зависит от даль
нейшего увеличения количества паев.
21. Паи могут быть только имен

ные с правом передачи (согласно 
ст. 15). Порядок приема подписки 
на паи, передачи и распределения их 
и все вопросы,связанные с подпиской, 
разрешаются положением и инструк
циями, разработанными Правлением 
и утвержденными Советом Банка.

22. Запасный капитал Банка обра
зуется путем ежегодных отчислений 
из чистой прибыли Банка, в размере 
не менее 20% ее и случайных посту
плений. Отчисление в запасный капи
тал прекращается по достижении 
1 , суммы паевого капитала. Запасный 
капитал предназначается исключи
тельно на покрытие убытков по опе
рациям Банка. Способ хранения его 
определяется Общим Собранием пай
щиков.

23. Банк может из добровольных 
взносов пайщиков и из отчислений 
от прибылей образовать особые капи
талы на отдельные хозяйственные, 
просветительные и культурные нужды. 
Способ образования, помещения и по
рядок расходования этих капиталов 
определяются Обшим Собранием пай
щиков или Советом, на основании 
поручений Общего Собрания.

IV. Операции Банка.
24. Банку предоставляется право 

производить следующие операции:
а) учитывать вексельные и иные 

обязательства, по коим срок от мо
мента учета до срока платежа соста
вляет не более 9 месяцев, с местом 
платежа в пределах СССР и за гра
ницей;

б) выдавать ссуды, общая сумма 
коих на каждый год утверждается 
Обшим Собранием пайщиков Украин- 
банка, кооперативам I степени под их
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їхні соло-векселі, що їх видається на 
ім'я Україибанку;

в) відкривати кредити у формі спе
ціальних біжучих рахунків (онколь) 
під забезпечення векселів і боргових 
зобовязань, по яких реченець платіжу 
наступає не пізніше як через 9 мі
сяців ьі дня пред'явлення їх Банкові 
в забезпечення з видачею на них не 
більше 90% їх суми;

г) видавати термінові позики на ре
ченці не довше 6 місяців, а також 
відкривати кредити в формі спеціальних 
біжучих до вимоги рахунків (онколь) 
і контокорентних рахунків під за
ставу:

1) державних цінних паперів, паїв, 
акцій, облігацій і заставних листів, 
а також закордонних цінних паперів, 
які допущені до обороту в СРСР, з 
видачею не більше 60°/0 біржевої 
(місцевої біржі) вартости паперів;

2) закордонної валюти, цінних ме
талів, трат і девіз, з видачею під 
них до 90% їх вартости;

3) товарових документів, а саме: 
коносаментів, посвідчень товарових 
склепів (варантів), накладних заліз- 
ничих дублікатів і транспортових кви
танцій, з видачею не більше 75°/0 вар
тости цього роду забезпечення;

4) майна й товарів, шо не швидко 
псуються, так складеного у склепах 
банку, як і того, що залишається 
на відповідальній охороні позичаль
ника, з видачею під нього до 75% 
вартости його, рахуючи товари за 
ринковими цінами;

5) товар в обороті, з видачею під 
нього не більш як 75% вартости 
рахуючи її за ринковими цінами;

д) відкривати цільові продукційн 
кредити на певні завдання (фінансу 
вяння) на підставі особливих, пере 
вірених Банком кошторисів та планів 
позичальників, під забезпечення соло- 
векселями в формі контокорентних 
рахунків на реченець до вимоги;

е) видавати довгореченцеві позики 
із спеціяльних коштів, згідно з пра
вилами, ухваленими Радою Банку 
й затвердженими Народнім Коміса
ріятом Фінансів УСРР;

соло-векселя, выдаваемые на имя 
Украинбанка;

в) открывать кредиты в форме спе
циальных текущих счетов (онколь) 
с обеспечением векселями и долговыми 
обязательствами, по коим срок пла
тежа наступает не позже, как через 
9 месяцев со дня пред'явлення их 
Банку в виде обеспечения и с выда
чею по ним не более 90% их суммы;

г) выдавать срочные ссуды на сроки 
не долее 6 месяцев, а также откры
вать кредиты в форме специальных 
текущих счетов до востребования 
(онколь) и контокоррентных счетов 
под залог:

1) государственных ценных бумаг, 
паев,» акций, облигаций и закладных 
листов, а также допущенных к обра
щению в пределах СССР заграничных 
ценных бумаг, с выдачею не больше 
60% биржевой (местной биржи) сто
имости бумаг;

2) иностранной валюты, драгоцен
ных металлов, тратт и девиз, с вы
дачею под них до 90% их стоимости;

3) товарных документов, как-то: ко
носаментов, свидетельств товарных 
складов (варрантов), накладных, же
лезнодорожных дубликатов и тран
спортных квитанций, с выдачею не 
больше 75% стоимости этого рода 
обеспечения;

4) не подверженных легкой порче 
имущества и товаров, как находя
щихся на складах Банка, так и. оста
вляемых на ответственном хранении 
заемщика, с выдачею под них не более 
75% стоимости \\у, считая таковую 
по рыночным ценам;

5) товары в обороте, с выдачею под 
них не более 75% их стоимости, счи
тая таковую по рыночным ценам;

д) открывать целевые производствен
ные кредиты на определенные начи
нания (финансирование) на основании
особо проверенных Банком смет и пла
нов заемщиков, под обеспечение соло- 
векселями в форме контокоррентных 
счетов на срок до востребования;

е) выдавать долгосрочные ссуды из 
специальных средств, согласно правил, 
принятых Советом Банка и утверж
денных Народным Комиссариатом Фи
нансов УССР;
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ж) видавати гарантії в забезпечення 
справности платіжу та виконання 
зобовязань;

з) купувати й продавати в межах 
СРСР і за кордоном, за дорученнями 
кооперативних організацій, а також 
инших комітентів за комісійними дору
ченнями,ріжний крам, відсоткові папери, 
паї, акції, облігації і заставні листи, 
цінні метали, валюту, трати, девізи, 
й цінні папери;

и) купувати й продавати в межах 
СРСР і за кордоном за власний ра
хунок цінні папери, закордонну валюту, 
трати, девізи й коштовні метали;

к) брати участь відповідно завданням 
Банку, в організації в межах СРСР 
і за кордоном промислових, транспор- 
тових і торговельних товариств і сою
зів.

У в а г а .  Операції, зазначені в літ. 
„и*і „ка цього арт., Банк може пере
водити за умовою, що на зазначені 
операції буде витрачено разом не 
ільш половини оснівного капіталу.

л) переводити складові й транспор
тові операції, з видачею відповідних 
свідоцтв;

м) переводити акредитивні операції 
в межах СРСР і за кордоном під 
різного роду транспортові й инші 
товарові документи: дублікати, заліз
ничні накладні, коносаменти, варанти, 
квитанції пароплавнихтовариств ітран- 
спортових контор з одержанням 
наперед покриття повного або частко
вого й з кредитуванням в останній 
частині вартости на підставі, шо її 
зазначено під лит. „г“ п. З цього арт.;

н) переказувати грошеві суми й кре
дити в «ежах СРСР і за кордоном, 
де є установи Банку, або його коре
спонденти;

о) переводити комісійні операції по 
інкасуванню векселів, зобов'язань, за
кордонних трат, товарових і всякого 
иншого роду документів; переводити 
різного роду виплати та прийом пла- 
тіжів за рахунок комітентів в межах 
СРСР і за кордоном; приймати дору-

ж) выдавать гарантии в обеспечение 
исправности платежей и выполнения 
обязательств;

з) покупать и продавать в пределах 
СССР и за границей, по поручению 
кооперативных организаций и других 
комитентов по комиссионным поруче
ниям, всякого рода товары процент
ные бумаги, акции, паи, облигации 
и закладные листы, драгоценные ме
таллы, валюту, тратты, девизы и цен
ные бумаги;

и) покупать и продавать в пределах 
СССР и за границей за собственный 
счет ценные бумаги, иностранную ва
люту, тратты, девизы и драгоценные 
металлы;

к) принимать участие, соответственно 
целям Банка, в организации в преде- 
лахСССР и за границей промышленных, 
транспортных и торговых товариществ 
и союзов.

П р и м е ч а н и е .  Операции, ука
занные в лит. „и" и „к“ настоя
щей ст., могут производиться Бан
ком при условии, что на эти опе
рации будет затрачено в сложности 
не более половины основного капи
тала;
л) производить складочные и тран

спортные операции, с «ыдачею соот
ветствующих свидетельств;

м) производить аккредитивные опе
рации в пределах СССР и за границей 
под всякого рода транспортные и иные 
товарные документы: дубликаты, же
лезнодорожные накладные, коноса
менты, варранты, квитанции пароход
ных предприятий и транспортных кон
тор, с получением вперед покрытия 
полного или же частичного с креди
тованием в остальной части стоимости 
на основаниях, изложенных под ли 
терою „г“ п. 3 настоящей ст.;

н) переводить денежные суммы и 
кредитивы в пределах СССР и за 
границей, где имеются учреждения 
Банка или его корреспонденты;

о) производить комиссионные опе
рации по инкассированию векселей, 
обязательств, иностранных тратт, то
варных и всякого рода других доку
ментов; производить всякого рода 
уплаты и приемы платежей за счет 
комитентов в пределах СССР и за
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чення на одержання прибутків й поряд
кування майном, приймати підписки на 
державні позики і навипуск паїв, акцій, 
облігацій і заставних листів;

п) приймати й видавати грошеві 
вклади. Грошеві вклади Банк приймає 
звичайні й умовні: 1) на біжучий раху
нок, 2) на певний реченець(реченцеві 
вклади) і 3) реченцем по пред'яв
ленню (безреченцеві вклади)без обме
ження сум і видає також без обме
ження сум;

р) передисконтувати й перезаста
вляти в инших кредитових установах 
в межах СРСР і за кордоном векселі 
й цінності,шо їх було прийнято Банком 
для дисконту або забезпечення позик 
і кредитів, а також перезаставляти 
за згодою заставодавців товари й то
варові документи;

с) робити позики та одержувати 
асигнування з державних коштів для 
•пеціяльних призначень, а саме: для 
видачі цільових позик кооперативним 
установам та організаціям і т. ин.;

т) приймати цінності й документи 
на схованку й порядкування;

у) страхувати відсоткові папери від 
тиражу сплачення;

ф) приймати на схованку річові 
вклади й винаймати товарові склепи, 
комори й безпечні приміщення (сойфи).

У в а г а .  Перелічені в арт. 24 опе
рації Банк має право переводити з ко
оперативними організаціями всіх 
галузей і ступнів, а також з иншими 
організаціями та особами.

25. Українбанк, як кооперативна 
організація, має право переводити ви
трати на культурно-освітні потреби.

26. Для виконання взаємних пере- 
казових, комісійних і инших дору
чень, Банк вступає, на підставі осо
бливих договорів, в кореспонденські 
зносини з банківськими й коопера
тивними установами, шо є в межах 
СРСР і за кордоном.

границей; принимать поручения на по* 
лучение доходов и управление иму 
шеством, принимать подписки на го
сударственные займы и на выпускае
мые паи, акции, облигации и заклад
ные листы;

п) принимать и выдавать денежные 
вклады. Денежные вклады принима
ются Банком простые и условные;
1) на текущий счет, 2) на опреде
ленные сроки (срочные вклады) и 
3) сроком по пред'явлений (бессроч
ные вклады) в неограниченных сум
мах и выдаются также без ограни
чения сумм;

р) переучитывать и перезаклады
вать в других кредитных учреждениях 
в пределах СССР и заграницей век
селя и ценности, принятые Банком 
для учета или в обеспечение по ссу
дам и кредитам, а также перезакла
дывать с согласия залогодателей то
вары и товарные документы;

с) заключать займы и получать ас
сигнования из государственных средств 
для специального назначения, как то; 
для выдачи целевых ссуд кооператив
ным учреждениям и организациям 
и т. д.;

т) принимать ценности и докумен
ты на хранение и управление;

у) страховать процентные бумаги 
от тиража погашения;

ф) принимать на хранение вещевые 
вклады и отдавать в наем товарные 
склады, кладовые и безопасные поме
щения (сейфы).

П р и м е ч а н и е .  Перечисленные 
в ст. 24 операции Банк имеет право 
совершать с кооперативными орга
низациями всех видов и ступеней, 
а также и с другими учреждениями 
и лицами.
25. Украинбанку, как кооператив

ной организации, предоставляется пра
во производить расходы на культурно- 
просветительные нужды.

26. На предмет выполнения взаим
ных переводных комиссионных и дру
гих поручений Банк вступает, на 
основании особых договоров, в корре
спондентские сношения с банковскими 
и кооперативными учреждениями, на
ходящимися в пределах СССР и за 
границей.
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27. Розмір відсотків за дисконт век
селів і по ріжних позичках, а також 
по вкладах і по біжучих рахунках 
визначає Правління Банку й оглошує 
заздалегідь шляхом публікації. Зміни 
відсотків і инших умов прийнятих вкла
дів можуть бути проведені шо до біжу
чих рахунків і вкладів безреченцевих 
не инакше, як з попередженням за 
7 день вперед, а шо до реченцевих 
вкладів, лише по скінченні реченців 
вкладів.

28. Товари й цінності, шо є забез
печенням відкритих Банком кредитів 
і виданих ним позик, не може бути 
повернуто на покриття претензій кре
диторів позичальника аж до повної 
виплати боргу Банкові з відсотками, 
комісією та иншим, за винятком ви
падків, шо передбачені арт. 101 Ци
вільного Кодексу УСРР.

29. Товар, прийнятий в заставу, 
повинен бути складений на власних 
склепах Банку, або переданих йому 
в оренду, в залежності від умов за
стави; за виключних випадків, заклади 
можуть бути залишені на схованку 
у заставника, під відповідальністю 
останнього за цілість - прийнятого 
на схованку майна.

Товар, шо прийнято на схованку, 
повинен бути застрахований в сумі 
не менш, як на 10% вище суми 
позики і на реченець, принаймні, 
одним місяцем більш реченця по
зики. з передачею Банкові стра
хових документів, а в разі коли то
вар буде складено в орендоване помеш
кання, то договір про право кори
стування помешканням не повинен кін
чатись раніш одного місяця після 
скінчення реченця позики.

30. За кредитами до вимоги Банк має 
право у всякий час вимагати з попе
редженням клієнта за встановлений 
Банком реченець викупити ту або 
иншу річ забезпечення, або подати до
даткове забезпечення, або виплатити 
увесь, чи частину боргу; в разі неви
конання цього довжником — реалі
зувати на умовах на свій розсуд 
шляхом продажу через біржевого 
фактора або з прилюдних торгів, що 
будуть влаштовані Банком, або якимсь

27. Размер процентов по учету век
селей и по всякого рода ссудам, 
а равно по вкладам и текущим сче
там определяется Правлением Банка 
и об'является заблаговременно путем 
публикации. Изменение процентов 
и прочих условий по принятым вкла
дам может последовать в отношении 
текущих счетов и бессрочных вкладов 
не иначе, как с предупреждением за 
7 дней впепед, а в отношении сроч
ных вкладої лишь по истечении срока 
вклада.

28. Товары и ценности, служащие 
обеспечением открытых Банком кре
дитов и выданных им ссуд, не могут 
быть обращены на удовлетворение 
кредиторов заемщика впредь до пол
ного погашения долга Банку с про
центами, комиссией, и проч., за исклю
чением случаев, предусмотренных ст. 
101 Гражданского Кодекса УССР.

29. Принимаемые в залог товары 
должны быть сложены на собственных 
складах Банка или переданных ему 
в аренду, в зависимости от условий 
залога; в исключительных случаях, 
залоги могут быть оставляемы на хра
нение у залогодателя, с ответствен
ностью последнего за целость приня
того на сохранение имущества.

Принимаемые в залог товары дол
жны быть застрахованы в сумме не 
менее чем на 10% выше суммы ссуды 
и на срок, по крайней мере, одним 
месяцем долее срока ссуды, с переда
чею Банку страховых документов, 
а в случае если товар будет сложен 
в арендованном помещении, то договор 
о праве пользования помещением не 
должен истекать ранее месяца по исте
чении срока ссуды.

30. По кредитам до востребования 
Банк имеет право во всякое время 
потребовать с предупреждением кли
ента в установленный Банком срок 
выкупа того или другого предмета 
обеспечения, или представления допол
нительного обеспечения, или погаше
ния всего или части долга; в случае не
исполнения сего должником — реали
зовать на условиях по своему усмо
трению путем продажи через бирже
вого маклера или с устраиваемых 
Банком публичных торгов или каким-
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интим шляхом на свій вибір, все за: 
безпечення, або частину його. Неза
лежно від реалізації забезпечення, 
Банк може повернути стягання на 
инше майно довжника.

31. За терміновими позиками, в разі, 
коли позичальник не заплатив у ре
ченець свого боргу, йо*у надсилається, 
за вказаною ним адресою повідом
лення про надання йому 3-хденного 
пільгового реченця, після скінчення 
якого, застави, шо забезпечують борг, 
Банк реалізує на умовах, зазначених 
у арт. ЗО.

Вторговані від реалізації закладів 
суми: за покриттям капітального 
боргу відсотків, пені за прострочку 
в розмірах, шо їх обговорено під час 
відкриття кредиту, і витрат щодо реа
лізації застави, повертається пози
чальникові.

32. Суми, внесені в Банк вкладами 
й набіжучі рахунки, не підлягають аре
штовуй конфіскації инакше, як на під
ставі постанов судових, або слідчих ор
ганів. Рахунки за вкладами перехо
вується таємно від приватних осіб і до
відки про стан вкладів видається лише 
власникам або судовим і слідчим ор
ганам.

33. Сума всіх забов'язань Банку за 
вкладами, біжучими рахунками і за 
всіма иншими незабезпеченими пози
ками, не може перевищувати 10-ти 
разового розміру оснівного капіталу 
Банку.

V. Управління Банку.
34. Органами управління Банку є:

а) Загальні Збори пайщиків,
б) Рада,
в) Правління.

либо иным путем по своєму выбору, 
все обеспечение или часть тако-юго. 
Независимо от реализации обеспече
ния, Банк может обратить взыскание 
на другое имущество должника.

31. По срочным ссудам, в случае 
если заемщик не заплатит в срок 
своего долга, ему посылается по ука
занному им адресу уведомление о том, 
что ему предоставляется трехдневный 
льготный срок, по истечении какового 
обеспечиеаюшие долги залоги іеали- 
зуются Банком на условиях, указан
ных в ст. 30.

Вырученные от реализации залогов 
суммы, за покрытием капитального 
долга процентов, пени за просрочку, 
в размерах, обусловленных при откры
тии кредита, и расходов по реали
зации залога, выдаются заемщику.

32. Суммы, внесенные в Банк вкла
дами и на текущий счет, не могут 
быть подвергнуты аресту и секвестру 
иначе, как по постановлениям судеб
ных и следственных органов. Счета 
по вкладам сохраняются в тайне от 
посторонних лиц и справки о состо
янии вкладов выдаются только вла
дельцам их или судебным и следствен
ным органам.

33. Сумма всех обязательств Банка 
по вкладам, текущим счетам и по всем 
другим необеспеченным займам, не мо
жет превосходить 10-кратный размер 
основного капитала Банка.

V. Управление Банком.
34. Органами управления Банком 

являются:
а) Общее Собрание пайщиков,
б) Совет и
в) Правление.

а) Загальні Збори пайщиків. а) Общее Собрание пайщиков.
35. На Загальних Зборах пайщиків 35. В Общих Собраниях пайщиков 

мають право брати участь представ- имеют право участвовать представи- 
ники всіх пайщиків Банку, але право, тели всех пайщиков Банка, при чем 
ухвального голосу належить пайщи- право решающего голоса принадлежит 
кам, які оплатили не менш Ю паїв, пайщикам, оплатившим не менее 
а кожні 10 паїв по-над тими дають 10 паев, а каждые 10 паев сверх того 
право ще на один голос. дают право еще на один голос.

У в а га 1. Пайщики, що випла- П р и м е ч а н  и е 1. Пайщики,опла
тили менш 10 паїв, можуть з‘єдна- тившие менее 10 паев, могут со-
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тись між собою для одержання 
права голосу.

У в а г а  2. Пайщики, шо не мають 
можливості прислати своїх пред
ставників на Загальні Збори, мо
жуть передоручати свої голоси 
иншим кооперативним органі зацігм-- 
пайщика.м Банку, на підставах, за
значених в арт. 35.
36. Загальні Збори бувають зви

чайні й надзвичайні. Звичайні зби
раються щорічно не пізніш 4 місяців 
після закінчення операційного року, 
а надзвичайні, що призначаються для 
розгляду справ, що не припускають 
відкладення, призначається Правлін
ням Банку, або з власного розсуду, 
або на вимогу Ради, Ревізійної Ко
місії, або пайшиків, що володіють 
разом не менш '/ю всіх паїв Банку.— 
В такому разі, пайщики, що вима
гають скликати Загальні Збори, по
винні обов'язково зазначити ті справи, 
для розгляду яких потрібно скликати 
Загальні Збори пайшиків.

37 Виклик на Загальні Збори ро
биться оголошенням у офіційному 
органі —„Вісти ВУЦВК" за місяць до 
дня, призначеного для зборів, і по
силкою всім пайщикам особливих по
вісток з визначенням справ, що підля
гають розглядові.

38. Загальні Збори відкрите Голова 
Ради, або його заступник. Збори 
зараз же після відкриття обирають 
з числа пайщиків Голову Загальних 
Зборів. Пайщики, шо належать до 
складу Правління, Ради й Ревізійної 
Комісії, не можуть бути обраними на 
Голову Загальних Зборів.

39. Загальні Збори вважається за 
відбулі, коли на них є присутніми пред
ставники пайщиків, що виплатили 
не менш, як половину всіх паїв, а для 
вирішення питань про збільшення або 
зменшення складового капіталу, про 
зміну Статуту й ліквідацію Банку, 
мають бути присутні представники 
пайщиків. виплативших не менш 3/4 
пайового капіталу.

40. Як шо Загальні Збори не відпо
відатимуть шо до кількосги репре-

единяться между собою для полу
чения права голоса.

П р и м е ч а н и е  2. Пайщики, не 
имеющие возможности прислать 
своих представителей на Общее 
Собрание, могут передоверять свои 
голоса другим кооперативным орга
низациям, состоящим пайщиками 
Банка, на основах, указанных в ст.35.
36. Общие Собрания бывают обык

новенные и чрезвычайные. Обыкно
венные собираются ежегодно не позже 
4 месяцев по истечении операцион
ного года, а чрезвычайные, назнача
емые для обсуждения дел, не допу
скающих отлагательства, назначаются 
Правлением Банка или по собствен
ному усмотрению, или по требованию 
Совета, Ревизионной Комиссии, или 
пайщиков, владеющих в совокупности 
не менее '/ю всех паев Банка. В по
следнем случае пайщики, требующие 
созыва Общего Собрания, должны 
обязательно указать те вопросы, для 
разрешения коих необходим созыв 
Общего Собрания пайщиков.

37. Вызов в Общее Собрание про
изводится публикацией в официаль
ном органе „Вісти ВУЦВК" за месяц 
до дня, назначенного для собрания, 
и посылкою всем пайщикам особых 
повесток с обозначением предметов, 
подлежащих разрешению.

38. Общие Собрания открываются 
Председателем Совета или его заме
стителем. Председатель Общего Со
брания, непосредственно за открытием 
Собрания, избирается из числа пай
щиков. Пайщики, принадлежащие 
к составу Правления, Совета и Реви
зионной Комиссии, не могут быть 
избираемы в Председатели -Общего 
Собрания.

39. Общее Собрание считается со
стоявшимся, когда в нем присутствуют 
представители пайщиков, оплативших 
не менее половины всех паев, а для 
решения вопросов об увеличении или 
уменьшении складочного капитала, 
об изменении Устава и ликвидации 
Банка, требуется присутствие пред
ставителей пайщиков, оплативших 
не менее зи паевого капитала.

40. Если Общее Собрание не будет 
удовлетворять в отношении числа
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зентованих на них пайшиків зазна
ченим више умовам, або коли піп час 
вирішення справ на Загальних Зборах 
не було призначеної Статутом біль- 
шости голосів, то не пізніш, як через 
місяць, робиться шляхом публікації 
в „Вістях ВУЦВК“ і розсилкою опо
вісток пайщикам виклик на повторні 
Загальні Збори, шо їх призначається 
не раніш двох тижнів, але не пізніш 
місяця зі дня оголошення. Збори ці 
вважається законно відбулими, а рі
шення їх остаточними, не дивлячись 
на кількість заступлених на Загаль
них Зборах виплачених паїв, про шо 
Правління мусить попередити пайши
ків в самому запрошенні на збори, 
але для вирішення справ про збіль
шення, або зменшення пайового капі
талу, про зміну Статуту й ліквідацію 
Банку й на повторних зборах пай
шиків мусять бути представники пай
шиків, шо виплатили не менш, як по
ловину всіх паїв Банку. На других 
зборах можуть розглядатися не пов
ним кворумом . лише ті справи, шо 
підлягали розглядові на перших 
зборах.

41. Для дійсности постанови За
гальних Зборів, вони мусять бути ухва
лені, взагалі, звичайною більшістю 
голосів, а в справах, зазначених 
в арт. 39, двома третинами голосів.

42. До відання Загальних Зборів 
належать:

а) розгляд, затвердження річних 
звітів і кошторису;

б) розподіл чистого зиску;
вї вибори й дореченцеве звільнення 

Голови й членів Правління й Ради 
й кандидатів до них, а також Ревізій
ної Комісії;

г) вирішення питань про збільшення 
або зменшення пайового капіталу 
Банку;

д) вирішення справи про зміну й 
доповнення Статуту;

е) утворення капіталів спеціяльного 
призначення й визначення порядку 
витрат і переховування його;

ж) розвязання питання про за* 
криття Банку й ліквідацію його справ:

представляемых на нем пайщиков 
означенным выше условиям, или, если 
при разрешении дел в Обшем Собра
нии, не окажется требуемого Уставом 
большинства голосов, то не позже 
чем через месяц делается, путем пу
бликации в „Вістях ВУЦВК“ и рас
сылкой повесток пайщикам вызов 
на вторичное Общее Собрание, кото
рое назначается не ранее 2 недель, 
но не позже месяца со дня публика
ции. Собрание это считается законно 
состоявшимся, а решения его окон
чательно, независимо от количества 
представленных в Обшем Собрании 
оплаченных паев, о чем Правление 
обязано предварить пайщиков в самом 
приглашении на собрание, однако для 
разрешения вопросов об увеличении 
или уменьшении паевого капитааа. 
об изменении Устава и ликвидации 
Банка и на вторичном собрании пай
щиков должны присутствовать пред
ставители пайщиков, оплативших 
не менее половины всех паев Банка 
Во вторичном собрании могут быть 
рассматриваемы не полным кворумом 
лишь те дела, которые подлежали 
обсуждению в первом собрании.

41. Для действительности постано
влений Общих Собраний, они должны- 
быть приняты вообще простым боль
шинством голосов, по вопросам же 
указанным в ст. 39 — двумя третями 
голосов.

42. Ведению Общего Собрания по
длежит :

а) рассмотрение и утверждение го
довых отчетов и смет;

б) распределение чистой прибыли;
в) избрание и досрочное удаление 

Председателя и членов Правления 
и Совета и кандидатов к ним, а также 
и Ревизионной Комиссии;

г) разрешение вопросов об увели
чении или уменьшении паевого капи
тала Банка;

д) разрешение вопроса об измене
нии и дополнении Устава;

е) образование капитала специаль
ного назначения и установление по
рядка расходования и хранения его;

ж) разрешение вопроса о закрытии 
Банка и ликвидации его дел;
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з) затвердження різного роду пра
вил та інструкцій в тик випадках, 
коли згідно Статутові таке затвер
дження виходе за межі компетенції 
Правління й Ради;

и) виключення кооперативних орга
нізацій з пайщиків Банку;

к) затвердження окладів утримання 
Голові Правління, його заступникові й 
членам Правління:

л) установлення окладів утримання 
членам Ради;

м) розвязання скарг на чинності 
і постанови Ради й Ревізійної Комісії;

н) вирішення взагалі всіх питань,
що перевищують компетенцію Пра
вління й Ради. і

У в а г а .  Постанови за п.п. „г“ 
і „д“ набувають законної сили після 
затвердження їх встановленим за
коном порядком.
43. Порядок голосування встано

влюють Загальні Збори.
44. Справам, що їх обговорюють та 

вирішують Загальні Збори, списує до
кладний протокол секретар із складу 
зборів, запрошений Головою Зборів; 
правильність протоколу свідчать сво
їми підписами Голова, секретар і инші 
пайщики, уповноважені Загальними 
Зборами, в кількості не менш як 3.

43. На Загальних Зборах кожний 
пайщик має право заявити в писаній 
формі своє заперечення й вимагати 
записати його до протоколу зборів, 
коли вважає, шо постанови зборів 
суперечать закону, Статутові або 
вигоді Банку.

46. Постанови Загальних Зборів, 
що відбулися в установленому поряд
кові. обов'язкові для всіх пайщиків, 
включаючи відсутніх або тих, що не 
погодились з цими постановами.

о) Рада.
47. Членів Ради обірають Загальні 

Збори пайщиків. До членів Ради обі
рветься кандидатів, шо заступають 
членів Ради, шо вибувають до скін
чення реченця, в порядку більшости

з) утверждение всякого рода правил 
и инструкций в тех случаях, когда 
согласно Уставу такое утверждение 
выходит из пределов компетенции 
Правления и Совета;

и) исключение кооперативных орга
низаций из числа пайщиков Банка;

к) утверждение окладов содержания 
Пр-дседателя Правления, его замести
теля и членов Правления;

л) установление окладов содержания 
членам Совета;

м) разрешение жалоб на действия 
и постановления Совета и Ревизион
ной Комиссии;

н) решение вообще всех вопросов, 
превышающих компетенцию Правле
ния и Совета.

П р и м е ч а н и е .  Постановления 
по п.п. „г" и „д“ вступают в за
конную силу по утверждении их 
в установленном законом порядке.
43. Порядок голосования устана

вливается Обшим Собранием.
44. По делам, подлежащим обсужде

нию и решению Общего Собрания, 
ведется подробный протокол секрета
рем из состава собрания, приглашен
ным Председателем Собрания; пра
вильность протокола удостоверяют 
своими подписями Председатель, сек
ретарь и другие пайщики, по уполно
мочию Обшего Собрания, в числе 
не менее 3-х.

45. В Общем Собрании каждый пай- 
шик имеет право заявить в письменной 
форме свое возражение и требовать 
занесения его в протокол собрания, 
если находит постановление собрания 
противным закону, Уставу или вы
годам Банка.

46. Постановления Общего Собра
ния, в установленном порядке состо
явшегося, обязательны для всех пай
щиков, включая отсутствующих или 
несогласившихся с этими постановле
ниями.

0) Совет.
47. Члены Совета избираются Об

щим Собранием пайщиков. К членам 
Совета избираются кандидаты, засту
пающие членов Совета, выбываших 
до истечения срока в порядке боль-
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одержаних голосів. Членів Ради оби
рається на один рік. Кількість членів 
Ради і кандидатів до них визначають 
Загальні Збори пайщиків.

48. Для дійсности постанови Ради, 
в ній мусять браги участь Голова або 
один з його заступників і не менш 
половини членів Ради. Справи вирі
шуються більшістю голосів; коли-ж 
г лоси поділяються, голос головуючого 
дає перевагу.

49. Раду скликає Голова, а5о його 
заступник не менш одного разу в чо- 
тирі місяці, а також за вимогою 
Прав їіння чи Ревізійної Комісії, чи, 
нарешті. 3-х членів Ради; Голова, або 
його заступник мусять скликати Раду 
не пізніш тижневого реченця з часу 
одержання ними такої вимоги.

50. На обов'язку Ради лежить:
a) загальний догляд за переведен

ням справ Банку;
с) подання Загальним Зборам 

пайщиків кандидатів на посаду Голови, 
його засіупника А инших виборних 
членів Правління:

b) вирішення спрів, не вирішених 
Правлінням через поділення голосів;

г) розгляд кошторису, шо подає 
правління Загальним, Зборам, і дозвіл 
перевищення затвердженого видатко
вого кошторису;

а) перевірю зні'ів і подання їх на 
затвердження Загальним Зборам 
пайшиків зі своїми висновками;

») розгляд всіх питань, які знай
д у т ь  потрібними подати Правління 
та Ревізійна Комісія,

ж) заїверлження інструкцій опера
ційного харіктеру й внутрішнього 
розпорядку для Правління й инших 
оріанів Банку;

з) вирішення справ про відкриття 
Банком філій, визначення обсягу їх 
діяльности, складу й порядку упра
вління в них;

и )  розгляд скарг на Правління й 
окремих йо о членів і доповідь За
гальним Зборам про неправильну їх

шинства полученных ими голосов. 
Члены Совета избираются на один 
год. Число членов Совета и кандидатов 
к ним устанавливается Общим Собра
нием пайщиков.

4 3. Для действительности поста
новления Совета в нем должны участ
вовать Председатель или один из его 
заместителей и не менее половины 
членов Совета. Дела решаются по боль
шинству голосов, и в случае разделе
ния голосов, — голос председательству
ющего дает перевес.

49. Совет созывается Председателем 
или его заместителем не реже одного 
раза в четыре месяца, а также по тре
бованию Правления или Ревизионной 
Комиссии, или, наконец, трех членов 
Совета; Председатель или заместитель 
его обязаны созвать Совет не позже 
недельного срока со времени посту
пления к ним такого требования.

50. На обязанности Совета лежит:
а) обшее наблюдение за ведением 

дел Банка:
б) представление Общему Собрании» 

пайщиков кандидатов на должность 
Председателя, его заместителя и дру
гих выборных членов Правления;

в) разрешение вопросов, не решен
ных Правлением вследствие разделе
ния голосов;

г) рассмотрение представляемой 
Правлением Общему Собранию сметы 
и разрешение превышения утвержден
ной расходной сметы;

в) проверка отчетов и представле
ние их на утверждение Общего Со
брания пайщиков со своими заключе
ниями;

е) рассмотрение всех вопросов, ко
торые сочтут нужным внести Правле
ние и Ревизионная Комиссия;

ж) утверждение иструкций опера
ционного характера и внутреннего 
распорядка для Правления и других 
органов Банка;

з) разрешение вопросов об откры
тии Бачком отделений, определение 
круга их действий, состава и порядка 
управления в них;

и) рассмотрение жалоб на Правле
ние и отдельных его членов и пред
ставление Общему Собранию докла-
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діяльність, яка може, для корнети 
справи, вимагати построчного усунення 
іх від виконання обов'язків;

к) остаточний прийом нових, пай* 
шиків Банку;

л) призначення утримання Голові 
Правління, його заступникові й решті 
членів Правління;

м) встановлення категорії цінностей, 
шо їх має приймати Банк, як забез
печення;

н) визначення порядку переведення 
активних операцій Банку з некоопе 
ративними установами і з організа
ціями.

51. Рані Банку надається право 
збільшувати кількість членів Пра
вління, зі складу членів Ради Банку, по 
повнювати іх, замішати відсутніх чи 
вибувших членів Правління на рече
нець до найближчих чергових або 
надзвичайних зборів пайшиків.

Члени Ради Банку, призначені на 
члени Правління, на підставі цього 
арт., вибувають на час виконання 
обов'язків члена Правління зі складу 
членів Ради й мають відповідальність 
нарівні зі всіма членами Правління.

52. Члени Ради за виконання по
кладених на них обов'язків одержують 
утримання, яке визначають Загальні 
Збори пайшиків.

53. Голова Ради та инші уловно 
важені для того Радою члени ії мо
жуть бути Присутніми на засіданнях 
Правління; члени Правління обов'язані 
брати участь в засіданнях Ради 
з кожної ії вимоги (як в першому, 
як і другому разі—з дорадчим голосом).

54. Об'єднаному зібранню Ради й 
Правління Банку надається право 
утворити при Правлінні Обліково по
зичковий Комітет з осіб, шо не вхо
дять до складу Ради під головуванням 
Голови Правління, його заступника, 
або одного з членів Правління.

55. Обліково-позичковий Комітет дає 
Правлінню Банку, згідно положень та 
інструкцій, вироблених Правлінням 
і затверджених Радою Банку, висновки 
в справах про ріжного роду кредити

дов о неправильных их действиях, 
могуших, для пользы дела, требовать 
досрочного устранения их от испол
нения обязанностей;

к) окончательный прием новых пай
щиков Банка;

л) назначение содержания Предсе
дателю Правления, е^о заместителю 
и остальным членам Правления;

м) установление категорий ценно
стей, могуших быть принятыми Бан
ком в качестве обеспечения;

н) установление порядка производ
ства активных операций Банка с не
кооперативными учреждениями и с 
организациями.

51. Совету Бачка предоставляется 
право увеличивать число членов Пра- 
вления из состава членов Совета, по
полнять их, замешать отсутствующих 
или выбывших членов Правления 
на срок до ближайшего очередного 
или чрезвычайного собрания пайщиков.

Члены Совета Банка, назначен
ные, на основании этой ст. членами 
Правления, выбывают на время выпол
нения обязанностей члена Правления, 
из состава членов Совета и несут 
ответственность наравне со всеми 
членами Правления.

52. Члены Совета за исполнение 
возложенных на них обязанностей 
получают вознаграждение, устанавли
ваемое Общим Собранием пайщиков.

53. Председатель Совета и другие 
уполномоченный на то Советом члены 
его могут присутствовать на заседа
ниях Правления, члены же Правления 
обязаны принимать участи ’в заседа
ниях Совета по каждому его требо
ванию (как в первом, так и во втором 
случае -г- с правом совещательного 
голоса).

54. Соединенному Собранию Совета 
и Правления Банка предоставляется 
право образовать при Правлении 
Учетно-ссудный Комитет из лиц, не 
входящих в состав Совета, под пред
седательством Председателя Правления, 
его заместителя или одного из членов 
Правления.

55. Учетно-ссудный Комитет дает 
Правлению Банка, согласно положений 
и инструкций, выработанных Правле
нием и утвержденных Советом Банка,
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для клієнтів Банку і про найвищий 
розмір позичок, які припускаються 
під певного роду товар та инші 
цінності.

На підставі особливої інструкції, 
затвердженої Радою, можуть утворю
ватись при філіях банку місцеві облі
ково-позичкові комітети.

в) Правління.
56. Правління Банку складається 

не менш, як з 3 осіб, обраних Загаль
ними Зборами пайщиків на 3 роки. 
Щорічно вибуває */з складу Пра
вління; члени Правління вибувають за 
старшинством обрання, а при різності 
старшинства за жеребком.

У в а г а .  Член Правління, шо ви
буває в порядку цього арт., може

бути знову обраним.
57. Голова, його заступник і члени 

Правління одержують утримання в роз
мірі, визначеному Радою з затвер
дження Загальних Зборів.

58. Для дійсности рішення Правління 
потрібна присутність більшости чле
нів Правління. Правління збирається 
в міру потреби, не менш як один 
раз на тиждень.

59. Справи Правління вирішується 
більшістю голосів; коли голоси поді
ляються порівну, голос Голови дає 
перевагу, коли-ж думки членів Пра
вління поділяються більше як на дві, 
з тим, шо ні за однією думкою не 
буде абсолютної більшости голосів, 
то питання, яке викликало ріжного- 
лосиию, передається на вирішення 
Ради.

60. На обов'язки Правління покла
дається:

а) завідувати всіма справами й ка
піталами Банку й провадити всі опе
рації Банку виключно на підставі 
цього Статуту й затверджених у вста
новленому в Статуті порядкові інструк
цій, правил, плану діяльности й кош
торисів;

б) доглядати й керувати проваджен
ням діловодства, рахівництва й звіт- 
ности Банку;

заключения по вопросам о всякого 
рода кредитах для клиентов Банка 
и о высшем размере ссуд допуска
емых под определенный род товаров 
и иных ценностей.

На основании особой инструкции, 
утвержденной Советом, могут учре
ждаться при отделениях Банка местные 
учетно-ссудные комитеты.

в) Правление.
56. Правление Банка состоит не 

менее, чем из трех лиц, избираемых 
Обшим Собранием пайщиков на три 
года. Ежегодно выбывает ‘ / з  состава 
Правления; члены Правления выбы- 
г а ю т  по старшинству избрания, 
а при равенстве старшинства по жре
бию.

П р и м е ч а н и е .  Член Правления,
выбывающий в порядке настоящей

ст., может быть выбран-вновь.
57. Председатель, его заместитель 

и члены Правления Банка получают 
содержание в размере, назначенном 
Советом с утверждением Общего Со
брания.

58. Для действительности решения 
Правления требуется присутствие 
большинства членов Правления. Прав
ление собирается по мере надобно
сти, но не менее одного раза в неделю.

59. Дела Правления решаются боль
шинством голосов; в случае разделе
ния голосов поровну—голос Предсе
дателя дает перевес, если жа* мнение 
членов Правления разделяется больше, 
чем на два и притом ни за одним 
мнением не будет абсолютного боль
шинства голосов, то вопрос, возбу
дивший разногласие, представляется 
на решение Совета.

60. На обязанности Правления 
лежит:

а) заведывать всеми делами и капи
талами Банка и проводить все опера
ции Банка исключительно на основа
нии сего Устава и утвержденных 
в установленном в нем порядке ин
струкций, правил, плача деятельности 
и смет;

б) наблюдать и руководить веде
нием делопроизводства, счетоводства 
и отчетности Банка;
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в) вирішати питання про відкриття 
філій, призначати комісіонерів, а та
кож призначати й звільняти всіх 
службовців Банку й визначати їм 
утримання;

г) видавати уповноваження й до
віреності;

д) зноситися з державними й гро
мадськими органами, кооперативними 
установами й приватними особами 
в усіх справах Банку, а також засту
пати інтереси Банку в судових і ин
ших установах;

е) складати від імени Банку вселякі 
договори й умови;

ж) наймати й улаштовувати комори 
та инші приміщення;^

з) складати акти на наймання, 
придбання, вивласнення і взагалі всі 
акти на кайно Банку;

і) подавати на розгляд Ради звіт 
про всі операції й про становище 
справ Банку й проект розподілу 
зиску;

к) попередньо розглядати всі пи
тання, які мусять поступити на вирі
шення Загальних Зборів;

л) вишукувати засоби до можливо 
більше правильного розвитку корис
ної діяльности Банку;

м) встановлювати технічні правила 
внутрішнього розпорядку та опера
ційної діяльности Банку;

н) і всі инші справи, що виникають 
зі Статуту й постанов Ради та За
гальних Зборів.

61. Все біжуче листування в спра
вах Банку провадиться від імени Пра
вління за підписами Голови чи одного 
з членів Правління й з другим під
писом одної з уповноважених осіб, 
шо мають особливі уповноваження 
від Правління. Уповноваження, дого
вори, векселі й вселякі взагалі акти, 
шо їх складає Правлі нння, повинні бути 
підписані Головою (чи його заступни
ком) і одною з уповноважених осіб.

У в а г а .  Листування від імени ин
ших органів Українбанку (філій, 
контор, комісіонерств), також як 
документи та акти, шо виходять 
від них, повинні мати не менш 
2 підписів осіб, уповноважених для

в) рассматривать вопросы об откры
тии отделений, назначать комисси
онеров, а также определять и уволь
нять всех служащих Банка и назна
чать им содержания;

г) выдавать уполномочия и доверен
ности;

а )  сноситься с государственными 
и общественными органами, коопера
тивными учреждениями и частными 
лицами по всем делам Банка, а также 
представительство интересов Банка 
в судебных и других установлениях;

е) заключать от имени Банка вся
кого рода договоры и условия;

ж) нанимать и оборудовать склады 
и другие помещения;

з) совершать акты на наем, при
обретение, отчуждение и вообще все 
акты на имущество Банка;

и) представлять на рассмотрение 
Совета отчеты о всех операциях и о 
положении дел Банка и проекты рас
пределения прибыли;

к) предварительно рассматривать 
все вопросы, которые должны посту
пать на разрешение Общего Собрания;

л) изыскивать способы к возможно 
более правильному развитию полезной 
деятельности Банка;

м) устанавливать технические пра
вила внутреннего распорядка и опера
ционной деятельности Банка;

н) и прочие дела, вытекающие из 
Устава и постановлений Совета 
и Общего Собрания.

61. Вся текущая переписка по де
лам Банка от имени Правления про
изводится за подписью Председателя 
или одного из членов Правления, при 
второй подписи—одного из доверен
ных лиц, уполномоченных на то Пра
влением особыми доверенностями.

Доверенности, договоры, векселя 
и всякие, вообще, совершаемые Пра
влением гкты, должны быть подписы
ваемы Председателем (или его заме
стителем) и одним из доверенных 
лиц.

П р и м е ч а н и е .  Переписка от 
имени остальных органов Украин- 
баика (отделений, контор, комисси- 
онерств), равно как документы 
и акты, исходящие от них, должны 
иметь не менее двух подписей лиц,
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того особливими довіреностями 
Правління — відповідно до затверд
женої Радою Банку інструкції, перед
баченої арт. З цього Статуту.

62. Правління, як представник Банку, 
чинить скрізь від його імени без осо
бливого уповноваження; окремо-ж кож
ний член Правління може провадити 
діяльність від імени Банку не инакше, 
як за уповноваженням Правління.

63. За втрати, вчинені зламанням 
покладених на членів Правління обов'
язків, члени Правління відповідають 
солідарно всім своім майном.

VI. Звітність Банку й Ревізійна 
Комісія.

64. Операційний рік Банку ра
хується з 1 жовтня до ЗО вересня.

65. Для перевірки готівки Банку 
й ревізії справ його Загальні Збори 
пайшиків обірають Ревізійну Комісію 
на один рік з представників пайщи- 
кіа в кількості, визначеній Загальними 
Зборами. Членами Ревізійної Комісії 
не можуть бути члени Правління 
й Ради Банку, рівно як службовці 
його.

66. На Ревізійну Комісію покла
дається:

а) періодично перевіряти готівку, 
що є в розпорядженні Банку, товари 
й вселякі цінності й звіряти їх з кни
гами й документами;

б) перевіряти звіт, книги й доку
менти й давати Загальним Зборам 
пайшиків висновок про річний звіт 
і кошторис Банку;

в) давати висновки зі скарг на ор
гани Управління Банку та його служ
бовців, в разі подання таких скарг 
в Ревізійну Комісію.

67. Ревізійну Комісію збірається 
в міру потреби. Перевірочні роботи 
Комісія може покладати на своїх 
окремих членів. Про свою діяльність 
й зауваження Ревізійна Комісія робить 
запис в особливій книзі.

уполномоченных на то особыми 
доверенностями Правления—в соот
ветствии с утвержденной Советом 
Банка инструкцией, предусмотренной 
в ст. 3 настоящего Устава.
62. Правление, как представитель 

Банка, действует везде от его имени 
без особой доверенности; в отдель
ности же каждый член Правления 
может действовать от имени Банка 
не иначе, как по полномочию Пра
вления.

63. За убытки, причиненные нару
шением возложенных на членов Пра
вления обязанностей, члены Правления 
отвечают солидарно всем своим иму
ществом.

VI. Отчетность Банка и Ревизионная 
Комиссия.

64. Операционный год Банка счи
тается с 1-го октября по 30 сентября.

65. Для проверки наличности Банка 
и ревизии дел его Общим Собранием 
чіайщиков избирается Ревизионная 
Комиссия, на один год, из предста
вителей пайщиков в числе, определя
емом Общим Собранием. Членами Реви
зионной Комиссии не могут быть 
члены Правления и Совета Банка, 
равно как и служащие его.

66. На Ревизионную Комиссию 
возлагается:

а) периодическая проверка находя
щихся в распоряжении Банка-налич
ных денег, товаров и всякого рода 
ценностей и сличение их с книгами 
и документами;

б) проверка отчетов, книг и доку
ментов и представление Общему Со
бранию пайщиков заключений о годо
вом отчете и смете Банка;

в) дача заключений по жалобам на 
органы Управления Банком и долж
ностных лиц его, в случае посту
пления таких жалоб в Ревизионную 
Комиссию.

67. Ревизионная Комиссия соби
рается по мере надобности. Повероч
ные действия Комиссия может возла
гать на своих отдельных членов. Обо 
всех действиях и замечаниях Ревизи
онная Комиссия делает записи в особой 
книге,
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68. По скаргах, які вступають в Ре
візійну Комісію, а також по обстави
нах, виявлених при перевірці каси, 
рахівництва й инш., Ревізійна Комісія 
або робить вказівки відповідним ор
ганам управління Банку або в більше 
важливих випадках вимагає скликати 
надзвичайні Загальні Збори пайшиків.

69. Річний звіт Правління Банку 
з висновками Ради й Ревізійної Ко
місії повинні бути доведені до відому 
кожного пайщика заздалегідь до дня, 
призначеного для розгляду річного 
звіту Загальними Зборами.

У в а г а .  Українбанк підлягає при
людній звітності на підставі чинних

законів.

VII. Розподіл зиску.

70. Чистий зиск після вираховання 
з нього: а) 20% в запасовий капітал, 
згідно арт. 22, б) визначеної Загаль
ними Зборами частини для капіталу 
особливого призначення та в) 10% 
на поліпшення побуту співробітників 
Банку, поділяється рівно на кожен 
пай.

Але зиск не належить видачі пай
щикам, а призначається на виплату 
нових паїв пайщикам, з метою збіль
шення пайового капіталу Банку.

71. Чистим зиском вважається суму 
одержаних Банком відсотків, комісії 
таиншого винагородження за операції, 
за винятком виплачених із валового 
зиску відсотків і комісії, всіх органі
заційних і господарчих витрат, витрат 
на управління й утримання, а також 
тих, шо їх належить списати: аморти
зації майка, сумнівних боргів і инших 
втрат з операцій.

VIII. Припинення діяльности Банку.

72. Діяльність Банку може бути 
припинена у всяк час за постановою 
Загальних Зборів пайшиків з додер
жанням всіх положень цього Статуту 
і в разі зменшення пайового капіталу 
вів понесених втрат—до половин його, 
коли пайовий капітал не буде попов-

68. По жалобам, поступающим 
в Ревизионную Комиссию, а также 
по обстоятельствам, обнаруженным 
при проверке кассы, счетоводства 
и пр., Ревизионная Комиссия или 
делает указания соответствующим 
органам управления Банка или в бо
лее важных случаях требует созы
ва чрезвычайного Общего Собрания 
пайщиков.
69. Годовой отчет Правления Банка 

с заключениями Совета и Ревизионной 
Комиссии должен быть сообщаем 
каждому пайщику заблаговременно 
до дня, назначенного для рассмотре
ния годового отчета в Общем Собра
ние.

П р и м е ч а н и е .  Украинбанк под
лежит публичной отчетности на

основании действующих законов.

VII. Распределение прибыли.

70. Чистая прибыль, за отчислением 
из нее: а) 20% в запасный капитал, 
согласно ст. 22, б) определенной 
Обшим Собранием части для капитала 
особого назначения и в) 10% на 
улучшение быта сотрудников Банка, 
распределяется поровну на каждый 
пай.

Однако, прибыль не подлежит вы
даче пайщикам, а предназначается на 
оплату новых паев пайщиков с целью 
увеличения паевого капитала Банка.

71. Чистой прибылью считается 
сумма полученных Банком процентов, 
комиссии и иного вознаграждения по 
операциям за вычетом уплаченных из 
валовой прибыли процентов и комис
сии, всех организационных и хозяй
ственных расходов, расходов по упра
влению и содержанию и подлежа
щих списанию: амортизации иму
щества, сомнительных долгов и других 
убытков по операциям.

VIII. Прекращение действий Банка.

72. Действия Банка могут быть 
прекращены во всякое время по 
постановлению Общего Собрания пай
щиков с соблюдением всех положений 
сего Устава и, в случае уменьшения 
паевого капитала от понесенных 
убытков — до половины его, если
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нений до повної суми пайових внесків, 
протягом не більше 6 місяців.

У в а г а .  Для припинення діятель- 
ности Банку за постановою Загаль
них Зборів пайщиків належить, аби 
постанова про припинення діяль- 
ности Банку була прийнята двома 
послідовими Загальними Зборами, 
з тим, шо другі збори мають бути 
скликані не раніш, як через 3 місяці 
після попередні.
73. Ліквідацію справ Українбанку 

переводиться порядком, встановленим 
законом для ліквідації кооперативних 
організацій.

паевой капитал не будет восполнен 
до полной суммы паевых взносов 
в течение не более чем о месяцев.

П р и м е ч а н и е .  Для прекраще
ния действий Банка по постановле
нию Общего Собрания пайщиков 
требуется, чтобы постановление было 
вынесено двумя последовательными 
Общими Собраниями, при чем вто
рое из них должно быть созвано не 
ранее 3-х месяцев после первого.

7 3. Ликвидация дел Украинбанка 
производится порядком, установлен
ным законом для ликвидации коопера
тивных организаций.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Кь-пшии.
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УКРАЇНСЬКА СОЩЯЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА, РЕСПУБЛІКА

УЗАКОНЕНЬ ТА 1ЛРОЗПОРШШЕНЬ-і і'-,
чей**РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

16 червня 1926 р.

З М І С Т

Постанова УЕН
(12 травня 1926 р.).

48. Про порядок кредитування сільсько- < 
господарського машинопостачання в 
1925-26 бюджетовому й^ці.

Інструкція Наркомвяусів^в та Нарком есту.
(10 травня 1*926 р).

49. Про застосований постанови ВУЦВК*у 
та РНК з 16 грудня 1925 року „Про 
продовження реченця Гі про підвищення 
норм оцінки для денаціоналізації 
будинкін".

СОДЕРЖАНИЕ
Постановление ЭКОСО УССР 

(12 мая 1926 г.).

48. О порядке кредитования сельско-хозяй
ственного магпнно'набження в 1925-26 
бюджетном году.

Инструкция Иаркомвнудела и Наркомкн та 
(10 мая 1926 г.).

49. Но применению постановления ВУШТК а 
«г Совнаркома от 16 декабря 1925 г. 
„О продлении срока и повышении 
норм опенки для денационализации 
домостроений".

П о с т а н о в а  У к р а ї н с ь к о ї  Е к о н о м і ч н о ї  
Н а р а д и .

48.Про порядок кредитування сільсько
господарського машинопостачання 

в 1925-26 бюджетовому році.

Українська Економічна Нарада 
п о с т а н о в и л а  затвердити нижче- 
наведену інструкцію про порядок кре
дитування сільсько-господарського ма
шинопостачання в 1925-26 бюджето
вому році:

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок кредитування сільсько
господарського яаніпвопостачанБЯ 

в І925-2Г) бюджетовому році.

Кредитування сільсько-господарсь
кого машинопостачання в 1925-26 
бюджетовому році провадити так:

П о с т а н о в л е н и е  У к р а и н с к о г о  Э к о н о 
м и ч е с к о г о  С о в е щ а н и я .

48. О порядке кредитования сельско
хозяйственного машиноснабжения 

в 1925-26 бюджетном году.

Украинское Экономическое Сове
щание постановило утвердить ниже
следующую инструкцию о порядке 
кредитования сельско-хозяйственного 
машиноснабжения в 1925-26 бюдже
тном году;

инструкция
о порядке кредитования еельеко-лоллй- 
ствеыного чашнноснабження в 192.»-2б 

бюджетном году.

Кредитование сельско-хозяйствен
ного машиноснабжения з 1925-26 бю
джетном году производить следующим 
порядком:
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Л .  У гуртовому продажі.
1. Усі кредити, призначені на кре

дитування сільсько господарського ма
шинопостачання України в 1925-26 
бюджетовому році, розподіляє Укра
їнський Сільсько-Господарський Банк 
між сільсько господарськими банками 
відповідно до економічних коефіцієнтів, 
установлених для району діяльности 
кожного сільсько-господарського банку.

Розподіл кредитів між сільсько
господарськими банками погоджується 
в Особливій Нараді для регулювання 
сільсько-господарського машинолоста- 
чання при Народньому Комісаріятові 
Зовнішньої* і Внутрішньої Торгівлі. 
Розподіляють кредити у межах кож
ної округи, а також вибірають клієнтів 
сільсько-господарські банки відповідно 
до округових планів машинопоста- 
чання, шо їх виробляють округові 
планові комісії.

2. Кредити на машинопостачання 
розподіляє Український Сільсько
господарський Банк по реченцях від
повідно до шкали кредитування, шо 
її встановлює Народній Комісаріят 
Зовнішньої* і Внутрішньої Торгівлі. 
Розподіл загальних сум кредитів на 
довгореченіїеві і короткореченцеві— 
визначується залежно від реченців 
кредитів, що їх одержує Український 
Сільсько-Господарський Банк із центру 
на сільсько господарське машинопо- 
стачаннч, з тим шо зазначений роз
поділ стосується і до сум, шо їх ви
діляє Український Сільсько-Господар
ський Банк на кредитування сільсько
господарського машинопостачання зі 
своїх обігових коштів.

3. Кредити надається на придбання 
сільсько-господарських машин і зна
ряддя внутрішнього виробництва ВІД
ПОВІДНО до шкали кредитування* шо її 
встановлює Народній Комісаріят Зов
нішньої і Внутрішньої Торгівлі. На 
набуття запасних частин до машин, 
двигунів, продаваних без молотарок 
І промислових машин, як шеретовки, 
круподерки, сінні преси, млинові по
стави і ин;—кредитів не дається.

А. По оптовой продаже.
1. Все кредиты, предназначенные 

для целей кредитования сельско-хозяй
ственного машиноснабжения Украины 
в 1925-26 бюджетном году, распреде
ляются Украинским Сельско-Хозяй
ственным Банком между сельско-хозяй
ственными банками в соответствии 
с экономическими коэффициентами, 
установленными для района деятель
ности каждого сельско-хозяйств. банка.

Распределение кредитов между 
сельско - хозяйственными банками со
гласовывается в Особом Совещании 
по регулированию сельско-хозяйствен
ного машиноснабжения при Народном 
Комиссариате Внешней и Внутренней 
'іорговли. Распределение кредитов 
в пределах каждого округа, а также 
выбор клиентов производится сельско
хозяйственными банками в соответ
ствии с окружными планами машино
снабжения, выхватываемыми окруж
ными плановіЛі» комиссиями.

2. Кредиты нЗ машиноснабжение 
распределяются Украинским Сельско
хозяйственным Банком по срокам 
в соответствии со шкалой кредито
вания, устанавливаемой Народным 
Комиссариатом Внешней и Внутренней 
Торговли. Распределение общих сумм 
кредитов на долгосрочные и кратко
срочные определяются в зависимости 
от сроков кредитов, получаемых Укра
инским Сельско-Хозяйственным Банком 
из центра на сельско хозяйственное 
машиноснабжение, при чем указанное 
распределение относится и к суммам, 
выделяемым Украинским Сельско
хозяйственным Банком на кредито
вание сельско-хозяйственного машино
снабжения из своих оборотных средств.

3. Кредиты предоставляются на при
обретение сельско-хозяйственных ма
шин и орудий внутреннего производ
ства в соответствии со шкалой кре
дитования, устанавливаемой Народным 
Комиссариатом Внешней и Внутренней 
Торговли. На приобретение запасных 
частей к машинам, двигателей, про
даваемых без молотилок и промыш
ленных машин, как-то: просорушек, 
крупорушек, сенных прессов, мельнич
ных поставов и т. д., кредиты не пре
доставляются.
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У в а г а .  Кредити на набуття 
двигунів сільськогосподарського ти* 
пу найбільш 18 сил, дається в тому 
разі, якшо буде явлено посвідку 
сільсько - господарських товариств 
і земельних відділків районових ви
конавчих комітетів про те, що дви
гуна набувається на комплекту
вання гарнітури до молотарки.

4. Використовується кредити на 
сільсько-господарське машинопоста- 
чання через:

а) сільсько-господарські товариства, 
що входять до основної мережі 
системи сільсько-господарського кре
диту, шо їм кредит відкривається в 
рямках установленого сільсько-госпо
дарськими банками ліміту, з тим, шо 
боргові зобов'язання або векселі цих 
товариств приймають сільсько-госпо
дарські банки до дисконту від маши- 
ноторговельних організацій без звер
нення на пред'явника і

б) сільсько-господарські товариства 
й инші сільсько-господарські коопе
ративи й об'єднання, сільсько-госпо
дарські колективи, машинові това
риства, земельні громади, комітети 
взаємодопомоги й ин., що не входять 
до основної мережі системи сільсько
господарського кредиту — з умовою, 
що векселі зазначених об'єднань, 
дисконтують сільсько - господарські 
банки тільки при наявності „жиро" 
мащиноторговельних організацій.

5. Сільсько - Господарські товари
ства, що входять до основної мережі 
системи сільсько-господарського кре
диту, відповідно до розмірів видаваних 
їм кредитів, набувають у машино- 
торговельних організацій сільсько
господарські машини, вносять зав
датки й видають боргові зобов'язання 
за встановленою формою або векселі 
на им'я машиноторговельних органі
зацій на суми й реченці, згідно зі 
шкалою кредитування, шо її встано
влює Народній Комісаріят Зовнішньої 
і Внутрішньої Торгівлі, на кожний 
реченець окремо.

У в а г а .  Сільсько - господарські
товариства й инші об'єднання, шо

П р и м е ч а н и е .  Кредит на при
обретение двигателей сельско-хозяй
ственного типа не свыше 18 сил, 
предоставляется в том случае, если 
будет пред'явлено удостоверение 
сельско-хозяйственных товариществ 
и земельных отделений районных 
исполнительных комитетов о том, 
что двигатель приобретается для 
укомплектования гарнитура к име
ющейся молотилке.
4. Использование кредитов на сель

ско-хозяйственное машино-снабжение 
производится через:

а) сельско-хозяйственные товари
ществ, входящие в основную сеть 
системы сельско-хозяйственного кре
дита, которым кредит открывается 
в пределах установленного сельско
хозяйственными банками лимита, при
чем долговые обязательства или векселя 
этих товариществ принимаются сель
ско-хозяйственными банками к учету 
от машиноторгующих организаций 
без оборота на пред'явителя и

б) сельско хозяйственные товар-и 
шества и другого рода сельско-хозяй
ственные кооперативы и об'единения, 
сельско - хозяйственные ' коллективы, 
машинные товарищества, земельные 
общества, комитеты взаимопомощи 
й т. п., не входящие в основную 
сеть системы сельско-хозяйственного 
кредита,—при условии, что векселя 
указанных об'единений учитываются 
сельско-хозяйственными банками лишь 
при наличии „жиро“машиноторгуюших 
организаций.

5. Сельско-хозяйственные товари
щества, входящие в основную сеть 
системы сельскохозяйственного кре
дита, в соответствии с размерами 
отпускаемых им кредитов, приобре
тают у машиногоргующих организаций 
сельско-хозяйственные машины, вносят 
задатки и выдают долговые обаза- 
тельства по устаноаленной форме или 
векселя на имя машиноторгующих 
организации на суммы и сроки, согласно 
шкалы кредитования, устанавливаемой 
Народным Комиссариатом Внешней 
и Внутренней Торговли, по каждому 
сроку в отдельности.

П р и м е ч а н и е .  Сельско-хозяй
ственные товарищества и другие
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не входять в основну мережу системи 
сільсько - господарського кредиту, 
вносять завдатки й видають век
селі, належні до дисконту в сіль
сько-господарських банках тільки 
при наявності „жиро** машинотор- 
говельних організацій.
6. Маши неторговельні організації 

подають для дисконту одержані ними 
від сільсько господарських товариств, 
які входять до основної мережі си
стеми сільсько-господарського кредиту, 
боргові зобов'язання або векселі до 
відповідних сільсько - господарських 
банків з передавчим надписом на них 
без обороту на машиноторговельні 
організації.

7. Кредитування сільсько - госпо
дарських товариств провадять сіль
сько-господарські банки за існуючими 
відсотковими ставками.

8. Кошти, шо їх виділили товари
ства сільсько господарського кредиту 
зі своїх обігових капіталів на креди
тування сільсько-господарського маши- 
нопостачання, викоростовують вони 
відповідно до цієї постанови.

9. Кредити, шо їх виділили маши- 
ноторговельні організації зі своїх 
коштів, викоростовується звичайним 
комерційним порядком. Умови і ре
ченці кредитування регулює Особлива 
Нарада для регулювання сільсько
господарського машинопостачання при 
Народньому Комісаріатові Зовнішньої 
і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

10. Український Сільсько-Госпо
дарський Банк кредитує машинотор
говельні організації в формі коютко- 
реченцевих кредитів на загальних 
банківських підставах, з тим, шо ма
шиноторговельні організації можуть 
кредитувати також і сільсько-госпо
дарські банки, з умовою, якщо 
останні матимуть на це відповідні 
кошти. 11

11. Вся відповідальність за пра
вильне складання розрахунків до роз
цінки машин, реченців кредиту, а та
кож що до виконання инших уста
новлених формальностей, покладається 
на машиноторговельні організації. 
Українському Сільсько - Господар-

об'единения, не входящие в основную 
сеть системы сельско-хозяйственного 
кредита, вносят задатки и выдают 
векселя, подлежащие учету в сель
ско-хозяйственных банках лишь при 
наличии „жиро“ машиноторгуюших 
организаций.
6. Машиноторгующие организации 

представляют для учета полученные 
ими от сельско хозяйственных това
риществ, входящих в основную сеть 
системы сельско-хозяйственного кре
дита, долговые обязательства или 
векселя в соответствующие сельско
хозяйственные банки с передаточной 
надписью на последних без оборота 
на машиноторгуюшие организации.

7. Кредитование сельско-хозяйствен
ных товариществ производится Сель
скохозяйственными банками по суще
ствующим процентным ставкам.

8. Средства, выданные обществами 
сельско-хозяйственного кредита из 
своих оборотных капиталов на кре
дитование сельско - хозяйственного 
машиноснабжения, используются ими 
в соответствии с настоящим поста
новлением.

9. Кредиты, выделенные машино
торгующими организациями из своих 
средств, используются обычным 
коммерческим порядком. Условия и 
сроки кредитования регулируются 
Особым Совещанием по регулированию 
сельско-хозяйственного машиноснаб
жения при Народном Комиссариате 
Внешней и Внутренней Торговли УССР.

10. Кредитование Украинским Сель
ско-Хозяйственным Банком машино
торгующих организаций производится 
в форме краткосрочных кредитов 
на общих банковских основаниях, 
при чем машиноторгуюшие органи
зации могут кредитоваться также 
и сельско-хозяйственными банками, 
при условии, если последние будут 
располагать на это соответствующими 
средствами.

11. Вся ответственность за пра
вильное составление расчетов по рас
ценке машин, сроков кредита, а также 
по выполнению других установленных 
формальностей, возлагается на .машино
торгуюшие организации. Украинскому 
Сельско-Хозяйственному Банку и сель-

296



Ч. 14 Арт. 48 № 14 Ст. 48

ському Банкові і сільсько-господарським 
банкам надається право обслідовувати 
й перевіряти правильність зазначених 
розрахунків, з тим, шо провадження 
цих обслідувань не має затримувати 
дисконту векселів.

У в а г а .  У разі виявлення непра
вильних розрахунків у ціні, знижках 
і нарахування відсотків, виявлену 
зайвину в бік перебору утримує 
відповідний сільсько-господарський 
банк з машиноторговельноі орга
нізації.

І). У роздрібовому продажі.
12. Сільсько-господарські товари

ства дають кредити на купівлю сіль
сько-господарських машин і знаряддя 
незаможним і середняцьким господар
ствам, з тим, шо особливу увагу 
треба звертати на кредитування ко
лективних господарств, машинових 
товариств і инших об'єднань селян
ства. Ці кредитування провадиться 
в межах кредитоздатности покупця 
і за умови купівлі машин для госпо
дарського використання, а не на пере
продаж.

13. Кінечний розмір кредитові вста
новлюють сільсько-господарські това
риства залежно від кредитоздатности 
покупця, проте, не більш як 2.500 кар
бованців для колективних господарств, 
машинових товариств, колективів взає
модопомоги й инших об'єднань селян
ства і не більше як 250 карбованців 
для одноособових господарств.

У в а г а .  Надаючи кредити для 
організацій прокатних і зерчистов- 
них пункті», розмір кредиту може 
бути збільшений до 3.000 карбо
ванців.
14. Запропонувати Українському 

Сільсько-Господарському Банкові за 
погодженням з Народнім Комісаріятом 
Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі 
і Народнім Комісаріятом Земельних 
Справ дати на розвиток цієї поста
нови спеці яльну технічну інструкцію.

Харків, 12 травня 1923 р.
Голова Української

Економічної Наради В. Чубар. 
Керівничий Справ Української Еконо

мічної Наради Ф. Бога.

скохозяйственным банкам предоста
вляется право обследования и про
верки правильности указанных рас
четов, при чем производство этих 
обследований не должно задерживать 
учета векселей.

П р и м е ч а н и е .  В случае обна
ружения неправильных расчетов 
в цене, скидках и начислении про
центов. обнаруженные излишки 
в сторону перебора удерживаются 
соответствующим сельско-хозяй
ственным банком с машиноторгу
ющей организации.

Б. По розничной продаже.
12. Сельско-хозяйственные товари

щества предоставляют кредиты на по
купку сельско-хозяйственных машин 
и орудий незаможным и середняцким 
хозяйствам, при чем особое внимание 
должно быть обращено на кредито
вание коллективных хозяйств, машин
ных товариществ и прочих обви
нений селянства. Это кредитование 
производится в пределах кредитоспо
собности покупателя и при условии 
покупки машин для хозяйственного 
использования, а не для перепродажи.

13. Предельный размер кредита 
устанавливается сельско-хозяйствен
ными товариществами в зависимости
от кредитоспособности покупателя, 
но не свыше 2500 рублей для колле- 
ктивних хозяйств, машинных товари
ществ, комитетов взаимопомощи и дру
гих об'единений селянства и не свыше 
250 рублей для единоличных хозяйств.

П р и м е ч а н и е .  При отпуске кре
дитов для организаций прокатных 
и зерноочистительных пунктов 
размер кредита может быть уве
личен до 3000 рублей.
14. Предложить Украинскому Сель

ско-Хозяйственному Банку по согла
сованию; с Народным Комиссариатом 
Внешней и Внутренней Торговли 
и Народным Комиссариатом Земледелия 
издать в развитие настоящего поста
новления специальную техническую 
инструкцию.

Харьков, 12 мая 1926 г.
Председатель Украинского Эконо

мического Совещания В. Чубарь. 
Управляющий Делами Украинского 

Экономического Совещания Ф. Бега.
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ІНСТРУКЦІЯ
Наркомвнусираву та Наркомюсгу

49. Про застосування постанов 
ВУЦВК'у т а Р Н К з  16 грудня 1925 року 
„Про продовження реченця й про 
підвищення норм оцінки для дена

ціоналізації будинків".
На підставі арт. 17 постанови 

ВУЦВК'у та РНК з 16 грудня 1925 р. 
„Про продовження реченця и про під
вищення норм оцінки для денаціона
лізації будинків" (3. У. 1925 р., 
X? 101, арт. 554). Народній Коміса
ріят Внутрішніх Справ сумісно з 
Народнім Комісаріятом Юстиції, вста
новлюють, що при застосовані зазна
ченої постанови належить керуватись 
нижчевикладеним:

1. Норми оцінок для денаціоналі
зації домбудівель треба, з метою при
тягнення приватної ініціятиви до 
відбудування та поширення житло
вої площі, підвищити так, щоби всі 
домобудівлі, як дрібні як і збиточні 
та нерентабельні можна було пере
дати за денаціоналізацією в приватну 
власність.

2. Встановлюючи норми оцінок, слід 
виходити з тих самих підстав, що їх 
застосувалося для тієї-ж мети за по
передніх процесах денаціоналізації.— 
тоб то, застосовуючи книги того-са- 
мого року, ту саму оцінку за вар
тістю або прибутковістю і т. инш.

3. Зазначену в п. 1 інструкції 
постанову ВУЦВК'у та Раднаркому 
з 16 грудня 1925 р. належить засто
совувати :

а) в усіх селешах, що їх записано 
до затверджених ВУЦВК'ом списків 
міст і селиш міського типу и шр в 
них до цього часу провадилося націо
налізацію та денаціоналізацію на під
ставі житлзакону з 1 листопаду 
1921 року (36. Уз УСРР 1921 р., 
№ 22, арт. 641);

б) у залюднених пунктах, що їх хоч 
І не записано до зазначених списків 
ВУЦВК'у, але в яких націоналізацію 
та денаціоналізацію за житлозаконом 
з 1 листопаду 1921 року до цього 
часу також провадилося.

4. Постанова з 16 грудня 1926 р. 
не поширюється на місцевості, що в

ИНСТРУКЦИЯ
Наркомвнуслрав и Нарномюста

49. По применению постановления 
ВУЦИН а и Совнаркома от 16 декабря 
1925 г. „О продлении срока и по
вышении норм оценки для денациона

лизации домостроений
На основании ст. 17 постановления 

ВУЦИК'а и СНК от 16 декабря 1925 г. 
„О продлении срока и повышении 
норм оценки для денационализации 
домостроений** (С. У. 1925 г., № 101 
ст. 554). Нгродный Комиссариат 
Внутренних Дел и Народи. Комиссариат 
Юстиции предлагают при проведении 
в жизнь указаного постановления 
руководствоваться нижеследующим:

1. Нормы оценок для денационали
зации домостроений, в целях привле
чения частной инициативы к отстройке 
и расширению жилищной площади 
необходимо повысить так, чтобы все 
домостроения — мелкие, убыточные 
и нерентабельные можно было пере
дать но денационализации в частную 
собственность.

2. При установлении нормы оценок 
надлежит исходить из тех же осно
ваний, какие применялись для той же 
цели при предыдущих процессах дена
ционализации, т. е. применяя книги 
того же года, ту же оценку, по сто
имости или доходности и т. д.;

5. Указанное в п. 1 инструкции 
постановление ВУЦИК'а и СНК 
от 16 декабря 1925 г. надлежит при
менять:

а) во всех поселениях, включенных 
в списки городов и поселений город
ского типа, утвержденных ВУЦИЮом, 
в которых до настоящего времени 
проводилась национализация и дена
ционализация на основании жилзакона 
от 1 ноября 1921 г. (Собр, Узак.УССР 
1921 г., № 22, ст. 641);

б) в населенных пунктах, которые 
хотя и не включены в указанные 
списки ВУЦИК'А, но в коих национа
лизация и денационализация на осно
вании Жилзакона от 1 ноября 1921 г. 
до сего времени также проводилась.

4. Постановление от 16 декабря 
1925 г. не распространяется на мест-

298 V



Ч. 14 Арт. 49 № 14 Ст. 49

них націоналізації будинків на під
ставі житлозакону за 1 листопаду 
1921 року не провадилось.

5. За оцінку домобудівель для дена
ціоналізації визнається їхню оцінку 
за податковими книгами колишніх 
міських самоврядувань, (арт. 5 поста
нови з 16 грудня 1925 р.), шо її 
встановлено для стягнення міської 
оціночної оплати на 1917 р.

6. В місцевостях, шо в них міських 
податкових книг немає, за оцінку до
мобудівель для денціоналізаціі ви
знається їхню оцінку за податковими 
книгами колишніх земських самовря
дувань для стягнення земської оціноч
ної оплати на 1917 р.

7. За тих випадків, коли колишні 
міські, самоврядування встановлювали 
податки не з вартости, а з чистої при- 
бутковости, то оцінку для денаціона
лізації будівееь встановлюється побіль
шенням чистої прибутковости будіеель, 
ІЦО П зазначено в книгах, через 10.

8. За відсутністю зазначених в 
арт. 5 та 6 цієї Інструкції книг, на
лежить керуватися книгами колишніх 
податкових інспекторів, а за відсут
ністю таких — оцінки домобудівель 
встановлюється за правилами інструк
ції, що її видає Наркомвнусправ на 
підставі арт. 5 постанови з 16 грудня 
1925 р.

9. Переоцінку окремих домобудівель 
в порядку уваги 2 до арт. 28 жит
лозакону з 1 листопаду 1921 р. можна 
переводити в відповідних випадках 
тільки до занесення дсмобудівлі до 
списку будинків, шо підлягають де
націоналізації, з додержанням правил 
встановлених у зазначенім в попе
редньому (8) арт., інструкції Нарком- 
внусправу.

У в а г а 1. Переведення переоцінок
в порідку арт. 9 припускається лише

за окремих поодиноких випадків, 
шо не мають масового характеру.

У в а г а  2. Переведення переоцінок 
шо до домобудівель, які було вже пе- 
реоціновано, або оцінку яких зро
блено органами місцевого (комуналь
ного) господарства, не повинно 

. бути, за винятком випадків, коли

ности в коих национализация- домо
строений на основании жилзакона 
от 1 ноября 1921 г. не производилась.

5. За оценку домостроений для де
национализации признается оценка их 
по налоговым книгам бывших город
ских самоуправлений (ст. 5 постано
вления от 16 декабря 1925 г.) уста
новленная для взимания городского 
оценочного сбора на 1917 г.

6. В местностих, в коих нет город
ских оценочных книг, за оценку домо
строений для денационализац-и при
знается оценка по налоговым книгам 
бывш. земских самоуправлений для 
взимания земского оценочного сбора 
на 1917 год.

7. В тех случаях, когда бывш. город
ские самоуправления устанавливали 
налоги, исходя не из стоимости, 
а из чистой доходности, то оценка 
для денационализации домостроений 
устанавливается увеличением чистой 
доходности домостроений, указанной 
в книгах в 10 раз.

8. В случае отсутствия указанных 
в ст.ст. 5 и 6 данной инструкции 
книг, надлежит руководствоваться 
книгами бывш. податных инспекторов, 
а зі отсутствием последних—оценки
домостроений устанавливаются пра
вилами инструкции, которую издает 
НКВД на основании ст. 5 постано
вления от 16 декабря 1925 г.

9. Переоценка отдельных домо- 
строений в порядке прим. 2 к ст. ^8 
жилзакона от 1 ноября 1921 г может 
производится в соответствующих 
случаях лишь до внесений домо
строений в список домов, подлежащих 
денационализации с соблюдением пра
вил. установленных в указанной пре
дыдущей (8) ст. инструкции НКВД.

П р и м е ч а н и е  1. Производство 
переоценок в порядке ст. 9 
допускается лишь в отдельных еди
ничных случаях, не имеющих мас
сового характера.

П р и м е ч а н и е  2. Производство 
переоценок в отношении домо
строений, которые были уже пере
оценены или оценка которых про
изведена органами местного (кому
нального) хозяйства, не могут быть
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про переоцінку просять особи, шо 
мають право на одержання будівель 
за денаціоналізацією. В цих випад
ках переоцінка обов'язкова навіть 
і після оголошення списків.

10. Правильність переведеної пере
оцінки заінтересовані особи мають 
право заперечувати в судовому по
рядку, згідно з арт. 224 Цив. Проц. 
Кодексу.

11. Встановивши оцінку для окре
мих домобудівель і перевівши пере
оцінку домобудівель, шо для них така 
була потрібна (арт. 9 інструкції), 
органи місцевого (комунального) гос
подарства складають списки домобу- 
дівель, шо підлягають денаціоналі
зації, включаючи до них і ті домо
будівні (окремою групою), шо пере
вищують встановлену норму оцінки 
до 50% (арт. 7 постанови з 16 
грудня 1925 р.), але з пояснен
ням, шо ці будинки можна денаціона
лізувати лише трудящим та членам 
їх родин.

У в а г а .  За трудящих слід вва
жати всіх осіб, шо мають виборчі 
права до рад, а членами їхніх 
родин в даному випадку, — їхні 
подружжя і неповнолітніх дітей 
та инших неповнолітніх утриманців.

^2. Складаючи списки, зазначені 
в арт. 11 цієї інструкції, органи міс
цевого (комунального) господарства 
обов'язан: точно встановити, які 
з домобудівель не підлягають денаці
оналізації, згідно з підставами, назна
ченими в законі, а рівно шо до пере
оцінки їх.

13. За домобудівлі, шо перебувають 
в володінні державних установ та 
підприємств, професійних, коопера
тивних і громадських організацій і не 
підлягають денаціоналізації згідно 
з арт. 11 постанови з 16 грудня 
1925 р., вважається ті домобудівлі, 
шо під час оголошення постанови 
з 1<> грудня 1925 р., знаходяться 
в цілому або в більшій своїй частині 
в фактичному володінні та користу
ванні зазначених установ та органі-

допущены за исключением случаев, 
когда о переоценке просит лицо, 
имеющее право на получение стро
ения по денационализации. В этих 
случаях переоценка обязательца 
даже и после опубликования 
списков.
10. Правильность произведенной пе

реоценки может оспариваться заин
тересованными лицами в судебном 
порядке, согласно ст. 224 Гражданского 
Проц. Кодекса.

11. Установив оценки для отдельных 
домостроений и произведя переоценку 
домостроений, для коих таковая тре
бовалась (ст. 9 инструкции органы 
местного (коммунального) хозяйства 
составляют списки домостроений, 
подлежащих денационализации, вклю
чая в них и те домостроения (отдель
ной группой), которые превышают 
установленную норму оценки до 50% 
(ст. 7 постановления от 16 декабря 
1925 г.), однако с оговоркой, что 
последние могут быть денационали
зированы только трудящимся и членам 
их семей.

Примечание.?рудяшимнся над
лежит считать всех лиц, отнесен
ных к категории пользующихся 
избирательным правом в советы 
а членами их семей в данном 
случае,-ихсупругов и несовершенно
летних детей и других несовершенно
летних иждевенцев.
12. При составлении списков, ука

занных в ст. 11 настоящей инструкции, 
органы местного (коммунального) 
хозяйства обязаны точно установить, 
какие из домостроений, не подлежат 
денационализации по основаниям, 
указанным в законе, а равно по пере
оценке их.

1 3. Находящимися во владении госу
дарственных учреждений и предпри
ятий, а также профессиональных, 
кооперативных и общественных орга
низаций и не подлежащими денаци
онализации в силу ст. 11 постано
вления от 16 декабря 1925 г., счита
ются те домостроения, кои в момент 
опубликования постановления от 16 де
кабря 1925 г. находяться целиком или 
в большей своей части в фактическом 
ведении и пользовании этих учре-
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зацій, незчлежнй від того, чи закріп
лено їх за ними за актами на під
ставі постійноого володіння й кори
стування, чи ні.

14. За домобудівлі, що перебувають 
в оренді житлокооперативів і не під
лягають денаціоналізації (арт. 12 
постанови з 16 грудня 1925 р.) ви
знається лише ті домобудівлі, на які 
до 31 грудня 1925 року:

а) було складено орендові договори 
з відділами місцевого (комунального) 
господарства,

б) хоч і не було складено орендо- 
вих договорів, але житлокоопи було 
зорганізовано з мешканців цих буді
вель і статути їх було зареєстровано 
у відповідних органах перед 31 грудня 
1925 р., а житлокоопи перебували 
в стадії оформлення своїх орендових 
відносин з комгоспами. Разом з тим, 
якщо житлокоопи не оформлять 
остаточно своїх орендових відносин 
з комгоспом до 1 листопаду 1926 р , 
а до того часу поступить клопотання 
про видання посвідчень шо до денаці
оналізації даної домобудівлі, то вона 
підлягає денаціоналізації на загаль
них підставах.

У в а г а ,  Передання в оренду вся
ким иншим житловим об'єднанням, 
що чинять не на підставі затвер
дженого Глайкооперкомом типового 
статуту житлокооперативів, як на
приклад, житлоколективи і т. ин., 
за винятком будинків комун, а рівно 
передання в оренду приватним особам 
та організаціям не кооперативним 
не може ставити перешкоду до дена
ціоналізації.
15. Житловий кооператив може 

заявити згоду на денаціоналізацію 
домобудівлі, на продовження договору 
оренди, або відмовлення від нього 
в разі денаціоналізації, лише за від
повідною постановою загальних збо- 
різ членів житлокооперативу.

16. За підставу для органів місце
вого (комунального) господарства для 
порушення питання про признання 
житлокооператива за нежиттєздатний 
є систематинче ламання і невико
нання житлокооперативом прийнятих 
зь договором зобов'язань (непере- 
ведення ремонту та страхування

ждений и организаций, не зависимо
от того, закреплены ли они за ними
по актам на основании постоянного 
владения и пользования или нет.

14. Находящимися в аренде жилко- 
оперативов и не подлежащими в силу 
этого денационализации (ст. 12 поста
новления от 16 декабря 1925 г.) 
признаются только те домостроения, 
на которые к 31 декабря 1925 г.:

а) были заключены арендные дого
воры с отделами местного (коммуналь
ного) хозяйства и

б) хотя и не были заключены 
арендные договоры, но жилкоопы были 
организованы из жильцов этих домо
строений и уставы их зарегистриро
ваны надлежащими органами до 
31 декабря 1925 г., а жилкоопы 
находились в стадии оформления 
своих арендных отношений с комхо- 
зами. При этом, если жилкоопы не 
оформят окончательно своих арендных 
отношений с комхозом до 1 ноября 
1926 г., а к тому времени поступит 
ходатайство о выдаче удостоверений 
о денационализации данного домо
строения, оно подлежит денационали
зации на общих основаниях.

П р и м е ч а н и е .  Сдача в аренду 
всякого рода иным домовым обвине
ниям, действующим не на основании 
утвержденного Главкооперкомом ти-1 
нового устава жилкооперативов, как 
например жилколлективы и т. п., за 
исключением домов коммуны, а равно 
сдача в аренду отдельным лицам 
и организациям (не кооперативным) 
не служит препятствием к денаци
онализации.
15. Жилищный кооператив может 

из'явить свое согласие на денациона
лизацию домостроения, на продление 
договора аренды, или на отказ от 
него в случае денационализации, лишь 
на основании постановления общего 
собрания членов жилкооператива.

16. Основанием для органов мест
ного (коммунального) хозяйства к воз
буждению вопроса о признании жилко
оператива не жизнеспособным является 
систематическое нарушение и невы
полнение жилкооперативом принятых 
по договору обязательств (не произ
водство ремонта и страхования сгрэ-
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будівель, невиплата податків та оплат 
і Т. ин.).

17. Ті, шо належать до складу 
домоволодіння, торговельні та скле
пові помешкання, майстерні т. ин. 
помешкання та будівлі, за винятком 
спеціяльний склепових помешкань, 
зазначених в увазі до арт. 9 поста
нови з 16 грудня 1925 р, підлягають 
денаціоналізації разом з житловими 
будівлями. За тих випадків, коли 
домоволодіння складається з самих 
лише торговельних, склепових і т. ин. 
помешкань з иншими, шо їх обслу
говують, хоч бо й житлового харак
теру помешканнями (як кухні, сто
рожки й т. ин.), то таке домоволодін
ня денаціоналізації не підлягає.

У в а г а .  Рундуки, ларки і т. ин. 
переносні або перевозні приладдя 
для торгівлі або ремества, фунда
ментально не звязані з землею, неза
лежно від місця їхнього перебування 
є власність осіб, що збудували або 
набули їх, в тому випадку, якщо 
вони пе перейшли у власність дер
жави на инших законних підставах.

18. Домобудівлі, що на їхніх сади
бах розташовано спеціальні зазна
чені в увазі до арт. 9 постанови 
з 16 грудня 1925 р. склепові помеш
кання, підлягають денаціоналізації 
лише в тему випадкові, коли вози не 
входять до складу цих склепів, або їх 
не призначено для їхнього обслугову
вання, я рівно, коли є можливість їх 
відокремити в окремі домоволодіння, 
як житлові домобудівлі, як і склепи.

У в а г а .  Спеціяльний, зазначений 
в цьому артикулі, характер будівель, 
помешкань й споруджень належить 
ствердити особливим посвідченням, 
шо встановлювали-б однесення їх 
до категорії спеціяльних склепових 
помешкань, зазначених у постанові 
Раднаркому з 26 лютого 1923 р. 
(36. Уз. УСРР 1.923 р., № 7, 
арт. 121).
19. Домобудівлі, шо їх вважається 

за територіяльно — об'єднані під 
одним номером за податковим кни
гами або иншими формальними

ений, неуплата налогов и сборов 
и т. п.).

1 7. Входящие в состав домовладения 
торговые и складочные помешания, 
мастерские и т. п. помещения и стро
ения за исключением специальных 
складочных помещений, указанных 
в примеч. к ст. 9. постановления от 
16 декабря 1925 г., подлежат денаци
онализации вместе с жилыми стро
ениями. В тех же случаях,.когда домо
владение состоит из одних лишь 
торговых, складочных и т. п. поме
щений с обслуживающими их хотя бы 
и жилого характера помещениями 
(как кухни, сторожки и т. д.), они 
денационализации не подлежит.

П р и м е ч а н и е .  Рундуки, ларьки, 
киоски и т. п. переносные или пере
движные приспособления для тор
говли или ремесла, фундаментально 
не связанные с землею, независимо 
от местонахождения их являются 
собственностью лиц, возведших или 
приобревших их, в том случае, если 
они не перешли в собственность 
государства по иным законным 
основаниям.
18. Домостроения, на усадьбе кото

рых расположены специальные, ука
занные в примечании к ст. 9 поста
новления от 16 декабря 1925 г. 
складочные помещения, подлежат дена
ционализации лишь в том случае, когда 
они не являются принадлежностью 
этих складов или не предназначены 
для обслуживания последних, а равно 
когда возможно выделение в отдель
ные домовладения как жилых домо
строений, так и складов.

П р и м е ч а н и е .  Специальный, 
указанный в сей статье характер 
строений, помещений и сооружений 
подлежит подтверждению особым
удостоверением, устанавливающим 
отнесение их к категории специ
альных складочных помещений, 
указанных в постановлении Совнар
кома от 26 февраля 1923 г. (Собр. 
Узак. УССР 1923 г.. № 7, ст. 121).
19. Домостроения, числящиеся тер

риториально об'единенными под одним 
номером по налоговым книгам и1ін 
иным формальным данным и превы
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ними, і що через те перевищують 
своєю загальною оцінкою встано* 
влену для денаціоналізації норму, але 
які перед націоналізацією фактично 
являли собою окремі самостійні ломо- 
будівлі ріжних осіб з оцінкою кожної 
або однієї з цих домобудівель нижче 
від норми, належить денаціоналізу
вати окремо на загальних підставах.

У спірних випадках факт поділь- 
ности й право колишньої власності! 
на окремі домобудівлі на підставі 
арт. 16 закону з 16 грудня 1925 р. 
встановлюється за судом.

20. Окрвиконкоми мають право 
порушувати клопотання перед Радою 
Народніх Комісарів про незастосован- 
ня зазначеної в артикулі 7-му поста
нови з 16 грудня 1925 р. пільги або 
про зменшення пільгового відсотку 
в тому випадкові, якщо підвищена 
норма для денаціоналізації перевищує 
чинну до цього норму не менш як 
на 50%.

21. В списках слід зазначити за 
якими даними їх складено, а що до 
кожної окремої домобудівлі — про 
місце розташування її (вулицю та 
номер будинку), кому ДО націоналі
зації залежала домобудівля (ім'я по 
батькові та прізвище) та розмір 
оцінки її.

22. Складені списки домоволодінь, 
що підлягають денаціоналізації, під
писують відповідні особи, що скла
дали списки, а затверджують їх зав. 
відділів, а по районах—відділків місце
вого (комунального) господарства, 
після чого, але не пізніші як через 
сім днів, ці списки в копіях виві
шуються на видних, доступних для 
читання всім хто бажає, місцях в по
мешканнях організацій місцевого (ко
мунального господарства, а також по 
можливості, і в инших місцях, та ще 
їх надсилається в той же реченець 
до Народнього Комісаріяту Внутріш
ніх Справ.

23. За момент, коли список набу
ває чинности, вважається день, коли 
вперше його вивішено.

24. Списки належить скласти, за
твердити та вивісити:

шающие по сему по своей обшей 
оценке установленную для денаци
онализации норму, но каковые перед 
национализацией фактически предста
вляли из себя отдельные самосто
ятельные домостроения разных лиц 
с оценкой каждого или одного из 
этих домостроений ниже нормы, подле
жат денационализации на общих 
основаниях каждое в отдельности.

В спорных случаях факт раздель
ности и право бывшей собственности 
на отдельные домостроения на осно
вании ст. 16 закона от 16 декабря 
1925 г. по суду.

20. Окрисполкомы могут возбуждать 
ходатайства перед Совнаркомом о 
неприменении указанной ст. 7 поста
новления от 16 декабря 1925 г. 
льготы или об уменьшении льготного 
процента в том случае, если повышен
ная норма для денационализации пре
вышает действующую до сего времени 
норму не менее чем на 50%.

21. В списках надлежит указать по 
каким данным они составлены, в отно
шении каждого отдельного домостро
ения о месте нахождения его (улицу 
и номер дома), кому до национали
зации домостроение принадлежащего 
(имя, отчество и фамилия) и размер 
оценки его.

22. Составленные списки, подлежа
щих денационализации домостроений, 
подписываются соответствующими ли
цами, их составлявшими, и утвержда
ются зав. отделами, а в районах- 
отделениями местного (коммунального) 
хозяйства, — после чего, но не позже 
как через семь дней, они в копии 
вывешиваются на видных, доступных 
для прочтения всем желающим, местах 
в помещениях органов местного (ком
мунального) хозяйства, а при возмож
ности и в других местах, а также 
отсылаются в тот же срок в Народный 
Комиссариат Внутренних Дел.

23. Моментом вступления в силу 
списка считается день, когда впервые 
вывешен список.

24. Списки должны быть составлены 
утверждены и вывешены :
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а) в місцевостях, де є книги колиш
ніх міських або земських самовряду
вань, не пізніше 2-хмісячного, з мо
менту оголошення цієї інструкції 
реченця, і

б) в місцевостях, де немає відомо
стей про міські, або земські оцінки, 
не пізніше 3-хмісячного з моменту 
оголошення цієї інструкції реченця.

У в а г а .  Зазначений в цьому 
пункті реченець має право продов
жити Народній Комісаріят Внутріш
ніх Справ на подання про це від
повідних органів місцевого (кому
нального) господарства.
25. Окремо від списків, зазнечених 

у п. 11 цієї інструкції органи місце
вого (комунального) господарства 
складають і вивішують списки будин
ків, призначених до повернення, згідно 
з арт. 8 постанови з 16 грудня 
1925 р. з зазначенням в них, що ці 
домобудівні передається на пільгових 
умовах в оренду або за правом забу- 
дування.

У в а г а .  За поруйновані або 
старі слід визнати ті домобудівні 
шо вимагають відновлення в розмірі 
не менш, як 30% цілої будівлі.

26. Крім вивішування зазначених 
в попередньому (25) арт. інструкції 
списків, органи місцевого (комуналь
ного) господарства обов'язані вжити 
заходів до найширшого оповіщення 
про передання в оренду або за пра
вом забудування на пільгових умовах 
поруйнованих будинків.

Коли протягом 2-х місяців від дня 
оголошення про це не надійде з цього 
приводу заяв, або коли одержані 
заяви будуть неприймані дня органів 
місцевого (комунального) господарства, 
вони подають списки таких домобу-
дівель на затвердження до окрвикон-
кому або райвиконкому, за належ
ністю і після цього затвердження 
будинки підлягають денаціоналізації 
в загальному порядкові.

27. Після затвердження відповідними 
виконкомами списків, зазначених 
у попередньому (26) арт., їх в копії 
вивішується і надсилається до НКВС 
в порядкові, встановленому для

а) в местностях, в коих имеются 
книги бывших городских или земских 
самоуправлений, не позже двух ме
сячного срока, с момента опубликования 
настоящей инструкции, и

б) в местностях где отсутствуют 
сведения о городских или земских 
оценках, не позже трех месячного 
срока, с момента опубликования на
стоящей инструкции.

П р и м е ч а н и е .  Указанный в этом, 
пункте срок имеет право продлить 
Народный Комиссариат Внутренних 
дел по представлению об этом 
соответствующих органов местного 
(коммунального) хозяйства.
25. Особо от списков указанных 

в ст. 11 настоящей инструкции, органы 
местного (коммунального) хозяйства 
составляют и вывешивают списки 
домов, предназначенных к возврату, 
согласно ст. 8 постановления от 16 де
кабря 1925 г. с указанием в них, что 
эти домостроения сдаются на льготных 
условиях в аренду или по праву 
застройки.

П р и м е ч а н и е .  Разрушенными 
или ветхими нужно признавать те 
домостроения, которые требуют 
восстановления в размере не менее 
30% всего строения.
26. Помимо вывешивания указанных 

в предыдущей 25 ст. инструкции 
списков, органы местного (коммуналь
ного) хозяйства обязаны принять 
меры к широкому оповещению о сдаче 
в аренду или по праву застройки на 
льготных условиях разрушенных домов.

Бели в течение 2 месяцев со дня 
об'явлення о сем не поступит по этому 
поводу заявлений или же поступившие 
окажутся неприемлимыми для органов 
местного (коммунального) хозяйства, 
последние представляют списки таких 
домостроений на утверждение окр- 
иегюлкома или райисполкома, по 
принадлежности, после чего (утвер
ждения) они подлежат денационали
зации в общем порядке.

27. После утверждения соответству
ющими исполкомами списков, указан
ных в предыдущей ст. (26), таковые 
в копии вывешиваются и отсылаются 
в НКВД в порядке, установленном для
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списків, зазначених в арт. 6-му по
станови з 16 грудня 1925 р., і вони 
мають однакову з цими списками 
силу.

28. Змінювати затверджені відпо
відним порядкомі і оголошені (вивішені, 
або надіслані до НКВС) списки в на
прямкові вилучення будівель з кате
горій, що підлягають поверненню 
в приватну власність, не дозволяється 
за винятком тих випадків, коли від
повідні виші органи запропонують 
внести до списків будь які зміни.

29. Оригінали затверджених списків 
зберігається в справах органів місце
вого (комунального) господарства, як 
документи, що мають особливе зна
чіння, і для загального канцелярського 
користування не вживається. Для 
постійного користування органи міс
цевого (комунального) господарства 
заготовляють спеціяльні; копії цих 
списків.

30. Органи місцевого (комунального) 
господарства зобов'язані видавати 
посвідчення (додаток № 1) про дена
ціоналізацію домобудівель, які знесені 
до списку.

31. Посвідчення про денаціоналіза
цію видається всім особам, що мають 
право на одержання за денаціоналі
зацією цих домобудівель за правом 
власности, або володіння, за винятком 
осіб:

а) що вже одержали одну домо- 
будівлю за денаціоналізацією.

б) що їхня родина вже одержала 
за денаціоналізацією три домобудівлі;

в) що мають вже самі, або їх ро
дина на праві власности три домо
будівлі;

г) колишніх поліцаїв та жандар- 
ських службовців, шпиків, правока- 
торів та тих осіб, що служили у во
рожих до Радвлади контрозвідках, 
а також визнаних по вироках за 
ворогів трудящих.

У в а г а .  Особи звільнені від виз
нання їх ворогами трудящих до 
моменту видання посвідчень про 
денаціоналізацію або до закінчення 
реченця такого, а рівно, инші 
особи, зазначені в цьому арт., амне- 
стовані, та ті, яким повернуто

списков, указанных в ст. 6 постано
вления о~ 16 декабря 1925 г. и имеют 
одинаковую с последними силу.

28. Изменять утвержденные подле
жащим порядком и опубликованные 
(вывешенные) или отосланные в НКВД 
списки, в смысле из'ятия домостро
ений из категории, подлежащих воз
врату в частную собственность, не 
допускается, за исключением тех слу
чаев, когда соответствующими выс
шими органами « будет предложено 
внести в списки те или иные изменения.

29. Подлинники, утвержденных спис
ков, хранятся в делах органов мест
ного (коммунального) хозяйства, как 
документы имеющие особенное значе
ние, и для общего канцелярского 
пользования не употребляются. Для 
постоянного пользования органы мест
ного (коммунального) хозяйства заго
товляют специальные копии этих 
списков.

30. Органы местного (коммуналь
ного) хозяйства обязаны выдавать 
удостоверения (приложение К; 1) 
о денационализации домостроений, 
кои внесены в список.

31. Удостоверения о денационали
зации выдаются всем лицам, имеющим 
право на получение по денационали
зации этих домостроений по, праву 
собственности или владения, за исклю
чением лиц:

а) кои уже получили одно домостро
ение по денационализации;

б) семья коих уже получила по 
денационализации три домостроения;

в) кои имеют уже сами, либо семья 
их на праве собственности три домо
строения;

г) бывших полицейских и жандарм
ских служащих, шпионов, провока
торов, служащих во враждебных Сов- 
власти контрразведках, а равно при
знанных по приговорам врагами тру-

. дящихся.
П р и м е ч а н и е .  Лица освобо

жденные от признания их врагами 
трудящихся к моменту выдачи удо
стоверения о денационализации или 
до окончания срока такового, а 
равно и др. лица, указанные в этой 
ст., амнистированные и восстано-
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виборчі права, прав на одержання
посвідчень не позбавляється;

д) шо про них скадено і набув 
чинности вирок судових органів про 
конфіскату всього їхнього майна.

32. Осіб, шо набули домобудівлі за 
правом власности з 1 січня 1919 р. 
по 15 жовтня 1921 р. та осіб, шо 
продали домобудівлі в цей період, не 
можна визнати за таких, шо мають 
право на одержання цих аомобудівель 
за правом власності!, але-ж осіб цих 
не позбавляєтся права на одержання 
зазначених домобудівель за правом 
володіння (за трудовим звязком), коли 
його буде відповідним порядком вста
новлено.

33. За осіб, шо мають право на 
одержання домобудівлі за правом во
лодіння (за господарсько-трудовим 
звязком) визначається всіх тих осіб, 
не виключаючи і орендарів, які здій
снювали шо до цієї домобудівлі обов- 
язки дбалого домоволодільия, як-то: 
переводили в ній потрібній ремонт 
або поліпшили домобудівлю, переро
бивши її, та витратили багато праці 
або коштів на підтримання домобу
дівлі у відповідному стані и т. ин.

34. За підставу для визнання за 
даною особою права на одержан
ня домобудівлі за денаціоналізацією є:

а) записи, внесені до списків домо
будівель, шо підлягають денаціоналі
зації про осіб, шо зазначені в цих 
списках;

б) будь-який з таких документів, 
датованих перед 1 січня 1919 р.: 
купчі й дані кріпості; заповіти, затвер
джені округовими судами до виконання; 
нотаріяльні дарувальні записи; судові 
присуди, шо набули законної чинности, 
а також ухвали про затвердження в 
правах спадкоємства, і окладні листи 
колишніх міських або земських само
врядувань;

в) документи про купівлю-продаж 
домобудівель, шо їх вчинено в період 
від 5 жовтня 1921 р. до 1 лютого 
1923 р. і які посвідчено нотаріаль
ними органами або нарсуддями й райо-

вленные в избирательных правах,
прав на получение удостоверений
не лишаются;
д) в отношении коих состоялся и 

вошел в законную силу приговор су
дебных органов о конфискации всего 
имушества.

32. Лица, приобревшие домострое
ния по праву собственности с 1 января 
1919 года по 15 октября 1921 г. и 
лица продавшие эти домостроения 
в этот период не могут быть признаны 
имеющими право на получение этих 
домостроений по праву собственности, 
однако лица эти не лишаются права 
на получение домостроений по праву 
владения (по трудовой связи), если 
таковое будет соответствующим по
рядком установлено.

33. Лица имеющие право на полу
чение домостроения по праву владе
ния (по хозтрудовой связи), призна
ются ьсете, не исключая арендаторов, 
кои осуществляли по отношению дан
ного домостроения обязанности рачи
тельного домовладельца, как-то: про
изводили в нем необходимый ремонт 
или улучшающие домостроения пере
делки, затратили значительный труд 
или средства по поддержанию домо
строения в надлежащем виде и т. п.

34. Основанием для признания за 
данным лицом права на получения до
мостроения по денационализации 
является:

а) записи, внесенные в списки под
лежащих денационализации домостро
ений, о лицах указанных в этих 
списках;

б) какой либо из следующих доку
ментов датированных до 1 января 
1919 года: купчие и данные кре
пости, утвержденные окружными су
дами к исполнению духовные завеща
ния; нотариальные дарственные записи; 
вошедшие в законную силу судебные 
решения, а также решения обутвер- 
дении в правах наследства, а также 
окладные листы бывших городских 
или земских самоуправлений;

в) документы о купле-продаже домо
строений кои были совершены в пе
риод от 15 октября 1921 г. до 1 фе
враля 1923 г. засвидетельствованные 
нотариальными органами или нар-
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новими чи волосними виконавчими
комітетами;

г) шо до одержання будинку за 
господарсько-трудовим звязком—при
суди радянських судових органів, шо 
набули законної чинности.

У в а г а .  Спадкоємців осіб, шо 
мали право на одержання домо
будівлі за денаціоналізацією на 
підставі арт. 34, визначається за 
такі, що мають право на одержання 
домобудівлі за денаціоналізацією без 
особливого оформлення своїх прав 
ь судовому порядку. .
35. Особи, шо мають право на'' 

одержання за денаціоналізацією домо
будівлі, зазначеної в списках, звер
таються з заявою до відповідного 
відділу або відділку місцевого (кому
нального) господарства про видання 
посвідчення про денаціоналізацію їм 
даної домобудівлі. Такі заяви нале
жить подавати не далі як 31 грудня 
1926 р. і їх жадними оплатами не об
кладається.

36. В тих випадках, кали на ту 
саму—домобудівлю претендує кілька 
осіб, то суперечки поміж ними на 
підставі арт. 16 постанови ВУЦВК'у 
та РНК з 16 грудня 1925 р. розвя- 
зується судовим порядком, з ТИМ, ЩО 
перевагу мають особи, зазначені в л. 
„г" арт. 34 цієї інструкції.

37. Подаючи заяви про видання 
посвідчень про денаціоналізацію домо- 
будівель, особи, шо клопочуться про 
це, дають підписку (додаток № 2) 
в тому, шо вони не належать до 
числа осіб, яким заборонено денаціо
налізацію домобудівлі (арт. 32) і про 
те, шо вони зобов'язуються вико
нувати всі обов'язки, шо їх покла
дено за ваконом на володільців дена
ціоналізованих домобудівель.

У в а г а .  Підписку дає заявник 
в присутності зав, відділу (відділку) 
місцевого (комунального) господар
ства або особи, що їм це було 
доручено, які зобов'язані запевнити
ся в особовості того,хто дає підписку. 
Ці правила не поширюється на 
підписки, шо на них підписи засвід
чені нотарями, суддями, райвикон
комами або сільрадами.

суд'ями и районными или волостными 
исполнительными комитетами;

г) в отношении получения дома по 
хозяйственной трудовой связи вошед
шие в законную силу решения совет
ских судебных органов.

П р и м е ч а н и е .  Наследники лиц, 
кои имели право на получение до
мостроения по денационализации 
на основании ст. 34, признаются 
имеющими право на получение домо
строения по денационализации без 
особого оформления своих прав 
в судебном ^порядке.
35. Лица, имеющие право на полу

чение по денационализации значаще
гося в списках домостроения обраща
ются с заявлением в соответствующий 
отдел или отделение местного (комму
нального) хозяйства о выдаче удосто
верения о денационализации им дан
ного домостроения. Такие заявления 
должны быть поданы не позже 31 де
кабря 1926 г. и никакими сборами 
не облагаются.

36. В тех случаях, когда на одно 
и тоже домостроение претендует не
сколько лиц, то споры между ними, 
на основании ст. 16 постановления 
ВУЦИК’а и СНК от 1о декабря 1925 г. 
разрешаются судебным порядком при 
чем, преимущество имеют лица, ука
занные в л. „г", ст. 34 настоящей 
инструкции.

37. їПри подаче заявления о выдаче 
удостоверений о денационализации 
домостроений, лица, ходатайствующие 
о том, дают подписку (приложение 
Лу 2) в том, что они не принадлежат 
к числу лиц, коим воспрещается дена
ционализация домостроения (ст. 32) 
и о том, что они обязуются испол
нять все обязанности, возлагаемые 
законом на владельцев денационали
зированных домостроений.

П р и м е ч а н и е .  Подписка дается
заявителем в присутствии завотде
лом (отделением) местного (комму
нального) хозяйства или лица, коему 
это будет поручено, которые обя
заны удостовериться в самолично
сти дающего подписку. Настоящие 
правила не распространяются на 
подписки, подписи на которых за
свидетельствованы нотариусами,
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38. Перед виданням посвідчення 
про денаціоналізацію на руки, органи 
місцевого (комунального) господар
ства зобов'язані зареєструвати домо- 
будівлю, шо про ЇЇ денаціоналізацію 
видається посвідчення, як денаціона
лізовану в порядкові інструкції НКВС 
та НКЮ з 20 верегня 1923 р. 
„Про порядок реєстрації комгоспами 
нотаріальних угод на будівлі й право 
забудування“ (Бюлєтрнь НКЮ за 
1923 р., .V? 39).

39. Посвідчення про денаціоналіза
цію домобудівель належить видавати 
не пізніш, як в 2-хтижневий реченець 
від моменту одержання заяви.

40. Встановлені в арт. 14 постано
ви з 16 грудня 1925 р. (36. Уз. УСРР 
1925 р., N2 101, арт. 554) правила 
про те, шо органи місцевого (кому
нального) господарства не можуть 
самостійно подавати позовів про ану
лювання актів денаціоналізації домо
будівель і в арт. 15 тієї-ж постано
ви про підстави для подання позовів, 
в такій самій мірі стосуються до всіх 
подібних позовів, шо їх подається 
після оголошення зазначеної поста
нови, в наслідку переведення в життя 
як постанови з 16 грудня 1925 р.. 
як і инших виданих раніш законодав
чих актів про денаціоналізацію.

Справи за позовами, порушеними 
органами місцевого (комунального) 
господарства перед оголошенням за
значеної постанови з 16 грудня 1925 р 
в чинному в той час порядкові про
вадяться далі, коли ці позови було 
погоджено з Народнім Комісаріятом 
Внутрішніх Справ і коли їх не на
лежить припинити в порядкові, зазна
ченому в арт. 41 цієї інструкції, або 
через инші законні підстави.

41. Справи за порушеними раніш 
оголошення постанови з 16 грудня 
1925 р. позовами про анулювання 
актів денаціоналізації, належить обов'
язково припинити в таких випадках:

а) коли домобудівля, шо про ану
лювання акту денаціоналізації її по-

судьями, Райисполкомами или сельсо
ветами.
38. До выдачи удостоверения о дена- 

ционализайии на руки, органы мест
ного (коммунального) хозяйства обя
заны зарегистрировать домостроение, 
о денационализации коего выдается 
удостоверение, как денационализован- 
ное в порядке инструкции НКВД 
и НКЮ от 20 сентября 1923 года. 
„О порядке регистрации комхозами 
нотариальных сделок на строения и 
право застройки" (Бюллетень НКЮ 
за 1923 г., К? 39).

39. Удостоверения о денационали
зации домостроений должны выда
ваться не позже, как в двухнедельный 
срок с момента поступления заявления

40. Установленные ст. 14 поста
новления от 16 декабря 1925 г. £обр. 
Уз. УССР 1925 г., № 101, ст. 554) 
правила о том, что органы местного 
(комунального) хозяйства не могут 
самостоятельно пред'являть исков об 
аннулировании актов денационализации 
домостроений и ст. 15 этого же поста
новления об основаниях для пред'
явлення исков, в равной мере отно
сятся ко всем подобным искам, пред- 
являемым после опубликования ука
занного постановления, вытекающим 
из применения как постановления 
от 16 декабря 1925 г., так и других 
действовавших до сего законодатель
ных актов о денационализации.

Ведение же дел по искам, возбу
жденным органами местного (комму
нального) хозяйства до опубликования 
указанного постановления от 16 де
кабря 1925 г., в существовавшем 
в то время порядке, продолжается, 
если эги иски были согласованы 
с Народным Комиссариатом Внутрен
них Дел и если они не подлежат пре
кращению в порядке, указанном 
в ст. 41 настоящей инструкции или 
по иным законным основаниям.

41. Дела по возбужденным до опу
бликования постановления от 16 де
кабря 1925 г., искам об аннулиро
вании актов денационализации, под
лежат обязательному прекращению 
в следующих случаях:

а) если домостроение, об аннулиро
вании акта денационализации коего
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дано позов, підлягає денаціоналізації 
на підставі постанови з 16 грудня
1925 року;

б) коли до цього часу на провад
ження справи немає згоди Нарком- 
внусправ;

в) шо-ж до всіх инших справ, всі 
ті справи, що про них органи місце
вого (комунального) господарства в 
місячний речеьець після оголошення 
цієї інструкції не звернуться з моти
вованим клопотанням до відповідних 
судів про підтримання поданих позовів.

У в а г а .  В справах шо до ану
лювання актів про денаціоналізацію, 
коли в них є звинувачування будь- 
кого за зловживання при денаціо
налізації, суд має право скласти 
ухвалу про припинення справи лише 
після одержання висновку від про
курора.
42. Суперечки між приватними осо

бами про одержання домобудівлі за 
денаціоналізацією розвязується ви
ключно в судовому порядкові.

43. У випадках, коли органи місце
вого (комунального) господарства або 
инші установи, організації та особи 
перевели витрати на денаціоналізова
ну домобудівлю, вони мають право 
на компенсацію в невикористаній або 
непокритій частині цих витрат з боку 
осіб, що одержали за денаціоналіза
цією дану домобудівлю.

Такі нимоги, а рівТчо вселякого 
боду грошеві вимоги шо до домобу- 
дівлі не можуть стати за підставу 
до відмови в денаціоналізації.

Всі суперечки, що випливають при 
застосованні цього арт. розвязується 
в судовому порядкові.

44. Денаціоналізацію в порядкові 
постанови з 16 грудня 1925 р. та 
правил цієї інструкції в рівній мірі 
поширюється на всі домобудівлі, що 
не перевищують своєю оцінкою вста
новлених для даної місцевости норм 
і що не підпадають під категорію, пшо 
не належить денаціоналізації", неза
лежно від булих раніш (при попе
редній денаціоналізації), відмов в де
націоналізації будь-якої домобудівлі, 
також і на ті домобудівлі, шо акти

пред'явлен иск, подлежит денациона
лизации на основании постановления 
от 16 декабря 1925 г.;

б) если до сего времени на ведение 
дела не последовало согласие Нарком- 
внудела;

в) в осношении остальных дел — 
все те, по коим органы местного (ком
мунального) хозяйства в месячный 
срок по опубликовании сей инструкции 
не обратяться с мотивированным 
ходатайством в соответствующие суды 
с поддержанием пред'явленнях исков.

ГІ р и м е ч а н и е. По делам об анну
лировании актов о денационализации 
в которых содержится против кого 
либо обвинения в злоупотреблении 
при денационализации,суд имеет пра
во вынести решение о прекращении 
дела только после получения заклю
чения от прокурора.
42. Споры между частными лицами 

о праве на получение домостроения 
по денационализации, разрешаются 
исключительно в судебном порядке.

43. В случаях, когда органами ме
стного (коммунального) хозяйства 
или другими учреждениями, органи
зациями и лицами произведены затраты 
по денационализированному домостро
ению, они имеют право на возмещение 
в неиспользованной или непогашенной 
части этих расходов со стороны лиц, 
получивших по денационализации 
данное домостроение.

Такие требования, а равно всякого 
рода вообще денежные требования 
по домостроению не могут служить 
основанием к отказу в денационали
зации.

Все споры, вытекаюшие при при
менении настоящей статьи, разреша
ются в судебном порядке.

44. Денационализация ,в порядке 
постановления от 16 декабря 1925 г. 
и правил инструкции в равной мере 
распространяется на все домостроения, 
не превышающие по своей оценке, 
установленных для данной местности 
норм и не подходящие под категорию 
,,не подлежащих денационализации*1, 
независимо от бывших ранее (при 
предыдущей денационализации отказов 
в денационализации того или иного 
домостроения, а также и на те домо-
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про їхню денаціоналізацію на підста
ві в той час чинних законів про де
націоналізацію було анульовано в су
довому порядку, або, що про них в 
свій час відбулися так звані добро
вільні відмови.

45. Ті з зазначених в списках до- 
мобудівель, що на них не буде пода
но заяв про видання посвідчень про 
денаціоналізацію до 31 грудня 1926 р., 
визнається за націоналізовані в по
рядкові уваги 1 до арт. 28 Житлоза- 
кону з 1 листопаду 1921 р. Й скла
дають фонд неденаціоналізованих до- 
мобудівель.

46.3 виданням цієї інструкції касу
ється такі арт. інструкції НКВС 
29 листопаду 1921 року: 2-й з усіма 
увагами 3, 5, 7, 10, 11, 21, 22,24.

47. Неправильні чинності органів 
місцевого господарства в переведенні 
денаціоналізації заінтересовані особи 
мають право оскаржувати в порядкові 
інструкції ВУЦВК'у з 24 березня 
1925 р. (3. У. УСРР 1925 р., № 33-34, 
арт. 255).

Харків, 10 травим 1920 р.

Заст. Народнього Комісара
Внутрішніх Справ Слинько.

Заст. Народнього Комісара Юстиції
та Генерального Прокурора

Республіки Михайлик.

строения, акты о денационализации 
которых по ранее действовавшим 
законам о денационализации были 
аннулированы в судебном порядке 
или в отношении коих в свое время 
последовали так называемые добро
вольные отказы.

4 5. Те из поименованных в списках 
домостроений, на которые не будут 
поданы заявления о выдаче удосто
верений о денационализации до 31 
декабря 1926 г., признаются наци
онализированными в порядке приме
чаний 1 к ст. 28 Жилзакона от 1 но
ября 1921 г. и составляют фонд неде- 
национализированных домостроений.

46. С изданием настоящей инструк
ции отменяются следующие статьи 
инструкции НКВД от 29 ноября 1921 г.: 
2 со всеми примечаниями, 3, 5, 7 10 
11, 21, 22 24.

47. Неправильные действия органов 
местн-го хозяйства при проведении 
денационализации могут быть обжа
лованы заинтересованными лицами 
в порядке Инструкции ВУЦИК‘а 
от 24 марта 1925 г. (Соб. Уз. УССР 
1925 г., № 33-34, ст. 255).

Харьков. 10 мая 1926 г.
Зам. Народного Комиссара Вну

тренних Дел Слинько.
Зам. Народного Комиссара Юстиции 

и Генерального Прокурора
Республики Михайлик.

(Додаток X? 1 до арт. 30 
Інструкції).

П о с в і д ч е н н я .

Дано це громадянину (прізвище, ім'я та но батькові)...............................................
............................................ в тім, що згідно постанови. ВУЦЗК та РНК УСРР

з 16 грудня 1925 р. „Про продовження реченця і про підвищення норм оцінки 
для денаціоналізації будинків" (36. Уз. УСРР 1925 р., Кї 101, арт. 554*) 
(див. нижче) йому передано за денаціоналізацією у приватну власність домо
будівні в М........................./ . . . що, МІСТЯТЬСЯ по..............................................вул.
під ч........................на земельній дільниці в...............................кв. метрів в межах:
з вулиці (або майдана) на протязі............................................... метрів; праворуч —
з земельною дільницею (вказати чиєї....................................... на протязі....................
метрів; ліворуч—з земельною дільницею................................................... на протязі
. . . .  метрів і %з заднього боку—земельною дільницею ... ................

на протязі . . . .  метрів і складаються з (вказати окремі будівлі, шо їх де-
•) В разі денаціоналізації будівель, зазначених в арт. 8 постанови ВУЦВК та РНІС 

УСРР з 16 грудня 1925 р. в посвідченні робиться покликання також і на постанову 
відповідного виконкому про затвердження сапсків будівель, які денаціоналізується 
в порядку цього артикула.
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націоналізується............................................................. Зазначену вище земельну
дільницю під денаціоналізованими-гр................................... будівлями тимчасово
передано йому в користування, аж до закріплення земель за денаціоналізо
ваними будівлями в постійне користування.

Зазначеними више будівлями гр......................................має повне право розпо
ряджатися включно до застави і перевласнення їх, з додержанням чинного 
законодавства.

П і д с т а в а .  Оголошений....................................... місяця......................дня
1926р. список денаціоналізованих будівель по м................................................

Завідатель Відділу місц. ком. госп.
Відділку

.......................................................Виконкому (підпис)

1926 року. . 
ній частині при 
в реєстрі під К? 
свідчується.

(Печатка).
Секретар Відділу— (підпис). Відділку

..............місяця . . . . дня цього акта в реєстрацій-
. . . відмісц(ком)госпі зареєстровано і занотовано 

аркуш . . . .  реєстр ч................................... , що й по-

(Печатка).

Завідатель Реєстраційною частиною (підпис)

1926 р місяця.................дня.

П і д п и с к а .

(Додаток .\? 2 до арт. 37 
Інструкції).

1926 року . . . . лня............................ я, шо нижче підписався.................................
.....................................................даю цю підписку відділу (відділку) місцевого
(комунального) господарства........................................ ...  . округового (або ра-
йонового) виконавчого комітету в тому:

1) , шо я: а) д^мобудівлі за денаціоналізацією до цього часу ніде не одер
жав; б) поліцаєм та жандарським службовцем, а рівно шпиком, прово
катором, службовцем ворожої Радянській владі контррозвідки не був
в) ворогом трудящих не оголошений*) (див. нижче).

2) шо ні у мене, ні у членів моєї родини немає на праві власности ніде 
трьох домоволодінь;

3) що підносно мене не було ухвалено судовими органами вироку, шо 
набув законної чинности, про конфіскацію мого майна**) (див. нижче);

•) 1$ тих випадках, коли особу, що дає підпіі-ку. було оголошено за ворога тру
дящих, ало потім від цього стану звільнено—літ. „в“ викладається так: ..в) за во
рога трудящих був оголошення, але звільнений від цього, згідно документу. ЩО
прикладається до цього...................................... “(зазначити документ, якня прикладається
до нідпискн).

**) У випадках, коли особу, що дає г.ідпіску. було засуджено до заходу еоціяль- 
ної оборони з конфіскнтою майна, але потім вирока цього, хоч би в частині конфі.- 
скати. скасовано, або засуда;еиого від конфіскати звільнено за амнестією то п. З 
викладається так: _іцо відносно мене був ухвалений та набув законної чинности 
вирок про конфі<-кату мого майна, але цього вирока було скасовано або: але від конфі- 
скатн я звільнений (за такою-то) амнестією“.

У в а г а .  В тім разі, коли особи, що дають підпаску, належать до категорії, 
зазначених у літ. ,.б“ і ..в*‘ п. 1 цієї підписки, але до моменту дачі підписки 
вони законно користуються виборчими правами, то цю літеру викладається так: 
„замість слів ..не був** „не оголошений" відповідно викладається так: „був" „ого
лошення", але тому, шо (вказати обставина) . . . •.................................................. , тепер кори
стуюсь виборчими правами до рад, про що свідчить подаваний до цього доку
мент"............................................. (вказати документ).
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4) що я зобов'язуюсь держати в повному порядкові домобудівлю, що її пе
редається мені за денаціоналізацією та виконувати всі обов'язки, шо їх покла* 
дається на домоволодільців в законному порядкові;

5) що мені відомий зміст арт. 28 Житлозакону від 1 листопаду 1921 р. і 
арт. і Цивїльн. Кодексу про те, шо домобудівля мрже бути відібрана у мене за. 
судом в разі, якщо я не буду держати та зберігати передану мені за дена
ціоналізацією домобудівлю у відповідному порядку в межах, встановлених 
законом, або законними розпорядженнями, або якщо я буду здійснювати 
свої права на передану мені домобудівлю, що буде протиречити прямому її 
призначенню.

(Підпис).

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. . Издание Народного Комиссариата Юстиции.

Укрголовліт Ч. 1569. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фруизе. Зам. Ч. 2145. Іірпм. 6000.



УКРАЇНСЬКА СОШЯЛТСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
[34У47.7КСИ8М Пролетарі всіх країн, єднайтеся.'

УЗАКОНЕНО ТАЙ ^РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОМТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

за  і^-сирік

офіційне ридання народнього комісаріяту юстиції

15 лілія 1976 9 11.15-16 Війн ДРУГИЙ 5 ИЮЛЯ 1926 Г. К15-16 Отдел ВТОРОЙ

З М І С Т

Постанови УЕН

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ЭКОСО УССР

(24 квітня 1926 р.)

60. Про іншу й доповнення нормального 
татуту к-нупальних ломбардів 

ІН'Трукцкя та постанова ІІаркомзему. 
Иаркомфіиу. Наркомі» ту та Міжуряд- 
няцької М-чринво? Комісії при УЕІІ.
(1Л лютого, 8 • ЗО квітня. 13-17 трапив 
І02&Р І

5! Про порядок ро-тря ції вніма< н< ння 
будівель сільсько-господарського При
значення ИИ Землях трудового корнету- 
вапні.

52 Пряямля В'-терянярно-ганітярногоогля
ду «УДоЛя. при-нач-но! на -арів, до
свіду та бракування м'ясних продуктів.

5Л Про за-провадж-вия метричної системи 
а вагоговчнх і торговельних операціях 
всіх родів сироняня. зернових та хлібних 
товарів, в операціях я льовом. коно
ида чи. в, і<а]<*..джут.м. щотикоа . пухом, 
а також ге|-одим.«ю й фруктами та а 
ічшіоі> сировиною, що йде на пер#- 
робку. па ГК«ТІ0|Т, а Також беЗПОС**- 
редньо вм споживавня.

54. Про -апрощілження м-трачної гнеіемн 
в роздрібній том їм і УСІТ.

55. Про запровадження метричної системи 
п Друк і гро користування одноманіт
ною у яси випадках системо» скоро
ченні Позначень

56. Про акоромдження Метричної системи 
в заготоачнх і торгов- льнах операціях 
»« бавовно», шовком та вовно»

5“. Про встановленая оснівних мірних оди
ниць у вромн. дояості. торгівлі тв ва 
транспорті.

8. Про тлумачення 2 чает. арт. 79 Кри
мінального Кодексу.

(24 піч еля 1926 і.)

50. Об изменении и дополнении нормального 
устава ком му пальних ломбардов. 
Інетрукцня н постановления Нарком- 
земи.Наркомфяня, Наркомюста н Между
ведомственной Метрической Комиссии
при уас.
(1« февраля. 8-30 апреля, 13-17 мня 
ІУ2в г.)

51. 0 іі"рялке регистрации отчуждения 
сі|Юеіінй с.-х. значення на землях трудо
вого пользования.

52. Правила ь-т* -ринарно - санитарного 
осмотра убоЯних жнвотних н нссле- 
доваиия и браковки мясных продуктов.

5» О вьеденин МеТрНЧі СКОЙ сис темы в 
заготовительных и торговых операциях 
по всем видам сырья, зернового и 
хлебных товаров, и оперяннях со льном, 
пенькой, кенафой. джутом, шотяной. пу- 
X' м. а также с овощами. Фруктами и 
с другими видами сырья, как поступа
ющими в переработку, для экспорта, 
а также ДЛЯ непосредственного потре
бления,

54. О ьв< д- нни метрической системы в роз
ничной торговле УССР.

55. О введении метрнче* кой системы в пе
чати по пользовании единообразной во 
всех случаях системой сокращенных 
обозначений.

56. О ввел- пни метрической системы в за 
готовительных н торговых операция' 
с хлопком, шелком и шерстью.

57. Об установлення о< новных измеритель
ных единиц в промышленности, тор
говле и на транспорте.

58. О толковании 2 части ст. 79 Уго
ловного Кодекса.
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Постанова Української Економіч
ної  Наради.

50. Про зміну й доповнення нор
мального статуту комунальних лом

бардів.

На зміну й додаток до постанов 
Української Економічної Наради 
з 29 травня 1923 року „Нормальний 
статут комунальних ломбардів" (36. 
Уз. УСРР 1923 р., відд. II, № 6 (8) 
арт. 45) і з 7 січня 1924 року „Про 
доповнення нормального статуту 
комунальних ломбардів" (36. Уз. УСРР 
відд. II, Кї 3. арт. 6),—Українська 
Економічна Нарада п о с т а н о в и л а :

Поробити такі зміни і додатки 
в нормальному статуті комунальних 
ломбардів:

1. До арт. 2і нормального статуту 
комунальних ломбардів додати пункт З 
такого змісту:

„3) поновлювати заставу, за згодою 
заставодавця, в инших кредитових 
установах коштовних застав на під
ставі правил тої кредитової установи, 
де поновлюється заставу'*.

2. Додати до нормального статуту 
комунальних ломбардів у відділі 
„Призначення ломбарду та його 
капітал" арт 41 такого змісту:

„4і. Ломбард, у межах наданих 
йому цим статутом функцій, має 
право як самостійна юридична особа 
укладати вселякі договори й зобов'я
зання, кредитуватися й позичатися 
в різних кредитових установах в 
межах, визначених міською радою 
робітничих, селянських і червоноар- 
мійських депутатів, а також має 
право позивати й відповідати на суді 
та инше".

3. Артикул 8 нормального статуту 
комунальних ломбардів викласти 
такою редакцією:

„8. Ломбард приймає в заставу 
речі на реченець від одного до чоти
рьох місяців. Після закінчення реченця 
позики позичальникові дається один 
пільговий місяць для викупу, понов
лення застави або здовження реченця 
позики. При викупі застави стягається

П о с т а н о в л е н и е  У к р а и н с к о г о  Э к о н о 
м и ч е с к о г о  С о в е щ а н и я .

50. Об изменении и дополнении нор
мального устава коммунальных лом

бардов.

Во изменение и дополнение поста
новлений Украинского Экономического 
Совещания от 29 мая 1523 года „Нор
мальный устав коммунальных ломбар
дов" (С. У. УССР 1923 г., Отд. II. 
№ 6(8), ст. 45) и от 7 января 1924 г. 
„О дополнении нормального устава 
коммунальных ломбардов" (С.У. УССР 
1924 г., Отд. II, N5 3, ст. 6),—Украин
ское Экономическое Совещание п о- 
с т а н о в и л о :

Внести нижеследующие изменения 
и дополнения в нормальный устав 
коммунальных ломбардов

1. Ст. 2х нормального устава ком
мунальных ломбардов дополнить 
пунктом 3 следующего содержания:

„3) перезалога, с согласия залого
дателей, в других кредитных учрежде
ниях ценных закладов на основании 
правил того кредитного учреждения, 
в котором производится перезалог".

2. Дополнить нормальный устав 
коммунальных ломбардов в разделе 
„Назначение ломбарда и его капитал" 
статьей 41 следующего содержания:

„41. Ломбард в пределах предоста
вленных ему настоящим уставом функ
ций, пользуется правом в качестве 
самостоятельного юридического лица 
на заключение всякого рода договоров 
и обязательств на кредитование и 
получение займов в различных кре
дитных учреждениях в пределах, опре
деленных городским советом рабочих, 
крестьянских и красно-армейских де
путатов, а также правом иска и ответа 
на суде и прочее".

3. Статью 8 нормального устава 
коммунальных ломбардов изложить 
в следующей редакции:

„8. Ломбард принимает в заклад 
веши на срок от одного до четырех 
месяцев. По истечении срока ссуды 
заемщику предоставляется один льгот
ный месяц для выкупа, перезалога, 
заклада или продления срока ссуды. 
При выкупе заклада взимается уста-
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встановлений відсоток з позики, 
а при поновленні застави і здовженні 
реченця позики стягається встано
влений відсоток з позики і плата 
за переховування і страхування. 
Як шо після закінчення пільгового 
місяца застави не буде викуплено 
або далі поновлено, або не буде 
здовжено реченця позики, то застава 
йде на продаж з авкціону на загаль: 
них підставах.

У в а г а .  Здовження реченця пози
ки допускається не більш як на пер
вісний реченець позики і тільки в разі, 
коли є певність, шо коштовність 
застави не зменшилася".
4. Другу частину арт. 12 нормаль

ного статуту комунальних ломбардів 
викласти такою редакцією:

„Плата за страхування й перехо
вування застави стягається при ви
дачі позики, а відсотки з позики 
стягається при викупі речей, при 
поновленню застави, при здовженню 
реченця позики й при продажу 
прострочених застав".

5. Артикул 13 нормального статуту 
комунальних ломбардів викласти 
такою редакцією:

„13. Позики видаються під заставу 
коштовних металів у розмірі до 80% 
проти оцінки їхньої вартости на 
вагу та не більш від 60% оцінки під 
вселякі иниіі застави, з тим, шо від
сотки з позики і плату за страху
вання стягається з суми виданої 
позики, а не з суми оцінки".

Харків, 24 квітня 192П г.
Голова Української Економічної 

Наради В. Чубар. 
Керівничий Справ Української 

Економічної Наради Ф. Бею.
Оголошено в ..Вістях ВУЦВк1*

12 червня 1926 р., .\ї 132. ___

Інструкція НаркомзеїУіу,  Нарком- 
фіну й НКЮ.

51.Пропорядокреєстраціївивласнення 
будівель сільсько • господарського 
призначення на землях трудового 

користування.
На розвиток постанови ВУЦВК‘у 

та РНК УСРР з 23 травня 1925 р. 
„Про вивласнення будівель сільсько-

новленный процент по ссуде, а при 
перезалоге заклада и продлении срока 
ссуды взимается установленный про
цент по ссуде и плата за хранение 
и страхование. Если по истечении 
льготного месяца заклад не будет вы
куплен или перезаложен или не будет 
продлен срок ссуды, то заклад посту
пает в продажу с аукциона на общих 
основаниях.

П р и м е ч а н и е .  Продление срока 
ссуды допускается не более, чем на 
первоначальный срок ссуды, и лишь 
в случае если есть уверенность, что 
ценность заклада не уменьшилась".
4. Вторую часть ст. 12 нормаль

ного устава коммунальных ломбардов 
изложить в следующей редакции:

„Плата за страхование и хранение 
заклада взимается при выдаче ссуды; 
проценты же по ссуде взимаются при 
выкупе вещей, при перезалоге заклада, 
при продлении срока ссуды и при 
продаже просроченных закладов".

5. Статью 13 нормального устава 
коммунальных ломбардов изложить в 
следующей редакции:

„13. Ссуды выдаются под залог 
драгоценных металлов в размере до 
80% против оценки по весовой их 
стоимости и не свыше 60% оценки 
под всякие другие заклады, причем 
проценты по ссуде и плата за стра
хование взимается с суммы выданной 
ссуды, а не с суммы оценки".

Харьков, 24 апреля 1926 г.
Председатель Украинского 

Экономического Совещания В. Чубаръ 
Управляющий Делами Украинского 

Экономического Совещания Ф. Бега.
Распубликовано в .Вістях" ВУЦВК'" 

___ 12 июня 1925 г., Л- 132

Инструкция Наркомзема* Нарком- 
фина и НКЮ.

51.0 порядке регистрации отчуждения 
строений с.-х. значения на землях 

трудового пользования.

В развитие постановления ВУЦИЮа 
и СНК УССР от 23 мая 1925 года 
„Об отчуждении строений с . - х .  н а -
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господарського призначення на зем
лях трудового користування" (36. 
Узак. УСРР 1925 р., № 27, арт. 215) 
і на підставі арт. 4 цієї постанови 
Народні Комісаріати Земельних Справ, 
Юстиції та Фінансів пропонують всім 
окрземвідділам, окрсудземкомісіям, окр- 
судам та райвиконкомам взяти-до кері
вництва нижчезазначені правила:

1. Договори вивласнення не на знос 
будівель сільсько-господарського при
значення на землях трудового кори
стування, зазначені в арт. 2 поста
нови ВУЦВК'у та РНК з 23 травня 
1925 року, набувають законної чин
ности лише після реєстрації їх в рай
виконкомові від дня постанови від
повідної земгромади про передання 
садибної дільниці набувачеві будівель 
на точній підставі правил, що їх вста
новлюється цею інструкцією.

2. Реєстрації підлягають всі законно 
складані договори незалежно від їх 
форми тоб-то, так листовні, як і сло
весні.

3. Для запису договорів про вивлас
нення будівель, райвиконкоми зобо
в'язані провадити реєстраційні книги. 
Кожна сторінка цих книг складається 
з трьох талонів, що поділяються між 
собою гіросічкою. У всіх талонах 
запис мусить бути однаковий, з тим, 
шо перший примірник переховується 
в справах райвиконкому, другий ви
дається на руки особі, шо будівлі 
вивласнює, а третій особі, шо їх 
набуває.

Форму реєстраційної книги до цього 
додано.

4. Посвідченням про окладення угоди 
зі всіми юридичними наслідками, що 
з того виникають, є виключно зазна
чені талони реєстраційної книги, але 
в жодному разі не договори, шо їх 
склали сторони поза зазначеною 
реєстрацією.

У в а г а  1. Зазначені талони на
бувають законної чинности від дня 
постанови земельної громади про 
передання садибної дільниці набу-> 
вачеві будівлі.

У в а г а  2. На випадок втрати та
лону райвиконком видає дублікат 
талона, після оголошення про це 
в установленому порядкові.

значения на землях трудового пользо- 
вания“ (Сб. Уз. УССР 1925 г., № 27, 
ст. 215) и на основании ст. 4 того же 
постановления НКЗ, НКЮ и НКФ 
предлагают всем окрземотделам, окр- 
земсудкомиссиям, окрсудам и райис
полкомам принять к руководству 
нижеуказанные правила:

1. Сделки об отчуждении не на снос 
строений с. - х. назначения на землях 
трудового пользования, указанные в 
ст.. 2 Постановлен. ВУЦИК и СНК 
от 23 мая 1925 г., вступают в закон
ную силу лишь после регистрации их 
в райисполкоме со дня постановления 
соответствующего земельного обще
ства о передаче усадебного участка 
приобретателю строений на точном 
основании правил, устанавливаемых 
этой инструкцией.

2. Регистрации подлежат все законно 
совершенные сделки независимо от их 
формы, т. е. как письменные, так 
и устные.

. 3. Для записи сделок об отчуждении 
строений райисполкомы обязаны вести 
регистрационные книги. Каждая стра
ница этих книг состоит из трех 
талонов, разделяемых между собою 
просечкою. На всех талонах запись 
должна быть одинаковой, с тем, что 
первый экземпляр сохраняется в делах 
райисполкома, второй выдается на 
руки лицу, отчуждающему строение, 
а третий лицу приобретающему.

Форма регистрационной книги при 
сем прилагается.

4. Удостоверением совершениясделки 
со всеми юридическими последствиями, 
отсюда вытекающими, являются исклю
чительно указанные талоны регистра
ционной книги, а отнюдь не договоры, 
совершенные сторонами помимо ука
занной регистрации.

П р и м е ч а н и е  1. Указанные 
талоны вступают в законную силу 
со дня постановления земельного 
общества о передаче усадебного 
участка приобретателю строения.

П р и м е ч а н и е  2. В случае утра
ты талонов райисполком выдает 
дубликат такового, после об'явлення
об этом в установленном'Порядке.
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5. Всі договори вивласнення будівель 
сільсько-господарського призначення 
не на знос, а з передачею в користу
вання нового власника будівель са
дибної дільниці, на підставі § 35 пере
ліку вилучень з гербового статуту 
(додаток 2 до статуту про гербову 
оплату) звільняється від гербової 
оплати, як документи про трудове 
землекористування.

6. Документи про вивласнення буді
вель на знос реєстрації не підлягають 
і їх обкладається гербовою оплатою 
на загальних підставах.

7. Вищезазначений порядок скла
дання договорів не поширюється на 
будівлі промислового і торговельного 
призначення, навіть і в тому випад
кові, коли їх розташовано на землях 
трудового користування, а також 
на житлові будівлі, що їх винаймається 
в формі промислу. Угоди про вивлас
нення цих будівель складається в нота- 
ріяльному порядкові з додержанням 
умов, передбачених у п. 9 арт. 8 цієї 
інструкції та з наступною реєстрацією 
в райвиконкомі.

8. Записуючи договори, належить 
керуватися нижчезазначеними вказів
ками:

1) номер акту проставляти цифрами:
2) рік, місяць і день писати обо

в'язково прописом;
3) назву установи, шо видає доку

менти, зазначати повністю, а не ско
рочено;

4) призвіще, ім'я й по батькові 
сторін проставляти також повністю.

5) назву округи, району, села 
й місце розташування садиби писати 
ясно, щоб з цього приводу не виникло 
ніякого сумніву;

6) кожну будівлю належить опи
сувати окремо з зазначенням розміру 
та матеріялу, шо з нього ії збу
довано;

7) ціну проставляти ясно й обо
в'язково прописом, з тим, щоб коли 
будівлі вивласнюється за гроші—про
ставляти грошеву суму, в разі міни— 
проставляти те майно, шо його пере
дається за будівлі, з зазначенням 
оцінки. При беззаплатному вивласненні 
будівель належить зазначити—„без
заплатно";

5. Все сделки об отчуждении стро
єний с.-х. назначения не на снос, а 
с передачей в пользование новому соб
ственнику строєний усадебного участка, 
на основании § 35 перечня из'ятий 
из гербового устава (приложение 2 к 
уставу о гербовом сборе) освобожда
ются от гербового сбора, как доку
менты о трудовом землепользовании.

\
6. Документы об отчуждении стро

ений на снос регистрации не под
лежат и оплачиваются гербовым сбо
ром на общих основаниях.

7. Вышеуказанный порядок совер
шения сделок не распространяется на 
строения промышленного и торгового 
назначения, даже и в том случае, 
если эти строения расположены на 
землях трудового пользования, а также 
на жилые строения, сдаваемые в наем 
в виде промысла. Сделки об отчуждении 
этих строений совершаются в нота
риальном порядке с соблюдением усло
вий, предусмотренных в п. 9 сг. 8 этой 
инструкции и с последующей регистра
цией в райисполкоме.

8. При записи сделок надлежит ру
ководствоваться нижеизложенными 
указаниями:

1) номер акта проставлять цифрами;
2) год, месяц и день писать обяза

тельно прописью;
3) название учреждения, выдающего 

документы, обозначать полностью, а 
не сокращенно;

4) фамилию, имя и отчество сторон 
проставлять также полностью;

5) название округа, района, села и 
место расположения усадьбы писать 
ясно, чтобы по этому поводу не воз
никало никакого сомнения;

6) каждое строение надлежит опи
сывать отдельно с указанием размера 
и материала, из коего оно вы
строено;

7) цену проставлять ясно и обяза
тельно прописью, причем, если стро
ение отчуждается за деньги, проста
влять денежную сумму, в случае мены— 
проставлять имущество, передаваемое 
в обмен за строение, с указанием 
оценки. При безвозмездном отчуждении 
строений надлежит указать „безвоз
мездно".
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8) в графі—„умови", за згодою 
сторін, можна зазначити всі,що не про* 
тивні закону умови—як наприклад: 
розстрочка платіжу, утримання до 
смерти попереднього володільця та 
инше, а також наслідки зламання 
умови.

9) складаючи договори, сторони 
повинні подати:

а) посвідчення особозости сторін;
б) посвідчення про приналежність

будівель;
в) витяг з подвірних записів про 

склад двору, шо вивласнює будівлі 
з зазначенням господаря двору;

г) засвідчену сільрадою листовну 
згоду всіх членів дзору, шо досягли 
18 років, на вивласнення будівель.

д) документи про попередню згоду 
земельної громади на передання садиби, 
шо на ній розташовано будівлі, особі, 
шо набуває останні.

10) підписи вчасників мусять вклю
чати прізвище, ім'я та по-батьков, як 
шо, вчасник не може сам підписати 
договора через неписьменність, хоробу 
або через инші обставини, то він мусить, 
в присутності голови райвиконкому, 
доручити підпис акту від свого імени 
иншій особі. В самому тексті договора 
голова райвиконкому мусить посвід
чити, чому саме вчасник не міг під
писатися сам та доручив підписати 
за нього иншій особі; 11

11) реєструючи договора голова 
і секретар райвиконкому посвідчують 
не підписи сторіч, а самий, договір зі 
всіма наслідками, шо з того вини
кають.

9. Після реєстрації угоди в рай
виконкомові, земельна громада оста
точно закріплює садибну дільницю за 
набувачами будівель. Зареєстрований 
договір набуває законної чинности від 
дня постанови земельної громади про 
остаточне закріплення.

Харків, 16 лютого 1926 р.
Заст. Народнього Комісара 

. Земельних Справ Винниксв.
Народній Комісар Фінансів

Кузнецов.
Заст. Народнього Комісара

Юстиції Рейхе аь.

8) в графе „условия" по соглаше 
нию сторон, можно указывать все, не 
противные закону условия, как напри
мер: рассрочка платежа, содержание 
до смерти предыдущего владельца и т.п. 
а также последствия нарушения 
условий.

9) составляя сделки, стороны обя 
заны представлять:

а) удостоверения самоличности,
б) удостоверения о принадлежности 

строений;
в) выписку из подворных записей 

о составе двора, отчуждающего строе
ния, с указанием хозяина двора;

г) засвидетельствованное сельсове
том письменное согласие всех достиг
ших 18 л.; членов двора на отчужде
ние строений;

д) документы о предварительном со
гласии земельного общества на переда
чу усадьбы, на коей размещены строе
ния, лицу приобретающему последние;

10) подписи участников должны 
заключать в себе фамилию, имя и от
чество. при чем если участник не 
может сам подписать сделку благодаря 
неграмотности, болезни или по иным 
обстоятельствам, он должен в присут
ствии председателя райисполкома 
поручить подписать сделку от своего 
имени др. лицу, в самом тексте сделки 
председатель райисполкома должен за
свидетельствовать, почему именно уча
стник не мог подписаться сам и поручил 
подписаться за него другому лицу;

11) при регистрации сделок предсе
датель и секретарь райисполкома сви
детельствуют не подписи сторон, а 
самую сделку со всеми последствиями, 
из этого вытекающими.

9. После регистрации сделки в рай
исполкоме, земельное общество окон
чательно закрепляет усадебный учас
ток за приобретателем строений. 
Зарегистрированная сделка вступает 
в законную силу со дня постановления 
земельного общества об окончательном 
закреплении.

Харьков, 16 февраля 1926 г.
Зам. Народного Комиссара

Юстиции Винников. 
Народ. Комиссар Финансов Кузнецов.

Зам. Народного Комиссара
Юстиции Рсйхель.
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Додаток до арт. . . .

Форма реєстраційної книги:
АКТ №....

Рік, місяць та день.............................
Назва установи, що видає документ.

Прізвище, 1м‘я, по-батькові та по
стійне місце осідку особи, шо ви-

в іаснює будівлі.....................................
Прізвище, ім'я, по-батькові та по

стійне місце осідку особи, шо набуває.
будівлі.................... ... ...........................

Округа, район, село та місце роз
ташування садиби, що на ній розта
шовано будівлі, шо іх вивласнюється

Докладне визначення будівель . . 
Ціна, то за ню будівлі вивлас

нюється . . •...........................................
Умови складуваного договору . . .

Які документи подали сторони, 
складаючи договора.............................

Підпис особи, шо вивласнює будіглі

Підпис особи, шо набуває будівлі .

Місце печатки Райвиконкому. 
Піди: Голови Райвиконкому 
Підпис Секретаря Райвиконкому

52. Правила ветеринарно-санітарного 
огляду худоби, призначеної на заріз, 
досліду та бракування м’ясних про

дуктів
На підставі арт. 2 Ветеринарного' 

Кодексу УСРР (36. Уз. УСРР 1925 р., 
№ 9-10, арт. 77), в розвиток арт. 69 
і 70 Ветеринарного Кодексу УСРР, 
Народній Комісаріят Земельних Справ 
УСРР затверджує такі правила ветери
нарно-санітарного огляду худоби, приз
наченої на заріз, досліду та бракування 
м’ясних продуктів.

П О Д І Л .  І .

Оіляд худоби, що її призначено на 
заріз.

1. Огляд худоби, шо її призначено 
на заріз, провадиться того дня, коли 
саме ріжиться її, і має виявити, чи

Приложение к сіп. . . .

Форма регистрационной книги:
АКТ № . . . .

Год, месяц и день................................
Название учреждения, выдающего

документ ................................................
Фамилия, имя отчество и постоян

ное местожительство лица, отчуждаю
щего строения ........................................

Фамилия, имя, отчество и постоян
ное местожительство лица, приобре
тающего строения ..................................

Округ, район, село и место располо
жения усадьбы, на каковой располо

жены отчуждаемые строения . . . . 
Подробное обозначение строений

Цена, за которую строение отчу
ждается ...................................................

Условия, совершаемой сделки . . %

Какие документы представили сто
роны при совершении сделки . . . .

Подпись лица, отчуждающего строе
ния ..........................................................

Подпись лица, приобретающего 
строения .................................................

Место печати Райисполкома 
Подпись Председателя Райисполкома 
Подпись Секретаря Райисполкома

52. Правила ветеринарно санитарного 
осмотра убойных животных и иссле
дования и браковки мясных про

дуктов.
На основании ст. 2 Ветеринарного 

Кодекса УССР (Собр. Уз. УССР 1925 г. 
№ 9-10, ст. 77), в развитие ст. 69 и 70 
Ветеринарного Кодекса УССР, Народ
ный Комиссариат Земледелия УССР 
утверждает нижеследующие правила 
ветеринарно - санитарного осмотра 
убойных животных и исследования, 
и браковки мясных продуктов.

О Т Д Е Л  I .
Осмотр убойных животных.

1. Осмотр убойных животных произ
водится в день убоя и имеет целью 
обнаружение у них болезней, влияю-

319



Ч. 15-16 Арт. 52 № 15-16 Ст. 52

нема в неї хороб, шо впливають на 
якість м‘яр8 та придатність його до 
харчу людям або вимагають ветери
нарно-санітарних заходів, що їх зазна
чено у арт. 14 Вет. Кодексу УСРР.

2. Худобу, підозрілу на захорування 
на пошесні хороби, не ріжиться і за
тримується в ізольованому помешканні 
при різниці аж до виявлення стану її 
здоровля.

3. Худоба, коли виявлено, шо вона 
хора на телій. симптоматичний кар
бункул, чуму рогатої худоби, сказ, сап, 
стовбняк та злісний набряск, або тільки 
підозрілу на захорування на одну 
з цих хор б, а також худобу, у якої 
є ненормальна температура (висока 
або низька), і худобу, шо є в стані 
агонії—не припускається до зарізу на 
м'ясо і з нею чиниться згідно з Вет. 
Кодексом.

П О Д І Л  I I .

Д о с л і д  т у ш  т а о р г а н і в  х у д о б и ,
щ о  ї ї  п р и з н а ч е н о  н а  з а р і з .

А. Загальний дослід.
4. Досліду підлягають:
а) кров,
б) голова (язик, губи й инші ча

стини роту та глотки, жуйні м'ясні, 
підщелепові та позаглоточні лімфа
тичні залози),

в) легені з бронховими та середньо- 
стічними лімфатичними залозали,

г) коло-серцева сорочка та серце,
д) печінка з брамними лімфатичними 

залозами,
е) сележімь,
ж) нирки,
з) ним*ч та сім'яні залози,
и) инші внутрішні органи,
к) туша тлг\і лімф.тичні залози та 

кінцівки.

Б. Додатковий, дослід.
5. У свиней ДІДЗ'КОЬО досліджу

ється:
а) на решети ни (фіни) м'ясні попе

рекові, о«г> Д"і. міжі е' рові, та шийні,
б) на в- лосички ('• рихіни):
1) с\>ожия«.ву ^аст» ну діафрагми,
2) ніжки дізфра ми,
3) чгрсвні м‘*смі,

ших на качество мяса и годность его 
в пишу людям или требующих приня
тия ветеринарно санитирных мер, ука
занных в ст. 14 Ветеринарного 
Кодекса УССР.

2. Животные, подозрительные по 
заболеванию заразными болезнями, 
не режутся и подлежат задержанию 
в изолированном помещении впредь 
до выяснения состояния их здоровья,

3. Животные,оказавшиеся больными 
сибирскою язвою, симптоматическим 
карбункулом, чумой рогатого скота, 
бешенством, сапом, столбняком или 
злокачественным отеком или только 
подозрительные по заболеванию одной 
из этих болезней, а также животные 
с ненормальной температурой (высо
кой или низкой) и животные, находя
щиеся в агонии, не допускаются к убою 
на мясо и с ними поступают согласно 
Ветеринарного Кодекса.

О Т Д Е Л  I I .

И с с л е д о в а н и е  т у ш  и  о р г а 
н о в  у б о й н ы х  ж и в о т н ы х .

А. Общее исследование.
4. Исследованию подвергаются:
а) кровь,
б) голова (язык, губы и остальные 

полости рта и зева, жевательные 
мышцы, подчелюстные и заглоточные 
лимфатические железы),

в) легкие с бронхиальными и средо
стенными лимфатическими железами,

г) сердечная сумка и сердце,
д) печень с воротными лимфати

ческими железами,
• е) селезенка,

ж) л чки,
з) вымя и семенные железы,
и) прочие внутренние органы,
К) т-ша и ее лимфмтические железы 

и конечности.

Б. Дополнительное исследование.
5. У свиней дополнительно иссле

дуется:
а) на финну—мышцы поясницы, 

грудные, межреберные и шейные.
б) на трихины:

1) сухожильная часть диафрагмы,
2) ножки диафрагмы,
3) брюшные мышцы,

320



Ч. 15-16 Арт. 52 № 15-16 Ст. 52

4) поперекові м'ясні,
5) горлянкові м'ясні,
6) язикові м'ясні.
Проби вирізуються шматочками роз

міром щось біля 1 X 0,5 сантиметрів 
і з кожної проби готується до 10 пре
паратів (з І та 2—по 10 препаратів, 
а з 3, 4, 5 та 6 -по 5 препаратів).

6. У рогатої худоби при виявленні 
решетин у жуйних м'яснях додатково 
досліджується ті-ж групи м'яснів, шо 
й у свиней на решетини.

7. У коней додатково досліджується 
носову нутрину, горлянку, трахею, 
шкіру та підшкіряну ніздру.

В. Бактеріологічний дослід.

8. При підозрі на пошесні хороби 
переводиться бактеріологічний дослід,

ТГля цього робиться перекрій органів 
та м'яснів і вирізується та береться 
проби такою кількістю та такими 
розмірами, шо їх безумовно потрібно 
на виявлення хороби.

У в а г а .  Якщо є підозра на сеп- 
тико-піямічні захорування, тоді для 
бактеріологічного досліду вирізуєть
ся з м'яснів згинача та розгинача 
кінцівок від передньої та задньої 
четвертини туші по шматку м'яснів 
розміром біля 8 X 8 х СМ. з фас
цією, шо їх оточує, а з протилеж
них четвертин—по одній м'ясовій 
лімфатичній залозі (раменній та 
залозі підколінної зморшки) разом 
зі сполучною та жировою тканиною, 
шо їх оточує; крім того, береться 
селезінку, нирку й одну з рурку- 
ватих кісток (п'ясткової та плесне- 
вої). Лімфатичні залози, нирку та 
селезінку треба брати, не надрізу
ючи їх.

П О Л І Л  III.
Б р а к у в а н н я  м ' я с н и х  п р о 

д у к т і в .
А. Бракування цілих туш.

9. Всю тушу цілком, а також і сало 
(лій), нутроші, кров, голову та ноги 
не припускається до вживання на харч 
людям, як шо після зарізу виявленотаке:

а) телій,
в) симптоматичний карбункул,

4) мышцы поясницы,
5) мышцы гортани,
6) мышцы языка.

Пробы берутся кусочками размером 
около 1 X 0,5 см., из каждой пробы 
делается до 10 препаратов (из 1 и 2 
по 10 препаратов, из 3, 4, 5 и 6 
по 5 препаратов).

6. У рогатого скота при обнару
жении финн в жевательных мышцах 
дополнительно исследуются те же 
группы мышц, что и у свиней на 
финны.

7. У лошадей дополнительно иссле
дуется; носовая полость, гортань, тра
хея, кожа и подкожная клетчатка.

В. Бактериологическое исследование.
8. При наличии подозрения на инфек

ционные заболевания производится 
бактериологическое исследование, для 
чего делаются разрезы органов и мышц, 
вырезаются и берутся пробы в таком 
числе и в таких размерах, какие без
условно необходимы для определения 
болезни.

П р и м е ч а н и е .  При подозрении 
на септико-пиемические заболевания 
для бактериологического исследо
вания берутся пробы из сгибателя 
и разгибателя конечностей передней 
и задней четвертей туш, берутся 
по куску мышц окруженных фасцией 
8 x 8 x 8  см., а из противоположной 
четверти туши по одной мясной лим
фатической железе (плечевая и желе- 
заколенной складки),вместес окружа
ющей их соединительной и жировой 
тканью, сверх того берется целиком 
селезенка, почка и одна из трубча
тых костей (поясная или плюсневая). 
Лимфатические железы, селезенка 
и почка при взятии их не должны 
быть надрезываемы.

О Т Д Е Л  III.

Б р а к о в к а  м я с н ы х  п р о д у к т о в .
А. Браковка целых туш.

9. Вся туша целиком, а равно 
сало (жир), внутренность, кровь, 
голова и ного не допускаются в пишу 
людям при обнаружении:

а) сибирской язвы,
б) симптоматического карбункула,
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в) сказ,
г )  с а п ,
д) чума рогатої худоби,
е) септицемія та піємія (хороби, шо 

викликають їх бактерії та продукти
їх життєдіяльности),

ж) горбковиця при наявності висна- 
жености,

з) волосички,
и) стовбняк,
к) жовтяниця,як шо всі частини туші 

через 24 години після зарізу ше мають 
жовтий або жовто-зелений кольор, 
або коли є виснаженість,

л) загальна водяна хороба, коли 
через 24 години після зарізу водян- 
куватість м'яса не зникає,

м) численні пухирі в м'яснах, кіст
ках та лімфатичних залозах, якщо 
нема змоги вирізати їх,

н) міцний дух від м'яса (чи від ліків, 
чи половий, сечовий, рибячий, вор- 
ваній) і гидотного смаку, якшо проба 
зварена або засмажена не раніш як 
через 24 години після зарізу виявить, 
шо м'ясо заховує свої вади,

о) велика виснажен ість залежно від
будь-якої хороби,

п) бешиха, геморагічна спетицемія 
та свиняча чума при наявності значної 
зміни м'яснів.

в) бешенства,
г )  с а п а ,
д) чумы рогатого скота,
е) септицемии и пиемии (забо

леваний, вызываемых бактериями 
и продуктами их жизнедеятель
ности),

ж) туберкулез при наличии исто
щения,

з) трихноза,
и) столбняк,
к) желтухи, если все части туши, 

спустя 24 часа после убоя, оказыва
ются еще окрашенными в желтый 
или желто-зеленый цвет или при 
наличии истощения,

л) обшей водянки, если через 
24 часа после убоя водянистость мяса 
не исчезает,

м) множественных опухолей в мыш
цах, костях и лимфатических железах 
при невозможности удаления их,

н) сильного запаха в мясе (лекар
ственного, полового, мочи, рыбы, 
ворвани) и противного вкуса, если 
проба варения или жарения, произве
денная не ранее, чем 24 часа после 
убоя, показывает, что мясо сохраняет 
свой недостаток,

о) сильного истощения вследствие 
какой-либо боЛеЗнИ,

п) рожи, геморрагической септи
цемии и чумы свиней при наличии 
значительного изменения мышц.

У в а г а  1. Коли є підозра на 
одну з зазначених пошесних хороб, 
тоді ветдогляд затримує туші на 
різницях на реченець, що його по
трібно, щоб установити діагнозу та 
розв язатипитання про випуск туш.

П р и м е ч а н и е  1. В случае подо
зрения на одну из упомянутых 
заразных болезней, ветеринарный 
осмотр оставляет туши на бойнях 
на срок, необходимый для устано
вления диагноза и разрешения во
проса о выдаче туш.

У в а г а  2. Підставою для підозри 
на септицемію та піємію в „приму
сово зарізаної худоби" може бути: 
наявність запалення телес (кишок), 
вим'я, уразу, суглобів, сухожилових 
піхв, копитів, пуповного мотузу, 
легенів, плеври та очеревини, а як 
шо дані недостатні для діягнози, пе
реводиться бактеріологічний дослід.

П р и м е ч а н и е  2. Основанием 
для подозрения на существование 
септицемии и пиемии у „вынужденно 
убиваемых" животных может быть: 
наличие у них воспаления кишек, 
вымени, матки, суставов, сухожиль
ных влагалищ, копыт, пупочного 
канатика, легких, плевры ибрюшины. 
При чем, в случае недостаточности 
данных для постановки оконча
тельного диагноза, произодится 
бактериологическое исследование.
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Б. Бракування туш без сала 
(лою).

10. Всю тушу цілком, за винятком 
сала (лою), не припускається в харч 
Людам, якшо виявлено:

а) решетин и (Су8Іісегсиз іпегшіз) у 
рогатої худоби та (Суьіісегсиз сеііи- 
Іозае) у свиней, овець та кіз у великій 
кількості в м'яснях, шо їх найбільше 
обирають решетини (арт. 5 та 6) або, 
як є водянуватість, або зміна кольору 
в м'яснях, з тим, шо печінку, селе
зінку, нирки, шлунок, телеса, мозок 
та вим'я припускається в харч людям, 
як шо не знайдено в їх решетин; але 
в усіх инших випадках решетинности— 
застосовується 12;

б) саркоспоридії (м:шерові мішечки), 
коли м'ясо водянувате або дуже без
кольорове.

II. Бракування частин туш та 
ориінів.

11. Не припускається в харч людям 
тільки змінені частини туш, як шо 
виявлено:

а) пошесне запалення легенів ве
ликої рогатої худоби,

б) горбковиця за винятком вказаних 
у п. .ж" арт. 9 випадках, з тим, шо 
орган ееажаєтіся за горбковичний 
навіть і тоді, коли горбковично змі
нена є тільки відповідна лімфатична 
залоза.

в) жовна та ботриомікоз,
г) одиничні пухирі,
д) геморагічна септицемія великої 

рогатої худоби та инших тьарин (крім 
свиней) згідно з п. „Г- арт. 12,

е) паразити в унутрішніх органах, 
з тим, шо в тих випадках, коли па
разитів не можна як слід виняти, 
органи знищується, а коди-ж старанно 
усунути паразитів можна, тоді після 
вирізування змінених частин з пара
зитами органи випускається без обме
ження.

ж) инші хороби, шо при них бу
вають запальні зміни та переродження 
органів, м‘яснів, кінцівок та суглобів,

Б. Браковка туш без сала 
(жира).

10. Ься туша целиком, за исключе
нием сала (жира), не допускается 
в пишу людям при обнаружении:

а) финн (Сузіісегсиз іпегтій) у рога
того скота (Су*іісегси$ се1Іи1о*ае) у сви
ней, оеец и коз в большом количестве 
в излюбленных финном МЬШЦ Сет. 5 и 6) 
или при наличии водянистости или 
изменении цвета, при этом печень, 
селезенка, почки, желудок, кишки, 
мозг и вымя допускаются в пишу 
людям, если в них не найдено финн.

Во всех других случаях финн — 
применяется ст. 12;

б) саркоспоридий (мишеревых мешоч
ков), если мясо водянисто или сильно 
обесцвечено.

И. Браковка частей туги 
и органов.

11. Только пораженные части туш 
или органы не допускаются в пишу 
людям при обнаружении:

а) повального воспаления в легких 
крупного рогатого скота,

б) туберкулеза, за исключением 
указанных вп. „ж“ ст.9,случаях причем 
орган считается туберкулезным даже 
в том случае, если туберкулезом пора
жена лишь соответствующая лимфати
ческая железа,

в) актиномихоза и ботриомихоза,
г) единичных опухолей,
д) геморратической септицемии круп

ного рогатого скота и др. животных 
(кроме свиней) с соблюдением П. „г“
ст. 12,

е| животных паразитов во внутрен
них органах, при чем в тех случаях, 
когда паразиты не могут быть осно
вательно удалены из них, органы
уничтожаются, если же тщательное 
удаление паразитов возможно, то по 
вырезывании пораженных частей с па
разитами органы выпускаются без 
ограничения;

ж) других заболеваний, сопрово
ждающихся воспалительными измене
ниями и перерождениями органов, 
мышц, конечностей и суставов;
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з) забруднення легенів речовинами
шлунково-кишкового тракту та иншим
брудом,

и) забруднення м‘яса, як що важко 
обмити його,

к) зміни кольору м‘яса в наслідок 
тих чи инших хоробливих процесів.

П О Д І Л  I V .
У м о в н о  п р и д а т н і  м ' я с н і  п р о 
д у к т и ,  щ о  н а л е ж а т ь  п о п е 
р е д н ь о м у  з н е ш к о д ж у в а н н ю  
д о  в и п у с к у  з  р і з н и ц ь  ( а р т .  6 9  

В е т .  К о д .  У С Р Р ) .
12. До умовно придатних м'ясних 

продуктів, що їх припускається до 
харчу людям тільки після поперед
нього знешкоджування, належать такі:

1) Сало (лій) у випадках, що їх 
зазначено гі. п. „а“ і „б" арт. 10, 
за винятком сала (лою) решетинної 
рогатої худоби, що його випускається 
без попереднього знешкоджування, 
тільки в тому разі, коли старанний роз
слід не виявить в йому решетин,

2) м'ясо всієї туші, за винятком 
змінених частин її та органів (арт. 11), 
як що виявиться таке:

а) гостра міліярна горбковиця без 
виснаження,

б) бешиха свиняча без зміни м'яснів,
в) геморагічна септицемія та чума 

свиняча без зміни м'яснів,
г) геморагічна септицемія рогатої 

худоби та инших тварин,
д) бактерії м-ясного отруєння в ор

ганах, але не в самому м'ясі в телят 
(арт. 8),

е) решетини (рогатої худоби, сви
ней, овець та кіз), за винятком ви
падків, що зазначено їх п. „а" арт. 10.

3) голова з язиком, а також стра- 
вохід, шлунок, кінцівкі до путового 
суглобу; при наявності слинівчаних 
змін ці частини туші й зазначені 
органи випускається після того як вони 
під доглядом ветперсоналу побудуть 
в окропі.

П О Д І Л  V.
З н е ш к о д ж у в а н н я у м о в н о  п р и 

д а т н и х  р і з н и м и  и х  п р о 
д у к т і в .

13. Сало (лій) підлягає вишкварю
ванню у випадках, зазначених п. п. „а"
і „б" арт. 10.

з) содержимого желудочно-кишеч
ного тракта и других загрязнений
в легких;

и) трудно смываемых загрязнений 
мяса;

к) изменения цвета мяса, вследствие 
тех или иных болезненных процессов.

О Т Д Е Л  I V .
У с л о в н о  г о д н ы е  м я с н ы е  п р о 
д у к т ы ,  п о д л е ж а щ и е  д о  в ы п у 
с к а  с  б о е н  п р е д в а р и т е л ь н о м у  
о б е з в р е ж и в а н и ю  (ст. 69 В е г .

К о д .  У С С Р ) .
12. К условно годным мясным про

дуктам, допускаемым в пищу людям 
только после предварительного обез
вреживания, причисляются:

1) сало (жир) в случаях, указанных 
в п. п. „а” и „6“ ст. 10, за исключе
нием сала (жира) финнозного рогатого 
скота, которое выпускается без пред
варительного обезвреживания только 
в том случае, если при тщательном 
исследовании в нем не найдено финн.

2) мясо всей туши, за исключением 
пораженных частей ее и органов 
(ст. 11) при обнаружении:

а) острого милиарного туберкулеза 
при отсутствии истощения,

б) рожи свиней без изменения мышц,
в) в геморрагической септицемии 

и чумы свиней без изменения мышц,
г) геморрагической септицемии ро

гатого скота и др. животных,
д) бактерии мясных отравлений 

в органах, но не в самом мясе у телят 
(ст. 8),

е) финн (рогатого скота, свиней, овец 
и коз), за исключением случаев, ука
занных в п. „а" ст. 10,

3) голова с языком, а равно пищевод, 
желудок, конечности до путового 
сустава—при наличии яшурных пора
жений—эти части туши и указанные 
органы выпускаются после погружения 
под ветнадзором в кипяшую воду.

О Т Д Е Л  V .
О б е з в р е ж и в а н и е  б е з у с л о в н о  

г о д н ы х  п р о д у к т о в  у б о я .

13. Сало (жир) подвергается вытапли
ванию в случаях, указанных в п. п. „а“ 
и „б“ ст. 10.
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М. М'ясо та сало знешкоджується:
1) через проварювання чи Стери

лізацію парою;
а) при горбковиці у випадкові, за

значеному літ. „а" п. 2 арт. 12;
б) при бешисі, геморагічній септи

цемії та свинячій чумі за винятком 
випадків, шо зазначено п. „пн арт. 9;

2) через проварювання,стерилізацію 
парою або через соління при реше- 
тинності свиней, овець та кіз у випад
кові, зазначеному літ. „в“ п. В, арт. 12;

3) через проварювання, стерилізацію 
парою або через соління при реше- 
тинності рогатої худоби та свиней 
у випадкові, зазначеному літ. „ев п. 2 
арт. 12.

У в а г а .  У всіх випадках, зазна
чених арт. 14, як що не можна 
проварити або стерилізувати, при
пускається витоплювання сала; 
м'ясо-ж та внутрішні органи під 

. лежать технічній утилізації або 
знищенню.
15. Знешкоджування умовно при

датного м‘яса та сала (лою) перево
диться під доглядом ветперсоналу 
різниць й повинно задовольняти таким 
вимогам:

1) сало (лій) вважається за зне
шкоджене. коли при витоплюванні 
в некритих казанах воно стане ціл
ком рідким та коли воно при вито
плюванні в парових апаратах перед 
випуском його з апарату підлягало 
впливові тепла 100" за Цельсієм;

2) проварювання м'яса вважається 
за повне, коли воно в унутрішніх 
шарах стало сірого кольору (гов'ядина) 
або білувато-сірого (свинина), а сік, 
шо витікає із свіжого перекрою, не- 
офарблений в червоний кольор;

3) стерилізацію м'яса парою (в па
рових казанах) вважається за повну, 
коли м'ясо в унутрішніх шарах під
лягало впливої тепла 80° Цельсія не 
менш як 10 хвилин, або коли м'ясо 
в шматках вагою не більш на 2‘/г клг. 
підлягало протягом не менш як дві 
години впливові пари у піватмосфери 
тиснення, і в унутрішніх шарах збез- 
барвилося до сірого (гов'ядика) або 
біло-сірого (свинина) кольору, а сік,

14. Мясо и сало обезвреживаются:

1) провариванием или стерилизацией 
паром;

а) при туберкулезе в случае, ука
занном в лит. „а“ пункта 2 ст. 12;

б) при роже, геморрагической септи
цемии и чумы свиней за исключением 
случаев, указанных я п. „п.“ ст. 9;

2) провариванием, стерилизацией 
паром или посолкой при фийнозе 
свиней, овец и коз в случае, указанном 
в лит. Л,8Й п. В, ст. 12;

3) провариванием, стерилизацией 
паром или посолкой при финнозе рога
того скота и свиней в случае, ука
занном в лит. „е“, пункта 2 ст. 12.

П р и м е ч а н и е .  В случаях, ука
занных в ст. 14, при невозможности 
проваривания или стерилизации, допу
скается вытапливание сала: мясо же и 
внутренние органы подвергаются техни 
ческой утилизации или уничтожению.

15. Обезвреживание условно год
ного мяса и сала (жир) производится 
под наблюдением ветсанитарного над
зора бойни и должно удовлетворять 
следующим требованиям:

1) сало (жир) считается обезврежен
ным, если при вытапливании в откры
тых котлах оно превратится в совер
шенно жидкое состояние и если при 
вытапливании в паровых аппаратах 
перед выпуском его из аппарата оно 
подвергалось действию температуры 
в 100» Цельсия;

2) проваривание мяса считается 
достаточным,если оно во внутренних 
слоях сделалось серого цвета (говя
дина) или белосерого (свинина), а сте
кающий из свежего разреза сок не 
окрашен в красный цвет;

3) стерилизация мяса паром (в па
ровых котлах)считается достаточной, 
если оно во внутренних слоях подвер
галось действию температуры в 80® 
Ц. не менее 10 минут, или если мясо в 
кусках весом не более 2*/3 клгр. под
вергалось в течение не менее 2 часов 
действию пара в ‘/г атмосфери давле
ния, при чем во внутренних слоях 
обесцветилось до серого (говядина) 
или бело-серого (свинина) цвета, а сок,
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що тече з перекрою, позбувся черво
ного кольору;

4) солене м‘ясо вважається за зне
шкоджене не раніш як за три тижні.

У в а г а .  М'ясо для того, щоб со
лити, повинно порозрізувати на 
шматки вагою не більш як 2'Д клгр., 
далі його або перетрушується сіллю 
(сухий спосіб), або кладеться в со
лений розчин, шо має 25 вагових 
частин варистої соли на 100 ваго
вих частин води.

П О Д І Л  V I .
Р о з п о д і л  м ' я с а  п о  категоріях.

16. На підставі ветеринарно-сані
тарного огляду м'ясні продукти роз
поділяється на 4 категорії:

1- ша категорія — цілком придатне 
м'ясо, шо його випускається з різниць 
у продаж без обмеження; ’

2- га категорія — умовно придатне 
м'ясо, шо підлягало знешкоджуванню 
попереду випуску його з різниць під 
ветеринарним доглядом;

3- я категорія — м'ясо менш цінне 
шо до своїх харчових та смакових 
якостей, але дозволене на харч людям. 
До цієї категорії належать:

а) м'ясо з ухилом від норми шо до 
духу, кольору та консистенції, якщо 
при цьому нема вказівок для браку
вання, зазначених в III поділі;

б) надто виснажене, але від здо
рової худоби,

в) м'ясо від телят, що їх вбито 
віку меншого як два тижні, й лошат 
чотирьохтижневого віку.

4- а категорія—м'ясо непридатне.

П О Д І Л  VII.
Т а в р у в а н н я  т у ш .

17. На туші, оглянуті ветеринарним 
доглядом та визнані за придатні 
у харч людям, кладеться тавро, що 
в йому зазначено різницю або пункт 
для убою, такою кількістю, шоб на 
кожній окремій частині туші відпо
відно із звичайним місцевим різнич- 
ним сортуванням було не менш як 
два тавра.
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стекающий с разреза, утратил крас
ный цвет;

4) при посолке мясо считается обез
вреженным не ранее, как спустя 
3 недели.

П р и м е ч а н и е .  Мясо для по- 
солки должно быть разрезано на 
куски не более 2*/2 килограмм, за
тем оно или пересыпается солью 
(сухой способ) или кладется в соле
вой раствор, содержащий 25 весо
вых частей поваренной соли на 100 
весовых частей воды.

О Т Д Е Л  V I .
Д е л е н и е  м я с а  н а  к а т е г о р и и .

16. На основании ветеринарно
санитарного осмотра мясные продукты 
делятся на 4 категории:

1- я категория—мясо вполне годное, 
выпускаемое с боен в проджу без 
ограничений;

2- я категория —мясо условно годное, 
подвергшееся до выпуска с боен обез
вреживанию под ветеринарным над
зором;

3- я категория—мясо менее ценное, 
пониженное в своем пищевом и вку
совом достоинствах, но допускаемое 
в пишу людям. К этой категории
Причисляется мясо:

а) имеющее отклонение от нориы 
в отношении вкуса, запаха, цвета 
и стойкости, если при этом нет ука
заний для браковки, приведенных в от
деле III;

б) очень тошее, но от здорового 
животного;
в) телят, убитых в возрасте менее 

2-х недель, и жеребят в возрасте
4-х недель;

4- я категория—мясо негодное.
О Т Д Е Л  VII.

К л е й м е н и е  т у ш .

1 7. На туши, осмотренные ветери
нарным надзором и признанные год
ными в пишу людям, ветеринарным 
надзором накладывается клеймо с обо
значением боен или убойного пункта, 
в таком количестве, чтобы на каждой 
отдельной части туши, соответственно 
принятой местной боенской разделке» 
имелось не менее двух клейм.
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18. М'ясо першої категорії помі
чається синьою фарбою і тавром зви
чайної четирьохкутньої форми роз
міром 6 х 9 см.; м'ясо другої категорії 
—синьою фарбою і тавром, що має 
форму рівностегенного трикутника 
з основою 6 сант. і височиною на 
9 см.; м'ясо третьої категорії помі
чається червоною фарбою й тавром 
овальної форми з меншим діяметром 
на 6 і більшим на 9 см.

У в а г а  1. Тавром овальної форми 
й синьою фарбою помічається ко
нина з тим, шо на таврах, призна
чених на це м'ясо, мусить бути 
крім зазначення різниці або різни- 
чого пункту ше й напис „конина".

У в а г а  2. М'ясо четвертої кате
горії, а також забракоеані частини 
й органи можливо використовувати 
для технічних потреб після стери
лізації, а як шо нема змоги таким 
робом його використати, воно під
лягає знищенню.

* П О Д І Л  VIII.

Ш к і р и  з а р і з а н о ї  х у д о б и .
19. Шкіри зарізаної худоби, шо її 

визнано за хору на телій, симптома
тичний карбункул, Сап, сказ, віспу 
овечу та злісний набрязк, підлягають 
знищенню.

20. Шкіри худоби, хорої на горб- 
ковицю, жовна, ботриомікоз випу
скається ВІЛЬНО.

21. Шкіри худоби хорої на инші 
пошесні хороби (крім зазначених 
арт. 20), попередньо знешкоджується 
на різницях.

22. Шкіри худоби забитої на різ
ницях або по різничних пунктах мі
титься в спосіб, шо його встановлю
ється особливою інструкцією НКЗС.

Харків, 26 березня 1926 р.
Заст. Народнього Комісара Зе

мельних Справ Винников.
Народній Комісар Здоров'я

Єфимов.
Народній Комісар Внутрішніх

Справ Слінько.

18. Мясо первой категории метится 
синей краской—клеймом, имеющим 
прямоугольную форму размером 6 X 9 
сантим, мясо второй категории синей 
краской—клеймом, имеющим форму 
равнобедренного треугольника осно
ван. в 6 сант. и высотою в 9 сант.; 
мясо третьей категории метится красной 
краской—клеймом, имеюшим овальную 
форму с наименьшею осью в 6 и наи
большей в 9 сантиметров.

П р и м е ч а н и е  1. Клеймом оваль
ной формы синей краской метится 
конина, при чем на клеймах, предназ
наченных для этого мяса, должна быть 
кроме обозначения бойни или убой
ного пункта надпись „конина" 

П р и м е ч а н и е  2. Мясо четвертей 
категории, равно как и забракован
ные части и органы могут быть 
допущены к использованию для 
технических надобностей, после 
стерилизации, а в случае невоз
можности такого использования, 
они подвергаются уничтожению.

О Т Д Е Л  VIII.

К о ж и  у б о й н ы х  ж и в о т н ы х .

19. Кожи убойных животных, ока
завшихся больными сибирскою язвою, 
симптоматическим карбункулом, са
пом, бешенством, оспою и злокаче
ственным отеком—подлежат уничто
жению.

20. Кожи животных, больных 
туберкулезом, актипомихозом, ботрио- 
михозом, выпускаются свободно.

21. Кожи животных, больных про
чими заразными болезнями (исключая 
указанных в ст. 20), подлежат пред
варительному обезвреживанию на 
бойнях.

22. Кожи животных, убитых на 
бойнях или убойных пунктах, метятся 
способами, установленными особой 
инструкцией НКЗема.

Харьков, 26 марта 1926 гола
Народный Комиссар 

Земледелия Винников.
Народный Комиссар 

Здравоохранения Ефимов.
Народный Комиссар Внутренних 

Дел Слинько.
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О б о в ' я з к о в і  п о с т а н о в и  М і ж у р я д -  
н и ц ь к о ї  М е т р и ч н о ї  К о м і с і ї  п р и  

Е к о н о м і ч н і й  Н а р а д і  У С Р Р .

53. Про запровадження метричної си
стеми в заготовчих і торговельних 
операціях всіх р дів сировини зерно
вих та хлібних товарів, в операціях із 
льном, коноплями, кенафою, джутом, 
щетиною, пухом, також городиною 
й фрунтами та з иншою сировиною, 
що йде на переробку, на експорт, * 
а також безпосередньо на спожи

вання.

Згідно з обов'язковою постановою 
Центральної Метричної Комісії при 
Раді Праці й Оборони, від 4 березня 
1926 р. „Про запровадження метричної 
системи в заготовчих і торговельних 
операціях всіх родів сировини", Між- 
урядницька Метрична Комісія при Еко
номічній Нараді УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Запровадити виключне вживання 
метричних мір- і ваги не пізніше 
1-го липня 1926 року в тих галузях 
торгівлі всіх видів і заготовки сиро
винного краму, що досі ще не метри- 
зовані.

2. На виконання арт. 1-го цієї обов'
язкової постанови всі підприємства 
й особи, що торгують і заготовлюють 
сировину, зобов'язані на зазначений 
срок мати вагу й гирі та инші мірила 
метричної системи, тавровані пере
вірними палатами.

Заготовляти й торгувати сировин
ними товарами на старі міри, або при
стосовуючись до старих мір з 1 липня 
1926 р. заборонено.

3. По нсіх приміщеннях, де загото
влюють і торгують сировинними то
варами, в разі виставлення стінних 
таблиць цін на товари, такі ціни по
винні бути визначені у відповідних 
метричних торговельних порахункових 
одиницях (кілограм, центнер, тона, 
метр).

4. Центральним і місцевим устано
вам, з також урядницьким і терито-

О б я з а т е л ь н ы е  п о с т а н о в л е н и я  М е ж 
д у в е д о м с т в е н н о й  М е т р и ч е с к о й  К о 

м и с с и и  п р и  Э к о н о м и ч е с к о м  С о 
в е щ а н и и  У С С Р .

53. О введении метрической системы 
в заготовительных и торговых опе
рациях по всем видам сырья, зер
нового и хлебных товаров, в опера
циях со льном, пенькой, кенафой, 
джутом, щетиной, пухом, а также с 
овощами, фруктами и с другими ви 
дами сырья, как поступающими 
в переработку, для экспорта, а также 
для непосредственного потребления.

В соответствии с обязательным 
постановлением Центральной Метри-, 
ческой Комиссии при Совете 'Груда 
и Обороны от 4 марта 1926 г. „О вве
дении метрической системы в загото
вительных и торгових операциях 
во всех видах сырья", Междуведом
ственная Метрическая Комиссия при 
ЭКОСО УССР п о с т а н о в и л а :

1. Ввести исключительное употре
бление метрических мер и весов не 
позднее 1-го июля 1926 г. в тех от
раслях торговли всех видов и заго
товки сырьевого товара, которые до 
настоящего времени еще не метризо- 
ваны.

2. Во исполнение ст. 1-й настоя
щего обязательного постановления 
все предприятия и лица, занимающиеся 
тэргоЕлей и заготовкой сырьевого то
вара, обязаны к указанному сроку 
иметь весы, гири и прочие измерители 
метрической системы,снабженные клей
мами поверочных палат.

Заготовка и торговля сырьевым то
варом в старых мерах или приме
нительно к старым мерам с 1 июля 
1926 г. в о с п  р е ш а е т с я .

3. Во всех помещениях, где Произ
водятся заготовительные и торговые 
операции сырьевыи товаром, в случае 
вывешивания стенных таблиц цен на 
товары, таковые цены должны 
быть показаны в соответствующих 
метрических торговых расчетных еди
ницах (килограм, центнер, тонна,метр)

4. Центральным и местным учреж
дениям, а также ведомственным и тер-
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ріяльнии міжурядницьким метричним 
комісіям пропонується вжити заходів 
до забезпечення відповідних заго
товник і торговельних організація по
трібно» кількістю мірників, а також 
доглядати своєчасного виконання цієї 
обов'язкової постанови.

5. На урядницьку Метричну Комісію 
при НКТоргівлі УСРР покладається 
зобов'язання розробити на 1 червня 
1926 року інструкцію про застосу
вання цієї обов'я іковоТ постанови, шо 
й подати на затвердження Міжуря- 
дницькій Метричній Комісії.

6. Порахункові торговельні одиниці
на ті сировинні товари, шо не вмі
шені в обов'язкову постанову Все
української Міжурядиицької Метрич
ної Комісії про встановлення оснівних 
мірильних одиниць у промисловості, 
торгівлі та на транспорті (оголошено 
в „Укр. Экономисте" № 38 від
17 лютого 1925 р.) і обов'язкову по
станову № 53 Центральної Метричної 
Комісії від 7 січня 1926 р. .Про вста
новлення оснівних мірильних одиниць 
у промисловості, торгівлі та на тран
спорті" (оголошено і .Экономической 
Жизни" № 21 з 27 січня 1926 р.) 
мають бути додатково встановлені 
Н К Торгівлі СРСР.

•
7. Всі виробничі й торговельно-про

мислові підприємства, шо виробляють 
тарувтак для власного вживання, як і 
на потреби ринку, а також установи, 
шо встановлюють норми вироблю
вання й випуску готового фабрикату, 
в тім числі й тари, зобов'язанії! липня 
1926 року своє виробництво й вира
ховування норм провадити виключно 
• метричних мірах. Устаноіленчя норм 
1 розмірів у вищезазначених галузях 
провалиться за участю зацікавлених 
галузей промисловосте

У в а г а .  Всю тару для пакування 
різної продукції, шо є на підприєм
ствах, можна використоаувата до 
вичерпання Ті запасів і після зазна
ченого в цій постанові реченця,

риториальным междуведомственным 
метрическим комиссиям предлагается 
принять меры к обеспечению соответ
ствующих заготовительных и торго
вых организаций потребным количе
ством измерителей, а также иметь 
наблюдение за своевременным испол
нением настоящего обязательного по
становления.

5. На ведомственную Метрическую 
Комиссию при НКТорге УССР возла
гается обязанность разработать к 
1 июню 1926 г. инструкцию о приме
нении настоящего обязательного по
становления, каковую представить на 
утверждение междуведомственной ме

трической комиссии.

6. Расчетные торговые единицы на 
те сырьевые товары, кои не помешены 
в обязательном постановлении Все- 
украинской Междуведомственной Ме
трической Комиссии „Об установлении 
основных измерительных единиц 8 про
мышленности, торговле и транспорте". 
Мі 8 (опубликованном в „Укр. Эконо
мисте" № 38 от 17 февраля 1925 г.) 
и обязательном постановлении № 53 
Центральной Метрической Комиссии 
от 7 января 1926 г. „Об установле
нии основных измерительных единиц 
в промышленности, торговле и на 
транспорте" (опубликованном в „Эко
номической Жизни" Л? 21 от 27 ян
варя 192ь г.) имеют быть допол
нительно установлены НКТоргом 
СССР.

7. Все производственные и торгово- 
промышленные предприятия, произво
дящие тару как для собственного 
потребления, так и для рыночных 
нужд, а также учреждения, устана
вливающие нормы выработок и вы
пуска готового фабриката, в том 
числе и тары, обязаны с 1 июля 1926 г. 
свое производство и исчисление норм
вести исключительно в метрических
измерениях. Установление норм и раз
меров в вышеуказанных областях 
производится при участии заинтере
сованных отраслей промышленности.

П р и м е ч а н и е .  Вся имеющаяся 
в предприятиях тара для упаковки 
разновесной продукции может быть 
использована до полного истощения 
е* запасов и после указанного
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але-ж з тою умовою, щоб з 1 липня 
1926 року на тарі місткість її ви
значалася на метричних мірах.

8. Урядові особи державних і ко
оперативних установ і підприємств, 
винні у зламанні цієї обов'язкової по
станови, підлягають відповідальності 
за арт. арт. 107, 108 і 141 Кримі
нального Кодексу УСРР, а приватні 
особи— за арт. 141 Кримінального 
Кодексу УСРР.

Харків, 8 квітня 1026 р.

Голова Міжурядницької Метричної 
Комісії при Українській Економічній 

Нараді А. Маслов.

Керівничий Української Головної 
Палати мір та ваги Вас, Мазуренко.

в настоящем постановлении срока, 
однако, с тем условием, чтобы с 
1 июля 1926 г. содержимое в таре 
количество выражалось в метри
ческих мерах на упаковке.
8. Должностные лица государствен

ных и кооперативных учреждений 
и предприятий, виновные в нарушении 
настоящего обязательного постано
вления, подлежат ответственности по 
ст. 107, 108 и 141 Уг. Кодекса УССР, 
а частные лица по ст. 141 Уг. Кодекса 
УССР.

Харьков, 8 апреля 1926 г.

Председатель Междуведомственной 
Метрической Комиссии при Украинском 
Экономическом Совещании А. Маслов.

Управляющий Украинской Главной 
Палатой мер и весов Вас. Мазуренко.

54. Про запровадження метричної 
системи в роздрібній торгівлі УСРР.

На виконання плану запровадження 
метричної системи, затвердженого Ра
дою Праці та Оборони СРСР з 
17 листопаду 1923 р, (Вісник ЦВК, 
РНК та РПО СРСР 1923 р. № 9, 
арт. 289) і згідно з обов'язковою по
становою Центральної Метричної Ко
місії при РПО з 4 березня 1926 р. 
„Про запровадження метричної системи 
в роздрібній торгівлі на територіях 
РСФРР, УСРР, БСРР, ЗСФРР, Турк
мен. РСР, Узбекській РСР, Міжуряд- 
ницька Метрична Комісія при Укра
їнській Економічній Нараді п о с т а 
н о в и л а :  1

1. По тих частинах території УСРР, 
де метричну систему ще не запро
ваджено в роздрібній торгівлі, запро
вадити таку по всій державній, ко
оперативній і приватній торгівлі, так 
у закритих приміщеннях, як і в ятках, 
із рундуків, на ринках, базарах, яр
марках і т. ин. по всіх містах і сели
щах не пізніше 1 жовтня 1926 р., 
додержуючись реченців, що їх уста
новлено календарним планом ВУММК, 
затвердженим 25 червня 1925 року.

54. О введении метрической системы 
в розничной торговле УССР.

Во исполнение плана введения ме
трической системы, утвержденного 
Советом Труда и Оборони СССР 
от 17 ноября 1923 г. (Вестник ЦИК, 
СНК и СТО СССР 1923 г., К? 9, 
ст. 289) и в соответствии с обяза
тельным постановлением Центральной 
Метрической Комиссии при СТО 
от. 4 марта 1926 г. „О введении 

'метрической системы в розничной 
торговле на территориях РСФСР,. 
УССР, БССР, ЗСФСР, Туркмен.*ССР, 
Узбекской ССР", Междуведомствен
ная Метрическая Комиссия при Украин
ском Экономическом Совещании п о- 
с т а н о в и л а :

1. На тех частях территории УССР, 
где метрическая система еще не введена 
в розничной торговле, ввести таковую 
во вЛй государственной, коопера
тивной и частной торговле как 
в закрытых помещениях, так и в па
латках, с лотков, на рынках, базарах 
и т. д. во всех городах и селениях 
не позднее 1 октября 1926 г., с соблю
дением сроков, установленных кален
дарным планом ВУММК, утвержденным 
25 июня 1925 года.
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У в а г а .  Видані досі обов'язкові 
постанови про перехід на метричну 
систему роздрібної торгівлі текстиль
ними, електротехнічними товарами, 
молоком, крамом, харчової й хе- 
мічної промисловости та ин., що їх 
оголошено в „ Э к о н о м и ч е с к о й  
Ж и з н и" за № 199 од 5 вересня 
1923 року і № 45 од 23 листопада 
1923 р., а також видані обов'яз
кові постанови про запровадження 
метричної системи в роздрібній тор
гівлі де-яких територій зберігають 
свою чинність що до порядку вжи
вання метричних мір і що до за
значених у них реченців.

2. Усім метричним комісіям, місце
вим відділам народньої освіти, профе
сійним, культурно-просвігним і ко
оперативним організаціям ужити за
ходів що до пропаганди й популяри
зації метричної системи мір у звязку 
з цією обов'язковою постановою.

3. На виконання п. 1-го цієї поста
нови, всі підприємства і особи, шо 
торгують у роздріб, зобов'язані на 
зазначений вище реченець мати вагу, 
гирі та инші міри на метричній си
стемі, тавровані перевірними палатами.

Відпускати крам в старих мірах 
після вищезазначеного реченця забо
роняється.

4. По всіх закритих приміщеннях, 
а також в ятках, де відпускають 
у роздріб крам, повинна бути виста
влена на видному місці стінна таблиця 
пін на крам у пристосуванні до від
повідних одиниць (кілограму, метру, 
літру і т. д.).

У в а г а .  При складанні таблиць 
цін на товари за оснівний матеріял 
повинні бути офіційні переводні 
таблиці.
5. Переведення в життя цієї обов'

язкової постанови покладається на 
окружні виконкоми й ЦВК АМСРР.

6. Урядові особи державних і ко
оперативних установ і підприємств, 
шо винні в зламанні цієї обов'язкової 
постанови, підлягають відповідальності

П р и м е ч а н и е .  Изданные до 
сих пор обязательные постановле
ния о переводе на метрическую 
систему розничной торговли тек
стильными, электротехническими то
варами, молоком, товарами пищевой 
и химической промышленности 
и др., об'явленными в „ Э к о н о м .  

Ж и з н и "  за К» 199 от 5 сентября 
1923 г. и К? 45 от 23 ноября 1923 г., 
а также изданные обязательные 
постановления о введении метри
ческой системы в розничной тор
говле некоторых территорий,сохра
няют свою силу как в отношении 
порядка применения метрических 
мер, так и в отношении указанных 
в них сроков.
2. Всем метрическим комиссиям, 

местным отделам народного образо
вания, профессиональным, культурно- 
просветительным и кооперативным 
организациям принять меры к про
паганде и популяризации метрической 
системы измерений в связи с настоящим 
обязательным постановлением.

3. Во исполнение п. 1 настоящего 
постановления, все предприятия и лица, 
занимающиеся розничной торговлей, 
обязаны к указанному выше сроку 
иметь весы, гири и прочие меры 
в метрической системе, снабженные 
клеймами поверочных палат.

Отпуск товара в старых мерах 
с вышеуказанного срока воспрещается.

4. Во всех закрытых помещениях, 
а также в палатках, где производится 
розничный отпуск товара, должна быть 
вывешена на видном месте стенная 
таблица цен на товары, отнесенная 
к соответствующим единицам (кило
грамму, метру, литру и т. д.).

П р и м е ч а н и е .  При составлении 
таблиц цен на товары основным 
материалом должны служить офи
циальные переводные таблицы.
5. Проведение в жизнь настоящего 

обязательного постановления возла
гается на окружные исполкомы и ЦИК 
АМССР.

6. Должностные лица государствен
ных и кооперативных учреждений 
и предприятий, виновные в нарушении 
настоящего обязательного постано-
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за арт. арт. 107, 108 і 141 Крим. 
Кодексу УСРР, а власники приватних 
підприємств за арт. 141 Крим. Ко
дексу УСРР.

Харків, 15 квітня 1926 р.

Голова Міжурядницької Метричної 
Комісії при Українській Економічній 

Нараді А. Маслов.

Керівничий Української Головної 
Палати Мір Вас. Мазуренко.

вления, подлежат ответственности по 
ст. ст. 107, 108 и 141 Уг. Кодекса 
УССР, а владельцы частных пред
приятий—по ст. 141 Уг. Код. УССР.

Харьков, 15 апреля 1926 г.

Председатель Междуведомственной 
Метрической Комиссии при Украинском 
Економическом Совешании А. Маслов.

Управляющий Украинской Главной 
Палатой Мер Вас. Мазуренко.

55. Про запровадження метричної 
системи в друк і про користування 
одноманітною у всіх випадках си

стемою скорочених позначень.

Згідно з обов'язковими постановами 
Центральної Метричної Комісії при 
Раді Праці та Оборони № 51 і № 56 
з 26 листопаду 1925 р. „Про запро
вадження метричної системи в друк 
і про користування одноманітною 
за всіх випадків системою скорочених 
позначень4* („Экономическая Жизнь** 
з 19 грудня 1925 р., № 290), Між- 
урядницька Метрична Комісія при 
Економічній Нараді УСРР п о с т а 
н о в л я є :

1. Зобов'язати всі видавництва (ста
лих і періодичних видань) містити 
в журналах, часописах, листівках, 
книгах і т. ин. числа, іменовані при 
трактуванні сучасних тем, на метричні 
мірі, а в разі потреби, у дужках при 
них. виражати позначенню тих саме 
помірів на російських мірах; у наукових 
і спеціальних прицях результати по- 
мірі-, позначених в одиницях, що їх 
не зазначено в цій обов'язковій по
станові, давати за міжнародньою си
стемою позначень.

2 У пгацях спеціяльного, науко
вого характеру, мистецьких, пере
кладних, історичних, архівних і т. ин., 
що в них трактують, або цитують 
поміри в яких будь инших мірах, окрім 
метричних, припускається вживання 
й неметричних мір.

55. 0 введении метрической системы 
в печати и о пользовании едино
образной во всех ^случаях системой 

сокращенных обозначений.

В соответствии с обязательными 
постановлениями Центральной Метри
ческой Комиссии при Совете Труда 
и Обороны № 51 и № 56 от 26 но
ября 1925 г. „О введении метриче
ской системы в печати и о пользо
вании единообразной во всех случаях 
системой сокращенных обозначений'* 
(„Экономическая Жизнь** от 19 де
кабря 1925 г., № 290), Междуведом
ственная Метрическая Комиссия при 
Экономическом Совещании УССР по- 
с т а н о в л я е т :

1. Обязать все издательства (по
стоянной и временной печати) по
мещать в журналах, газетах, листов
ках, книгах и т. п. именованные числа 
при трактовке современных тем в мет
рической системе, а в случае надоб
ности, в скобках при них, выражать 
обозначения тех же измерений в рус
ских мерах; в научных и специальных 
работах результаты измерений, вы
раженные в единицах, не указанных 
в настоящем обязательном постано
влении, даются по международной 
системе обозначений.

2. В работах специального, науч
ного характера, художественных, пе
реводных, исторических, архивных 
и т. п., в которых трактуются или 
цитируются измерения в каких-либо 
иных мерах, кроме метрических, до
пускается применение и неметриче
ских обозначений.
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3. У всяких можливих публікаціях, 
оголошеннях і т. ин., шо стосуються 
окремих об'єктів господарства, які ше 
не метризовано, на період до метри- 
зації, дозволяється подавати позна
чення не на метричних мірах.

У в а г а .  До запровадження ме
тричної системи у хлібній справі 
обов'язково давати в дужках рівно
біжно позначення на метричних 
мірах.
4. При всякого роду позначеннях 

метричних мір треба додержуватися 
таких правил у скороченнях їх най
менування.

3. При всевозможных публикациях, 
об'явленнях и т. п., касающихся отдель
ных об'ектов хозяйства, еще не метри
зованных, на период до метризации 
разрешается указывать обозначения 
не в метрических мерах.

П р и м е ч а н и е .  До введения ме
трической системы в хлебном деле 
обязательно давать в скобках па
раллельные обозначения в метри
ческих мерах.
4. При всякого рода обозначениях 

метрических мер должны соблюдаться 
нижеследующие правила для сокра
щения наименования таковых:

*33от
о1й
о
і!: я о к С.П

ттШ тт* Д
Я = X® я ®=: © т О Я м о-о 2
S R SО г я

1. М і р и  м а с и  (ваги)
1) Тона метрична = одній 

тисячі кілограмів . . . . т 1
2) Центнер = ста кіло

грамів ................................. ц q
3) К і л о г р а м ... кг kg
4) Грам = одній тисячній 

кілограма ........................... г g
5) Децигоам = одній де- 

сятитисячній к і л о г р а м а  
(одній десятій грама) . . . дг dg

6) Сантиграм=одній сто
тисячній кілограма (1/100 
грама) ................................ СГ eg

7) Міліграм = одній мі- 
лійонній кілограма (одній 
тисячній грама)................... МГ m g

8) Карат метрич. = двісті 
міліграм .. .......................... к c

Ю) М Є т р.......................... м Ш
11) Дециметр = одній де

сятій метра ......................... дм d m
12) Сантиметр=одній со

тій метра ............................ CM c m
13) Міліметр = одній ти

сячній метра ....................... мм m m
14) Мікрон = о д н і й  мі- 

лійонній метра (одній ти
сячній міліметра) . . . . /
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III. М і р и  к в а д р а т о в і

15) Квадр. кілометр =од- кв.км; 
ному мілійону кв. метрів . км- кш2

16) Гектар = десятьом ти
сячам квадрати, метрів . . га Ьа

17) Ар. = сотні квадрати.
метрів....................................  а а

18) К в а д р а т о в и й  кв. м;
метр.......................................м2 III3

19) Кв. дециметр = одній кв.дм;
сотій квадр. метра . . . .  д м 2  <1т2

20) Кв. сантиметр = одній
десятитисячній квадрати, кв. см; 
метра.....................................см2 ст2

21) Кв. міліметр = одній кв. мм; 
мілійонній квадрати, метра. мм2 шт2

III. М е р ы  к в а д р а т н ы е

15) Квадрати. километр=
одному миллиону квадр. кв.км; 
метров..................................км- кш2

16) Гектар=десяти тыся
чам квадр. метров . . . .  га Ьа

17) Ар = ста квадратным
метрам..................................а а

18) К в а д р а т н ы й кв. м;
метр.....................................  м2 ш2

19) Квадрати. дециметр=
одной сотой квадратного КВ.ДМ; 
метра...................................  дм2 <1шэ

20) Квадрати.сантиметра
одной десятитысячн. квадр. кв.см; 
метра....................................см2 ері2

23) Квадр. миллиметр = 
одной миллионной квадр. кв.мм; 
метра................................, мм- шш2

IV. М і р и  к у б і ч н і  

22) Куб. кілометр=одному
міліярду кубічних куб. км,
метрів...................................км2 кш3

23) Кубічний куб, м; 
метр......................................  м3 ш3

24) Куб.дециметр = одній куб.дм; 
тисячній кубічн. метра . . дм3 сіш3

25) Куб. сантиметр=одній куб. см; 
мілійонній кубичн. метра . см3 ст3

26) Куб. міліметр = одній куб. мм;
міліярдній кубічного метра. мм3 тш

V. М і р и  м і с т к о с т и

27) Кілолітр = одній ти
сячі літрів.............................. кл кі

28) Гектолітр = сотні лі
трів . . •................................. гл Ы

29) Декалітр = десяти лі
трам .................................... дкл іікі

ЗО) Літр .............................. л 1
31) Децилітр = одній де

сятій літра............................. дл аі

IV. М е р ы  к у б и ч е с к и е .

22) Кубическ. километр= 
одному миллиарду кубич. кб.км; 
метров..................................км3 кш3

2 3) Кубический метр . . м8 рі3

24) Кубическ. дециметр=
одной тысячной кубическ. кб.дм: 
метра................................... дм3 <1т3

25) Кубич. сантиметр =
одной миллионной кубич. кб.см; 
метра....................... . см3 ст3

26) Кубич. миллиметр =
одной миллиардной кубич. кб.мм. 
метра................................... мм3 ют3

V. М е р ы  о б ‘ е м а.

27) Килолитр == одной ты
сяче литров .........................кл к1

28) Гектолитр=ста лит
рам  гл І1І
29) Декалитр = десяти

литрам.................................дкл <1к1
30) Литр........................... л 1
31) Децилитр=одной де

сятой литра..........................дл (11
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32) Сантилітр = одній со
тій літра.............................. сл сі

33) Мілілітр = одній ти
сячній літра.........................мл ті

• У в а г а  1. Скорочені назви пи
сати в рядок після числових величин 
без крапки далі. Але після скоро
чення слів „квадратовий" і „кубіч
ний"— куб. — крапки ставити.

У в а г а  2. Для скорочених позна
чень вживати або російської або 
латинської абетки. Грецької абетки 
вживати на означення „мікрона".

У в а г а  3. Скорочені позначення 
набірати або звичайним шрифтом, 
або курсивом.
5. Термін запровадження цієї обов'

язкової постанови 1 червня 1926 року.

6. Нагляд за виконанням цієї обов'
язкової постанови покладається на 
Укрголовліт та його органи.

Харків. 15 квітня 1926 р.
Голова Міжурядницької Метричної 

Комісії при Українській Нкономічній 
Нараді* /1. Маслов.

Керівничий Української Головної 
Палати Мір Вас. Мизуренко.

32) Сантилитр = одной
сотой литра..........................сл сі
33) Миллилитр = одной

тысячной литра....................мл т!
П р и м е ч а н и е  1. Сокращенные 

названия пишутся в строку после 
числовых величин без последующей 
точки. Но после сокращения слов 
„квадратный"—кв. и „кубический" 
—куб. точки ставятся.

П р и м е ч а н и е  2. Для сокращен
ных обозначений употребляется либо 
русский, либо латинский алфавит. 
Греческьй алфавит сохраняется для 
обозначения „микрона".

П р и м е ч а н и е  3. Сокращенные 
обозначения набираются или обык
новенным шрифтом или курсивом.
5. Срок введения настоящего обя

зательного постановления 1 июня 
1926 года.

6. Наблюдение за исполнением на
стоящего обязательного постановления 
возлагается на Укрглавлит и его 
органы.

Харьков, 15 апреля 1920 г.

Председатель Междуведомственной 
Метрической Комиссии при Украин
ском Экономическом Совещании

А. Маслов.

Управляющий Украинской Главной 
Палатой Мер Вас. Мазуренко.

56. Про запровадження метричної 
системи в заготовчих і торговельних 
операціях із бавовною, шовком, та 

вовною.

Згідно з обов'язковою постановою 
Центральної Меіричної Комісії при 
Раді Праці та Оборони з 4 березня 
1926 р. Л® 54 „О введении метри
ческой системы в заготовительных 
и торговых операциях с хлопком, 
шелком и шерстью" („Торгово-Про
мышленная Газета" з 18 березня 
1926 р., „Экономическая Жизнь" з 
Зі березня 1926 р.), Міжурядницька 
Метрична Комісія при Економічній 
Нараді УСРР п о с т а н о в л я є :

56. О введении метрической системы 
в заготовіїтельньїх и торговых опе
рациях с хлопком, шелком и шерстью.

В соответствии с обязательным по
становлением Центральной Метриче
ской Комиссии при Совете Труда и 
Обороны от 4 марта 1926 г. № 54 
„О введении метрической системы 
в заготовительных и торговых опера
циях с хлоїцсом, шелком и шерстью" 
(„Торгово-Промышленная Газета" от 
18 марта 1926 г., „Экономическая 
Жизнь" от 31 марта 1926 г.), Между
ведомственная Метрическая Комиссия 
при Экономическом Совещании УССР 
п о с т а н о в л я е т :
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1. Зобов’язати державні, коопера
тивні й приватні підприємства на
території УСРР перейти на метричну 
систему в заготовчих і торговельних 
операціях:

а) з бавовною та вовною з 1 трав
ня 1926 року.

б) з шовком з 1 жовтня 1926 року.
2. На виконання п. 1 цієї поста

нови всі підприємства, що загото
влюють і торгують бавовною, вовною 
та шовком, зобов’язані на зазначений 
вище реченець мати вагу, гирі та инші 
міри на метричній системі, затавровані 
перевірними палатами.

3. Встановити такі порахункові 
метричні одиниці для визначення гур
тових цін на бавовну, вовну й шовк.

а) на бавовну й шовк 1 кілограм;
б) на вовну центнер (100 кг.) і кило- 

грам.
4. Умови на бавовну, шовк та 

вовну повинні складатися з 1 жовтня 
1926 року виключно на метричних 
мірах, з тим, що умови на бавовну 
й вовну до 1 жовтня 1926 р. можна 
провадити або на російських і метрич
них мірах (рівнобіжно), або на метрич
них мірах.}

5. По всіх помешканнях, де від
пускають або приймають бавовну, 
вовну й шовк (так в обробленому 
вигляді, як і сировину) повинні бути 
виставлені на видному місці офіційні 
таблиці перекладу російських мір на 
метричні.

П р и м і т к а .  За офіційні таблиці 
переліку вважають таблиці, видані 
Головною Палатою мір і ваг, або ким 
иншим, що мають апробацію від 
Цекометра або Всеукраїнської Між- 
урядницьюї Метричної Комісії.

Харків, 27 квітня 1026 р.
Голова Міжурядницької Метричної 

Комісії при Українській 
и Економічній Нараді А. Маслов.

Керівничий Української Головної 
Палати Мір Нас.. Мазуренхо.

1. Обязать государственные, коопе
ративные и частные предприятия на 
территории УССР перейти на метри
ческую систему в заготовительных и 
торгових операциях:
а) с хлопком и шерстью с 1 мая 1926 г.

б) с шелком с 1 октября 1926 года. 
2) Во исполнении п. 1 настоящего

постановления все предприятия, зани
мающиеся заготовительными и торго
выми операциями с хлопком, шерстью 
и шелком, обязаны к указанным выше 
срокам иметь весы, гири и прочие 
меры в метрической системе, снабжен
ные клеймом поверочных палат,

3. Установить следующие расчетные 
.метрические единицы для выражения 
оптовых цен на хлопок, шерсть и шелк:

а) на хлопок и шелк 1 килогра.ум;
б) на ш-рсть центнер (100 кгц.) 

и килограмм.
4. Заключение сделок с хлопком 

шелком и шерстью должно произво
диться с 1 октября 1926 г. исключи
тельно-в метрических мерах, причем 
сделки на хлопок и шерсть до 1 ок
тября 1926 г. могут производиться 
либо в русских и в метрических ме
рах (параллельно), либо в метрических 
мерах.

5. Во всех помещениях, где произ
водится отпуск или приемка хлопка, 
шерсти и шелка (как в обработанном 
виде, так и сырца) должны быть вы
вешены на видном месте официаль
ные таблицы перевода русских мер 
на метрические.

П р и м е ч а н и е .  Официальными 
таблицами перевода считаются та
блицы, изданные Главпалатой мер и 
весов или кем либо другим, полу
чившим одобрение Цекометра или 
Всеукраинской Междуведомственной 
Метрической Комиссии.
Харьков. 27 апреля 1926 г. 

Председатель Междуведомственной 
Метрической Комиссии при 

Украинском Экономическом 
Совещании А. Маслов, 

Управляющий Украинской Главной 
Палатой Мер Вас. Мазуренко.
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57. Про встановлення мірних одиниць у промисловості, 
торгівлі та на транспорті.

Додатково до обов’язкової постанови № 8 кол. Всеукраїнської Міжуряднинької 
Метричної Комісії (.Украинский Економист" з 17 лютого 1926 р.), Міжуряднішька 
Метрична Комісія при Українській Економічній Нараді п о с т а н о в и л а :

1. Затвердити нижчеподані основні мірні одиниці у галузях промнеловости йторгівлі:

'5
2

Найменування 
галузей промис

ловості! Й торгівлі
Н А З В А  Т О В А Р І В

Установлені оснівні 

мірні одиниці

1 Метальова про
мисловість 

а) чорні метали

Чавун ........................................................
Сортово залізо................................... • .
Сортова криця (окрім пружинної) .
Залізна бляха.............................................
Дахово залізо.............................................
Цинковано залізо..................................
Дріт катаний...................... .......................

. тягнутий ..............................................
„ крицевий ............................................

Цвяхи (вагою на 20 кг ното) . . .
„ (вагою на 10 кг ното) . . . 

Болти з гайками та н ютами діям.
до 10 мм............................................. • .

Болти діям, більш як 10 мм......................
Глухарі.......................................................
Шурубн...................................................... І
Зал і знач і скрепи, костури, болти,

підкладки й накладки ..........................
Рури і фасонні частини до чавуну .
Рури залізні........................................   . . і
Фасонні частини до залізн. рур . . 
Лиь’я чавхновс (середи, й велике) .
Лив’я господарське...................................
Криця иружинова.....................................
Нюти нумеровані . . -...............................
Троси .........................................................
Лянцюгя звичайві ....................................

„ електрично варені . . . .  
Бляха біла в палках . . .

* . хрестовина .
Глянцове біло залізо . .

Това 
Тона ' 
Тона 
Тона 
Тона 
Тона 
Тона 

Кілограм 
Кілограм 

Ящик 
Швящнк

Кілограм
Тона

Кілограм
Сотіїя

Тона
Тона 

Пог. метр 
Штука 
Тона 

Кілограм 
Кілограм 
Кілограм 
Кілограм 

Тона 
Иог. метр 

Ящик і півящик 
Ящик і півящик 

Ящик

У в а г а .  Розміри ящика А півящнка на бляху й глянцеве залізо буде додатково зат
верджено як стандартні величини.
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Найменування і • Установлені ОСНОВНІ
і галузей проми Н А З В  А  Т 0  В  А  Р 1  В

І І словости іі торгівлі мірні одиниці

б) Кольорові ме Кольорові метали в .сировинному •тали вигляді та як півфабрикати . . . Центнер (100 кг.)
Готові вироби ............................................
Ізольований кабель....................................

Кілограм і шт. 
ІІог. кілометр

Голий кабель, дріт гол ий. бронзовий
дріт..........................................................

Дріт реостатний, для дзвінків і об
Центнер (100 кг.)

моток ...................................................... Кілограм
2 Риби, промислов. Риби й рибні продукти ............................. Центнер (100 кг.)
3 Лісове господар Обсяг лісоматер'ялу.................................. Куб. метр

ство Дрова (віднускаючи на обсяг . . . Куб. метр і пог. меті»
Дрова (відпускаючи на вагу) . . . . Тона. Центи. (100 кг.), кг.

4 Сільське Зернові продукти, борошно, хліб . . 
М’ясо, М'ясні продукти, дичина й 

живність.................................................

Тона й кілограм
господарство Центнер (100 кг.) і кг.

Обіймистнй фураж.................................... Топа '
5 Текстильна Бавовна .................................................. Кілограм

промисловість Льон............................................................ Кілограм
Коноплі ...................................................... Кілограм
Шовк сировинний..................................... Кілограм
Вовна............................................... Центнер (100 кг.) П кг.

6 Гірнича Руда й вироби гірничої проми
Тонапр омисловість словости ............................................ 7

Коштовне каміння..................................... Метр, карат (1/5 г.)
Самоцвітне................................................. Грам

7 Паливна Тверде мінеральне паливо ....................... Тона
промисловість Рідке мінеральне паливо...........................

Продукти коксо-бензольного вироб
Тона

ництва. перегону нафти, кам'яного 
вугілля та дерева................................... Тона й центнер (100 кг.)

8 Силікатова Банно, алябаетср, крейда, огнетри-
промисловість вала глина .............................................. Тона

Цемент ....................................................... Тона
» (ното 155 кг. і бруто 165). . Бочка

9 Харчова Гастрономічні товари................................ Кілограм
промисловість Кондитерські вироби ............................... Кілограм

10 Паперова Папір................................................... .... . Кілограм, стопа на 1С00
промисловість аркушів і півстопи на

і
500 аркушів

2. Зазначеними в арт. 1 оснівними одиницями належить користуватися на визна
чення оптових цін у відповідних галузях промисловости й торгівлі.

3. Всі урядові установи, всі товарові біржі та шипі організації, що публікують 
оптові ціни в біржових бюлетенях та в инших виданнях, зобов'язані користуватися 
зазначеними в п. 2 цієї постанови оснівними мірними одиницями, згідно з реченцями, 
що їх встановлено обов'язковими постановами Цекометра, кол. ВУММК її ММК при УЕН.

4. Оснівні мірні одиниці, що їх у ціп обов'язковій пої таиопі не перелічено, опуб
ліковуватимуться додатково.

Харків, 13 травня 1926 р.

За Голову Міжурядницької Метричної Комісії
при Українській Економічній Нараді Іі. Мазу/мгнко

За Керівннчого Української
Головної Палати М. Лисий.
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57. Об установлении основных измерительных единиц в промышленности,
торговле и на транспорте.

В дополнение к обязательному постановлению №8. бывш. Всеукрамнской Между
ведомственной Метрической Комиссии („Укр. Экономист** от 17 февраля 1925 г., № 39) 
Междуведомственная Метрическая Комиссия при Украинском Экономическом Совещании 
п о с т а н о в и л а :

1. Утвердить нижеследующие основные измерительные единицы в отраслях 
промышленности и в торговле.

=!

Я

Наименование 
отраслей 

промышленности 
н торговля

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

.

Установленные 
основные измерительные 

единицы

1 | Металлическая 4>туе..........................................................

1

Тонна
і промышленность Сортовое железо........................................ п
”а) черные металлы Сортовая сталь (кроме пружинной) . *Листовое железо........................................ м

Кровельное железо........................• . . »»
Оцинкованное железо .............................. я
Проволока катаная ...................................

„ тянутая .......................................... Килограмм
„ стальная . , .................................... и

Гвозди (весом в 20 кг. пето) • . . . Ящик
. (весом в 10 кг. и с т о ) . . . . Ч Полуящик

Волты с гайками и заклепками
дням. 10 мм............................................. ] Килограмм

Болты дням, больше 10 ММ.................... 1 Тонна
Глухари ..................................................... Килограмм
Шурупы..................................................... Сотня
Путевые ж.-д. скрепления, костыли.

болты, подкладки и накладки . . • Тонна
Трубы и фасонные части к ним

чугунные................................................ Тонна
Трубы железные................................ • . Ног. метр
Фасонные части к железным трубам Штука
Литье чугунное среди, и крупное . Тонна
Литье хозяйственное ............................... Килограмм
Сталь пружинная...................................... я
Заклепки номерные .................................. я
Троссы.................... ^................................. я
Цепи обыкновенные................................. Тонна

„ электрической сварки ... Пог. метр
Жесть белая палочная .............................. Ящик н полуящик

„ . крестовая ........................................ Ящик и полуящик
Глянцевое белое железо....................... , Ящик

Примечание. Размеры ящика и полуящика для жести и глянцево-белого железа будут 
утверждены дополнительно в виде стандартных величин.
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Наименование Установленные

4' -
отраслей 

пром ышленности НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА основные измерительные
и торговли

1
единицы

б) цветные Г Цветные металлы в сыром виде
металлы и в видо полуфабрикатов . . . . Центнер (100 кг.)

Готовые изделия .................................... Килограмм и шт.
Изолированный кабелі........................... Ног. километр

. Голый кабель, провод голый и брон
зовая проволока .................................. Центнер (100 кг.)

2 Рыбн. промышл. Реостатная, звонковая, обмоточная
3 Лесное цроволока............................. ...

Рыба и рыбные продукты......................
Килограмм

хозяйство Центнер (100 кг.)
Об'єм лесоматериала.............................. • Куб. метр

Дрова (при отпуске по об'єму) . . . Куб. метр и йог. метр
Дрова (при отпуске по весу) . . . . Тонна. Цент. (100 кг.) кг.

4 Сельское Зерновые продукты, мука, хлеб . . Тонна и килограмм
хозяйство Мясо, мясные продукты, дичь и

живность.............................................. Центнер (100 кг.) и кг.
1 Об'єм истый фураж................................. Тонна

5 Текстильная і Хлопок.............................. ....................... Килограмм
промышленность I Лен............................................................

Пенька ..................................................... 99

Шелк-сырец...................... • . . . . ЯШерсть..................................................... Центнер (100 кг.) и кг.
6 Горная Гуды и продукты горной промыш

промышленность ленности .............................................. Тонна
Драгоценные камни................................ Метр, карат (1/5) н грам

I Самоцветные.........................  ... Грамм
7 Топливная Твердое минеральное топливо . . . Тонна

промышленность Жидкое минеральное топливо . . . 
Продукты коксо-бензольного произ

Тонна

водства и перегонки нефти, ка
менного угля и дерева . . . . • Тонна и центнер (100 кг.

8 Силикатная Известь, алебастр, мел. огнеупорная
промышленность глина .................................................... Тонна

Цемент .................................................... Тонна
„ (нето 155 кг. н бруто 165) . Бочка

9 Пищевая Гастрономические товары .................... Килограмм
промышленность Кондитерские изделия ....................... Килограмм

10 Бумажная Бумага...................................................... Килограмм, стопа
промышленность 1000 листов, полустопа

в 500 листов

2. Указанными в ст. 1 основными единицами надлежит пользоваться при вы
ражении оптовых цен в соответствующих отраслях промышленности и торговли.

3. Нес правительственные учреждения, 'товарные биржи и другие организации, 
публикующие оптовые цены в биржевых бюллетенях и в других изданиях, обязаны 
пользоваться указанными в ст. 1 настоящего постановления основными измерительными 
единицами в соответствии со сроками, установленными обязательными постановлениями 
Цекометра, б. ВУММК и ММК при У КС.

4. Основные измерительные единицы, кои в настоящем обязательном постановлении 
не перечислены, будут опубликованы дополнительно.

л *
Харьков, 13 мая 1926 г.

За Председателя Между ведомствен ной Метрической Комиссии
при Украинском Экономическом Совещании Л. Мазуренко

За Управляющего Украинской
Глазной Палатой Мер М. Лисий.
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Постанова Народнього Комісаріяту 
Юстиції .

58. Про тлумачення 2 част. арт. 79 
Кримінального Кодексу.

З повідомлень місцевих фінансових 
органів видно, шо в судовій практиці 
заведено неправильне розуміння засто
сування 2 частини арт. 79 Крим. 
Код., коли суди в справах, порушених 
фінорганами проти неплатіїв за силою
2 част. 79 арг. КК, відмовляются від 
притягнення їх до відповідальності! 
на тій підставі, шо без попереднього 
застосування заходів аднЛністратив- 
ного впливу, згідно з 1 част. арт. 79 
КК, є неможливим притягати до кри
мінальної відповідальности, згідно
3 част. 2 арт. 79 КК.

Тому, щоби встановити правильне 
розуміння арт. 79 КК, Народній Комі
саріят Юстиції, на підставі арт. 9 Поло
ження про НКЮ (Зб. Уз.УСРР 1924 р., 
Хе 50 арт. 105) постановив пояснити:

1. Для того, щоб застосувати част. 2 
арт. 79 КК, згідно з дійсним змістом 
цього артикулу, треба встановити 
злонавмисність неплатія, шо виявля
ється або ц неодноразовості та в упер
тості невиплати, або в инших обста
винах, шо визначають ту злонав
мисність.

2. За неодноразову невиплату, що 
є одною з підстав для притягнення 
до відповідальности за част. 2 арт. 79 
КК, визнається прострочку виплати, 
навіть один раз за біжучий окладний 
рік, як шо той самий неплатій попе-, 
реднього окладного року також про
строчив виплату податку, а рівно-ж 
прострочку двох реченців виплати 
податку у біжучому році.

3 .  З а  в п е р т у  н е в и п л а т у  н а л е ж и т ь  
вважати таку, шо характеризує зло
навмисність неплатія і в цьому її зна
чінні вперта невиплата є можливою 
незалежно від її одноразовости або 
неодноразовости.

4. Неодноразовість та впертість 
невиплати не вичерпують усіх можли
вих ознак праволомства, передбаченого

Постановление Народного Комис
сариата Юстиции.

58. 0 толковании 2 части ст. 79 
Уголовного Кодекса.

Из сообщений местных финансовых 
органов видно, что в судебной прак
тике заведено неправильное понимание 
применения 2 части 79 ст. У. К., 
когда суды по делам, возбужденным 
финорганами против неплательщиков, 
в силу 2 части 79 ст. УК, отказыва
ются от привлечения неплательщиков 
к ответственности на том основании, 
что без предварительных мер админи
стративного воздействия, согласно
1 части 79 ст. УК, невозможно привле
чение к уголовной ответственности 
по 2 части 79 ст. УК.

Поэтому, чтобы установить правиль
ное понимание 79 ст. УК, Народный 
Комиссариат Юстиции на основании 
9 ст. Положения о НКЮ (Соб. Уз. 
УССР 1924 г., № 50, ст. 305) поста
новил пояснить:

1. Для того, чтобы применить
2 часть ст. 79 УК, согласно действі- 
тельного содержания этой статьи, 
необходимо установление злонамерен
ности неплательщика, которая обна
руживается либо в неоднократности 
и в упорстве неплатежа, либо в иных 
обстоятельствах, которые обнаружи
вают эту злонамеренность.

2. На неоднократный неплатеж,* 
являющийся одним из оснований для 
привлечения к ответственности по 
2 части ст. 79 УК, — признается про
срочка платежа, даже один раз в те
кущий окладной год, если тот-же 
самый неплательщик в предыдущем 
окладном году также просрочил пла
теж налога, а равно просрочка двух 
сроков оплаты налога в текущем году.

3. Под „упорным неплатежом"— 
следует понимать такой неплатеж,- 
который характеризует злонамерен
ность неплательщика и в этом понятии 
упорный неплатеж возможен незави
симо от его однократности или не
однократности.

4. Неоднократность и упорство 
неплатежа не исчерпывает всех воз
можных признаков правонарушения,
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в арт. 79 част. 2, а є тільки зразковими 
ипадками, шо поруч з ними можливі 

инші обставини в справі, шо характе
ризують злонавмисність неплатія.

5. У част. 2 арт. 79 КК перед
бачено обставини, шо встановлюють 
злонавмисність невиплати податку 
неплатієм і в кожному окремому 
випадкові підлягають обговоренню 
Суду, зовсім незалежно від поперед 
нього застосування заходів адміні
стративного впливу, шо може бути 
в деяких випадках лише одним 
з доказів злонавмисности неплатія 
поруч з иншими доказами.

: Харків, 17 травня 1920 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції 
Ст. пом. Генералі ного Прокурора 

Республіки Михайли*.
Член Колегії НКЮ Зав. Відділу 

Законодавчих Проектів та Коди
фікації Законів Мазур єн* о.

предусмотренного ст. 79, 2 части, а 
являются только показательными слу
чаями, рядом с которыми возможны 
и другие обстоятельства в деле,харак
теризующие злономеренность непла
тельщика.

5. Во 2 части ст. 79 УК предусмо
трены обстоятельства, которые уста
навливают злонамеренность неплатежа 
налога неплательщиком и в каждом 
отдельном случае подлежат обсужде
нию Суда, независимо от предвари
тельного применения мер администра
тивного воздействия, что может быть 
в некоторых случаях лишь одним из 
обстоятельств злонамеренности непла
тельщика, наряду с иными доказа
тельствами.

Харьков, 17 мая 1920 г.
Зам. Народного Комиссара 

Юстиции Ст. пом. Генерального 
Прокурора Республики Михайлик.

Член Коллегии НКЮ 
Зав. Отдела Законодательных Проектов 
и Кодификации Законов Мазуренка.

Видання Народнього Комісаріяту Н>«-ги:ііТ. II. дание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголовліт Ч. 1Ь09 Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам. Ч. 2150. Прим. 7.000.
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УКРАЇНСЬКА СОЦШЛІСТИЧНД РАДЯНСЬКА РЕСПУВЛІКЛ

УЗАКОНЕНЬ ТА§||§ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТ НИЧО -СБЛЯНСБКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

зді^^ирік
ОФІЦІЙНЕ РИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

13 серпня 1926 р. Відділ ДРУГИЙ 13 августа 1926 г.
ті

Отдел ВТОРОЙ

ЗМ ІСТ

Постанова УЕН
(12 червня 192С р.).

59. Про аміну постанови .Про порядок ого
лошення справочник пін на будівельні 
іі&теріялн Л робітну силу".

Постанови та інструкція Наркомсобоау. 
Няркомздорон'я, Вищої Ради Народ
нього Господарства та Наркомюсту 
(15 травня, 2 червня 1920 р.)

60. Про права пенсіонерів на пенсію, 
н звязку з майновим станом їх.

61. Про вживання мотальовнх обгорток 
для харчових і смакових продуктів.

62. Про порядок застосування заходів 
адміністративного впливу та тлума
чення її. .г" арт. 9. Положення про 
видання обов'язкових поставок.

63. Статут Українського Тресту Метало
обробної Промисловосте .Український 
Металотрест".

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановление ЄКОСО УССР
(12 июня 1926 г.).

59. Об изменении постановления,,0 порядке 
опубликования справочных цен на 
строительные материалы и рабочую 
силу".
Постановления я инструкция Нарком- 
собеса, Наркомздрава. Высшего Совета 
Народного Хозяйства и Наркомюста. 
(15 мая. 2 июня 1926 г.)

60. О правах пенсионеров на пенсию, в свяли 
с имущественным положением ІІХ.

61. Об употреблении металлических обер
ток для пищевых и вкусовых проду
ктов.

62. О порядке применения мер админи
стративного воздействия и толкования 
п. .г- ст. 9. Положения об издании 
обязательных постановлений.

63. Устав Украинского Треста Метал
лообрабатывающей Промышленности 
.Украинский Моталлотрест".

Постанова Української Економічної 
Наради.

59. Про зміну постанови „Про порядок 
оголошення справочних цін на буді
вельні матеріали й робітну силу.

На зміну своєї постанови з 20 ли
стопада 1925 року „Про порядок 
оголошення справочних цін на буді
вельні матеріали Р робітну силу** (36.

Постановление Украинского Эконо
мического Совещания.

59. Об изменении постановления 
„О порядке опубликования справоч
ных цен на строительные материалы 

и рабочую силу“.

Во изменение постановления своего 
от 20 ноября 1925 года „О порядке 
опубликования справочных цен на 
строительные материалы и рабочую
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Уз. УСРР 1925 р.відд. II., ч. 27, 
арт. 66), Українська Економічна На
рада п о с т а н о в и л а :

Артикул 1 зазначеної постанови 
викласти такою редакцією:

„Арт. 1. Покласти на округові від
діли місцевого господарства збирати 
ціни на будівельні матеріяли й ро
бітну силу*4.

Харків, 12 червня 1926 р.
Заст. Голови Української 
Економічної Наради Сербиченко.

Керівничий Справ Української 
Економічної Наради Ф. Бега,

Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 23 червня 
1920 р.. X- МО.

силу м (Сб. У. УССР 1925 г. отд.ІІ, № 27, 
ст. 66), Украинское Экономическое

Совещание п о с т а н о в и л о :
Статью 1 указанного постановления 

изложить в следующей редакции: 
„Ст. 1. Возложить на окружные 

отделы местного хозяйства собирание 
цен на строительные материалы и ра
бочую силу“.

Харьков, 12 июня 1920 г.
Зам. Председателя 

Украинского Экономического
Совещания Сербиченко.

Управляющий Делами
Украинского Экономического

Совещания Ф. Бем.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК*1 
23 июня 1926 г., X 140.

П о с т а н о в а  Н а р о д н ь о г о  К о м і с а 
р і я т у  С о ш ' я л ь н о г о  З а б е з п е ч е н н я .

60. Про права пенсіонерів на пенсію 
в звязку з майновим станом їх.

Касуючи обіжники свої про права 
ча пенсію в звязку з майновим ста
ном інвалідів ч. ч. 233 і 239, п. 4, 
Народній Комісаріят Соціяльного За
безпечення п о с т а н о в и в :

1. За наявности в пенсіонера сто
роннього заробітку, пенсіонер не по
збавляється права на пенсію, як що 
його заробіток не перевищує подвійної 
норми пенсії, встановленої для його 
групи.

2. Інвалідів, що перебувають в інва
лідній кооперації й працюють в арті
лях та инших об'єднаннях, осіб, що 
живуть з торгівлі або промислу 
за безплатними патентами, тому, що 
вони цим користуються як особливою 
формою соціяльного забезпечення, 
з пенсії знімається, незалежно від 
заробітку їх, за винятком учнів в ар
тілях, бо за ними зберігається 
пенсію на умовах арт. 1-го цієї по
станови, аж до включення їх в число 
членів артілі.

3. Правила що до заробітку, ви- 
кладеніу арт. 1-му цієї постанови, 
поширюється й на прибутки, що їх

П о с т а н о в л е н и е  Н а р о д н о г о  К о м и с 
с а р и а т а  С о ц и а л ь н о г о  О б е с п е ч е н и я .
60. О правах пенсіонеров на пенсию, 
в связи с имущественным положением 

их.
В отмену циркуляров своих о правах 

на пенсию в связи с имущественным 
положением инвалидов 233 и 239, 
п. 4, Народный Комиссариат Социаль
ного Обеспечения п о с т а н о в и л :

1. При наличии у пенсионера по
стороннего зароботка, пенсионер не 
лишается права на пенсию, если его 
заработок не превышает двойной 
нормы пенсии, установленной для его 
группы.

2. Инвалиды, состоящие в инва
лидной кооперации и работающие 
в артелях и других обвинениях, лица, 
занимающиеся торговлей или промы
слом по бесплатным патентам, как 
пользующиеся особыми видами со
циального обеспечения, с пенсии сни
маются, независимо от их заработка, 
за исключением учеников в артелях, 
за каковыми сохраняется пенсия на 
условиях ст. 1-й настоящего постано
вления, впредь до включения их 
в число членов артели. ^

3. Правила в отношении заработка, 
изложенные в ст. 1-ой настоящего 
постановления, распространяются и на
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одержують пенсіонери зі всякого
майна (денаціоналізованого будинку, 
садиби, меблів та инш.).

4. Наявність у підопіклого батьків 
або дігей, шо мають самостійний за
робіток, позбавляє його права на со
ціальне забезпечення лише як шо 
вони спільно мешкають і заробіток 
батьків або дітей перевищує 2-хразову 
норму розміру пенсії для інвалідів 
1 групи.

5. Сім'ї інвалідів 1-ї, 2-ї й 3-ї груп, 
шо мають право на соціяльне забез
печення, в разі смерти інваліда одер
жують право на забезпечення, як 
сім'ї війсьчово-службовців, шо втра
тили годувальника.

6. Пенсіонери, шо їх направлено 
установленим НКСЗ порядком для 
тієї чи иншої форми лікування 
до ІДВІІІ та до инш. лікувальних 
установ Наркомздоров'я, а також на 
курортне й санаторне лікування, 
одержують належну їм пенсію на про
тязі 6-ти місяців лікування, по скін
ченні цього реченця, як шо пенсіонер 
залишається в лікувальній установі, 
його з пенсії знімається, а сім'ю його 
залічується на пенсійне забезпечення, 
нарівні з сім'ями, шо втратили 
годувальника.

Після виписки підопіклого з ліку
вальної установи його відновлюється 
в правах на соціяльне забезпечення, 
відповідно до групи інвалідности 
після лікування.

7. Сім'ї інвалідів перших трьох 
груп, відкомандированих до технікумів 
НКСЗ, під час перебування інвалідів 
у них, одержують пенсію, як сім'ї, 
шо втратили годувальника.

8. Інвалідів перших трьох груп, шо 
їх командировано встановленим по
рядком до ВУЗ'ів, робфаків та инш. 
шкільних закладів і які одержують 
стипендії від НКСЗ або НКОсвіти, 
з пенсії знімається, як шо стипендія 
перевищує пенсію, встановлену для їх 
групи. Коли-ж стипендія нижча від 
розміру пенсії інваліда, то він одер
жує ріжницю між його пенсією 
й стипендією.

9. Право на одержання патенту 
на пільгову торгівлю або промисел 
інвалідам надається лише за умовою

доходы, получаемые пенсионерами от
всякого имущества (денационализиро
ванного дома, усадьбы, мебели и пр).

4. Наличие имеющих самостоятель
ный заработок родителей или детей 
у подопечного лишает его права на 
социальное обеспечение лишь при сов
местном проживании их и если зара
боток родителей или детей превышает 
2-хкратную норму размера пенсии 
для инвалидов 1-й группы.

5. Семьи инвалидов 1-й, 2-й и 3-й 
группы, имеющие право на социальное 
обеспечение, в случае смерти инва
лида имеют право на обеспечение как 
семьи военнослужащих, потерявшие 
кормильца.

6. Пенсионеры, направленные уста
новленным НКСО порядком для полу
чения того или иного вида лечения 
в ИД8ТИ и другие лечебные учре
ждения Наркомздрава, а также на 
курортное и санитарное лечение, полу
чают присвоенную им пенсию в те
чение 6 месяцев лечения, по истечении 
каковогосрока.если пенсионер остается 
в лечебном учреждении, он с пенсии 
снимается, а семья его зачисляется 
на пенсионное обеспечение наравне 
с семьями, утратившими кормильца.

По выписке подопечного из лечеб
ного учреждения за ним восстанавли
вается право на социальное обеспе
чение в соответствии с группой инва
лидности после лечения.

7. Семьи инвалидов первых трех 
групп, откомандированных в техни
кумы НКСО, во время пребывания 
инвалидов в таковых, получают пенсию 
как семьи, утратившие кормильца.

8. Инвалиды первых трех групп, 
командированные установленным по
рядком в ВУЗ'ы, рабфаки и др. уче
бные заведения, получающие сти
пендию от НКСО или НКПроса, 
с пенсии снимаются, если стипендия 
превышает пенсию, установленную 
для их группы. Если же стипендия 
ниже размера пенсии инвалида, то он 
получает разницу между его пенсией 
и стипендией.

9. Право на получение патента 
на льготное занятие торговлей или 
промыслом инвалидам предоставляется
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неможливости з тих або инших 
причин кооперувати їх.

10. Арт. арт. 1, Зі 4 цієї постанови 
не поширюється на підопіклих, шо 
мешкають у сільських місцевостях, 
право яких на пенсію, в звязку з май 
новим станом їх, передбачається 
особливими інструкціями (постанова 
Колегії НКСЗ з 21 вересня 1925 р. 
й обіжник Наркомсоцзабезу ч. 305).

Всі останні арт. поширюються й на 
підопіклих, шо мешкають у сільських 
місцевостях.

Харків, 15 травня 1926 р.
Т. в. о. Народнього Комісара 

Соціяльного Забезпечення Медвідь.

І н с т р у к ц і я  Н з р к о м з д о р о в ' я  й  В и 
т о ї  Р а д и  Н а р о д н ь о г о  Г о с п о д а р 

с т в а  У С Р Р .

61. Про вживання метальових обгор
ток для харчових і смакових про

дуктів.

На розвиток та застосованая По
станови Ради Народніх Комісарів від 
12 лютого 1925 р. „Про санітарний 
догляд за виготовленням, сховом і про
дажем харчових продуктів, смакових 
річовин і напоїв" (Збірн. Узак. УСРР 
1925 р., М? 8, арт. 61), встановлюється 
такі правила:

1. Дня обгортання харчових та сма
кових продуктів, як от: цукерок, шо
коладу й инших цукрових виробів, 
а також ковбас, сиру й инш, заборо
няється вживання олизяної обгортки 
або листової цини, що має більш 
я;< 0,5% олива в тих випадках, коли 
метапьова обгортка безпосередньо 
приторкається до продукта.

2. Для внутрішньої обгортки, шо 
зберігає продукт вія зіткнення з оли- 
вчною фольгою, повинно вживати пер
гаментного паперу.

3. Догляд за виконанням зазначеної 
інструкції покладається на санітарні

лишь при условии невозможности по 
гем или иным причинам кооперировать
их.

10. Ст. ст. 1,3 и 4 настоящего поста
новления не распространяются на под
опечных, пгоживаюших в сельских 
местности*, право которых на пенсию, 
в связи с имущественным положением 
их, предусмотрено особыми инструк 
циими (постановление Коллегии НКСО 
от 21 сентября 1925 г. и циркуляр 
Наркомсобеса № 305).

Все остальные статьи распростра
няются и на подопечных, проживаю
щих в сельских местностях.

Харьков, 15 мая 1920 г.
Вр. и. д. Народного Комиссара 
Социального Обеспечения Медведь.

И н с т р у к ц и я  Н а р к о м з д р а в а  и  В ы с 
ш е г о  С о в е т а  Н а р о д н о г о  Х о з я й с т в а  

У С С Р .

61. Об употреблении металлических 
оберток для пищевых и вкусовых 

продуктов.

В развитие и по применению Поста
новления Совета Народных Комисса
ров от 12 февраля 1925 г. „О сани
тарном надзоре за изготовлением, 
хранением и продажей пищевых про
дуктов, вкусовых веществ и напитков" 
(Собр. Узак. УССР 1925 года, 
N2 8, стр. 61), устанавливаются сле
дующие правила:

1. Для завертывания пищевых 
и вкусовых продуктов, как то: кон- 
фект, шоколада и других кондитер
ских изделий, а также колбас, сыра 
и проч., воспрещается употребление 
свинцовой обертки или листового
олова,содержащего свыше0,50/0 свинца,
в тех случаях, если металлическая 
обертка находится в непосредственном 
соприкосновении с продуктом.

2. Для внутренней обертки, предо
храняющей продукт от соприкосно
вения с свинцовой фольгой, должна 
употребляться пергаментная бумага.

3. Надзор за выполнением означен
ной инструкции возлагается на сани-

346



Ч. 17 Арт. 61-62 № 17 Ст. 61-62

органи Наркомздоров'я в центрі й на 
місцях.

4. Винних в невиконанні цієї ін
струкції притягається до відповідаль- 
ности в кримінальному порядкові.

Харків, 2 червня 1026 р.
Заст. Народнього Комісара 

Охорони Здоров'я Школам.

Голова Вищої Ради Народнього 
Господарства Золотарьов.

тарные органы Наркомздрава в центре
и на местах.

4. Виновные в невыполнении озна
ченной инструкции привлекаются 
к ответственности в уголовном 
порядке.

Харьков, 2 нюня 1926 г.

Зам. Народного Комиссара
Здравоохранения Николаев.

Председатель Высшего Совета
Народного Хозяйства Золотарев.

П о с т а н о в а  Н а р о д н ь о г о  К о м і с а р і я т у  
Ю с т и ц і ї .

62. Про порядок застосування заходів 
адміністративного впливу та тлума
чення п. „г“ арт. 9 „Положення про

видання обов'язкових постанов".

Маючи на уеазі, шо заходи адміні
стративного впливу застосовуються:

а) або за ламднням обов'язкових 
постанов, то їх видали ваконкоми, 
чи їх призидії, або міські ради, в по
рядкові, передбаченому постановою 
ВУЦВК з ЗО серпня 1922 р. „Поло
ження про видання обов'язкових по
станов і накладання за їх порушення 
стя ань в адміністративному порядкові" 
(36. Уз. УСРР 1922 р., № 38, арт. 577), 
та в инших законах;

б) або за випадків, коли в самому 
законі його ламання зазначено санк
цією в формі заходів адміністративного 
впливу, наприклад в арт. 99 Крим. 
Кодексу УСРР (36. Уз. УСРР 1925 р., 
№ 67, арт. 385), в ч. І арт. 79 Крим. 
Кодексу, в арт. 279 Митничого Ста
туту, Союзу РСР (36. Зак. СРСР 
1925 р , № 5, арт. 53) і т. инш.

Народній Комісаріят Юстиціі по Від
ділу Законодавчих Проектів та Коди
фікації Законів постановив на під
ставі п. арт. 9 Положення про 
НКЮ (36. Уз. УСРР 1924 р., ч. 50, 
арт. 305) пояснити:

1. У випадках, зазначених више під 
літ. „б", заходи адміністративного 
впливу застосовують зазначені в са
мім законі органи на підставі спеціяльно'! 
вимоги цього закону, з тим, шо окр-

П о с т а н о в л е н и е  Н а р о д н о г о  К о м и с 
с а р и а т а  Ю с т и ц и и .

62. О порядке применения мер адми
нистративного воздействия и толко
вания п. „г" ст. 9 „Положения об 
издании обязательных постано

влений".
Имея в виду, что меры администра

тивного воздействия применяются:
а) или за нарушение обязательных 

постановлений, изданных исполкомами, 
или их президиумами, или горсоветами, 
в порядке, предусмотренном постано
влением ВУЦИК от 30 августа 1922 г. 
„Положение об издании обязательных 
постановлений и наложении за их 
нарушение взысканий в администра
тивном порядке'* (С. У. УССР 1922 г., 
№ 38, ст. 577) и в других законах;

б) или в случаях, когда в самом за
коне его нарушение выражено санк
цией в форме мер административного 
воздействия, на пример в ст. 99 Уго
ловного Кодекса УССР (С. У. УССР 
1925 г., № 67, ст. 385), в ч. I ст. 79, 
Уг. Код., в ст. 279 Таможенного Устава 
Союза ССР (С. 3. СССР 1925 г., № 5, 
ст. 53) и т. под.

Народный Комиссариат Юстиции 
по отделу Законодательных Проектов 
и Кодификации Законов постановил 
на основании п. „д“ ст. 9 Положения 
об НКЮ (С. У. УССР 1924 г., ч. 50, 
ст. 305) —  п о я с н и т ь :

1. В случаях, указанных выше под 
лит. „б“, меры административного воз
действия применяются означенными 
в самом законе органами на осно
вании специального требования этого
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адмінвідділи й райвиконкоми, коли 
саме їх зазначено в законі, застосо* 
вуючи заходи адміністративного впливу 
за випадків, згаданих у п. „б", по
винні додержуватись не зазначеного 
вище Положення з ЗО серпня 1922 р. 
(36. Уз. УСРР 1922 р., 38, арт. 577). 
а вказівок того спеціяльного закону, 
що на його підставі заходи адміні
стративного впливу застосовується.

Зокрема, до згаданих випадків не 
застосовується п. „г“ арт. 9 вище
зазначеного Положення з ЗО серпня 
1922 р., що в ньому для застосу
вання заходів адміністративного 
впливу встановлено місячний реченець, 
за минуванням якого справу можна 
розвязувати лише в загальному судо
вому порядкові. Треба зазначити, що 
в усіх випадках, передбачених вище 
під літерою „б“, справу розвязується 
тільки в ад.міністративновму порядкові 
й лише за випадків, зазначених в від
повідних законах, а тому минування 
місячного реченця не дає права адміні
стративним органам передавати справу 
до судових органів.

2. У випадках, зазначених вище під 
літерою „ а “ ,  заходи адміністративного 
впливу застосовується на точній під
ставі згаданого вище Положення 
з ЗО серпня 1922 р. (36. Уз. УСРР 
1922 р., № 38 арт. 577) з тим що:

а) згідно з точним розумінням п. „г“ 
арт. 9 згаданого Положення, місячний 
реченець, шо протягом його можливо 
застосовувати заходи адміністратив
ного впливу, треба вираховувати ви
ключно від дня виникнення події, перед
баченої в обов'язковій постанові.

б) після минування зазначеного ре
ченця заходи адміністративного впливу 
не належить застосовувати й з того 
моменту осіб, винних в ламанні 
обов'язкових постанов, можна притя
гати до відповідальности лише в за
гальному судовому порядкові.

в) якщо наслідки зламання обов'яз
кових постанов з матеріяльного боку 
незначні та, крім того, не мають 
великого значіння також і з точки 
зору державних або громадських інте
ресів, справи, що виникають з таких

закона, с тем. что окрадминотделы 
и райисполкомы, когда именно они 
указаны в законе, применяя меры 
административного воздействия в слу
чаях указанных в п. „б", должны при
держиваться не указанного выше Поло
жения от 30 августа 1922 г. (С. У. 
УССР 1922 г., № 38, ст. 577). а ука
заний того специального закона, на 
основании которого меры администра
тивного воздействия применяются.

В частности, к упомянутым случаям 
не применяется и. „г“ ст. 9 выше
указанного Положения от 30 августа 
1922 г., в котором для применения 
мер административного воздействия 
установлен месячный срок, за истече
нием которого дело может быть раз
решено лишь в общем судебном по
рядке. Необходимо указать, что во всех 
случаях, предусмотренных выше под 
лит. „б“, дела разрешаются только 
в административном порядке и только 
в случаях, указанных в соответству
ющих законах, а поэтому истечение 
месячного срока не дает права адми
нистративным органам передавать 
дело судебным органам.

2. В случаях, указанных выше под 
лит. „а“, меры административного 
воздействия применяются на точном 
основании упомянутого выше Поло
жения от 30 августа 1922 г. (С. У. 
УССН 1922 г., № 38, ст. 577), причем;

а) согласно с точным смыслом 
п. “г" ст. 9 упомянутого Положения, 
месячный срок, на протяжении кото
рого возможно применение мер адми
нистративного воздействия, необхо
димо исчислять исключительно со дня 
совершения поступка, предусмотрен
ного в обязательном постановлении;

б) после истечения означенного 
срока меры административного воз
действия не применяются и с этого 
момента лиц, виновных в нарушении 
обязательных постановлений, можно 
привлекать к ответственности лишь 
в обше судебном порядке;

в) в случае, когда последствия 
нарушения обязательных постановле
ний с материальной стороны незна
чительны и, кроме того, не имеют 
большого значения с точки зрения 
государственных или общественных
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праволомств, можна зовсім припинити 
зі мотивованою постановою окрадмін- 
відділів або райвиконкомів, за належ
ністю.

3. Чинність літер „а" і „б" її. 2 
цієї постанови не поширюється на 
штрафи, шо їх накладають безпосе
редньо органи міліції на підставі 
обовязкових постанов, шо ними це 
передбачено, бо в даному випадкові 
штраф вважається за накладений 
з того моменту, коли представник 
міліціТзапропонував винуватцеві запла
тити штраф в установленому обов'яз
ковою постановою розмірі.

4. В разі передачі окрадмінвідділами 
або райвиконкомами справ за ламання 
обов'язкових постанов після минування 
місячного реченця на розвязання в су
довому порядкові, нарсуди повинні 
кваліфікувати заподіяні вчинки й виз
начати заходи соціяльної оборони 
проти винуватців виключно за нор
мами обов'язкової постанови, шо П дані 
вчинки ламають.

Харків. 2 червня 1926 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції

Старший Пом. Генерального 
Прокурора Республіки Михайли*.
Член Колегії НКЮ—Зав. Відділу 

Законодавчих Проектів та
Кодифікації Законів Юр Ман/реико.

интересов, дела, возникающие из 
таких правонарушений, можно совер
шенно прекращать по мотивирован
ному постановлению окрадминотделов 
или райисполкомов, по принадлеж
ности.

3. Действие лит. „а" и „б“ п. 2 
этого постановления не распростра
няется на штрафы, налагаемые непо
средственно органами милиции на 
основании обязательных постановле
ний, которыми это предусмотрено, 
ибо в данном случае штраф считается 
наложенным с того момента, когда 
представитель милиции предложил ви
новному уплатить штраф в устано
вленном обязательным постановлением 
размере.

4. В случае передачи окрадминот- 
делами или райисполкомами дел по 
нарушению обязательных постановле
ний после истечения месячного срока 
на разрешение в судебном порядке, 
нарсуды должны квалифицировать 
учиненные проступки и указать меры 
социальной зашиты против виновных 
исключительно по нормам обзатель- 
ного постановления, нарушаемого дан
ными проступками.

Харьков 2 нюня 1026 г.
Зам. Народного Комиссара Юстиции, 

Старший Пом, Генерального Проку
рора Республики Михаилах.

Член Коллегии НКЮ — Зав. Отделом. 
Законодательных Проектов и Коди

фикации Законов Юр. Мазуренко.

Чдтверджеио а остановов.
> КН від 20л»'гого 1926р.,

прот. .V 16.

63. Стдтут Українського Треста 
Металообробно! Пронислоаости .Ук

раїнський іетадотрест*.

/. Ялеади.
1. Дяя виробництва фабрикатів ме

талообробної промисловости й за
гального илшинобудівництва утворю
ються. на підставі декрету В У Ц В К а  
■ід 2 липня 1923 року .Про державні 
промислові підприємства, шо функціо
нують на підставі комерційного роз-

Утвержден постановле
нием Эконом в чесногоСо- 
вещаняя УССР от 20 фе
враля 1926 г.. прот. 16.

63. Устав Украинского Треста Ме
таллообрабатывающей промышлен

ности .Украинский Метадиотрест"

/. Общие положения.
1. Для производства фабрикатов 

металлообрабатывающей промышлен
ности и общего машиностроения обра
зуется, на основании декрета ВУЦИК'а 
от 2 июля 1923 года «О государствен 
ных промышленных предприятиях, дей
ствующих на началах коммерческого
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рахунку (трести)", під загальним упра
влінням і керівництвом ВРНГ УСРР
і в його безпосередньому віданні, 
трест під найменуванням „Український 
Трест Металообробної Промисловости”, 
скорочено, „Український Металотрест“ 
для об'єднаного управління закладами, 
переліченими в арт. 2 цього статуту, 
на засадах комерційного розрахунку 
з метою добування зиску.

2. У склад зазначеного в арт. 1 
треста увіходять нижчепойменовані 
заклади:

а) Державний машинобудівельний 
завод „Червоний Жовтень**, шо пере* 
буває в м. Харкові по Конторській 
вул. Ч. 75—77;

б) Державний машинобудівельний 
завод ім. Т. Шевченка, шо перебуває 
в м. Харкові, в Основянському районі 
по вул. їм. Шевченка, Ч. 1;

в) завод для вироблення велосипедів 
ім. Г. І. Петровського, шо перебуває 
в м. Харкові по Корсиківській вул.
Ч. 4;

г) державний метало-штампувальний, 
ткальний і цвяховий завод, шо пере
буває в м. Харкові по пров. ім. Са- 
пельника Ч. 8—10;

д) державний машинобудівельний 
завод ім. X. Г. Раковського, шо пере
буває в м. Сумах по Суджанській вул. 
Ч. 1;

е) державний обозний завод, шо 
перебуває в м. Харкові по вул. ім. 
К. Лібкнехта Ч. 73.

3. Український Металотрест утворює 
особливу господарчу одиницю, має 
права юридичної особи й відповідає 
у всіх зобов’язаних в межах, встано
влених декретом ВУЦВК'а від 2 липня 
1923 р. про трести, не перекладаючи
цієї відповідальиости на будь-які миші
державні органи або державну скарб
ницю.

4. Перехід окремих закладів із 
цього треста до иншого, включення 
до нього фабрик і заводів, зі складу 
инших трестів, а також всілякі инші 
зміни складу закладів, шо увіходять 
до цього тресту, дозволяється у згоді

расчета (трестах)**, под общим упра
влением и руководством Высшего Со
вета Народного Хозяйства УССР и в 
непосредственном его ведении, трест 
под наименованием „Украинский Трест 
Металлообрабатывающей Промышлен- 
ности“, сокращенно „Украинский Ме- 
таллотрест** для об'единенного упра
вления заведениями, перечисленными 
в ст. 2 настоящего устава, на началах 
коммерческого расчета с целью извле
чения прибыли.

2. В состав означенного в ст. 1 
треста входят нижепоименованные 
заведения:

а) Государственный машинострои
тельный завод „Красный Октябрь1*, 
находящийся в г. Харькове по Кон
торской ул. № 75—77;

б) государственный Машинострои
тельный завод им. Т. Шевченко, нахо
дящийся в г. Харькове, в Основян- 
ском районе по ул. им. Шевченко 
№ 1;

в) завод по изготовлению велоси
педов имени Г. И. Петровского, нахо
дящийся в г. Харькове по Корсиков- 
ской ул. № 4;

г) го:ударственный металло штам- 
повальний, ткацкий и гвоздильный 
завод, находящийся в г. Харькове, 
по пер. им. Сапельника Кг 8 -10;

д) государственный машинострои
тельный завод им. X. Г. Раковского, 
находящийся в г. Сумах по Суджан- 
ской ул. ЛЪ 1;

е) государственный обозный завод, 
находящийся в г. Харькове по ул. им. 
К. Либкнехта Кг 73.

3. Настоящий трест образует особую 
хозяйственную единицу, обладает пра
вами юридического лица и несет от
ветственность по всем обязательствам 
в пределах, установленных декретом 
ВУЦИК'а от 2 июля 1923 года о тре
стах без переложения таковой ответ
ственности на какие либо другие го
сударственные органы или государ
ственную казну.

4. Переход отдельных заведений из 
настоящего трепа в другой, включе
ние в него фабрик и заводов из со
става других трестов, а также всякое 
иное изменение сэстава заведений, 
входящий в настоящий трест, долу-
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Керовника цього треста з керовником 
відповідного треста, за постановою 
Вишої Ради Народнього Господарства 
УСРР і з затвердженням Української 
Економічної Наради.

5. Відносини треста до професійних 
спілок регулюється чинними й спеці
яльно для цього виданими постановами 
(арт. 7 декрета про трести від 2 липня 
1923 року).

6. У своїй торговельно-промисловій 
діяльності трест підлягає усім законо
положенням про промисловість та 
торгівлю І підлягає усім формам опо
даткування, встановленим для держав
них підприємств, шо функціонують 
на принципах комерційного розра
хунку.

11. Майно треста „Український 
Метало трест

7. Цьому трестові Вищою Радою 
Народнього Господарства УСРР на
дається згідно з інвентарним балансом 
на 1 квіїня 1925 року, із зазначенням 
у ньому вартости оснівного й обіго
вого капіталів:

а) статутоеий капітал на суму два 
мільйони дев'ятсот двацять вісім тисяч 
сто вісімдесят два (2.928.182) карбо
ванців 18 коп. за ринковою вартістю, 
(оснівний капітал 2.267.403 карбован. 
41 коп. і обіговий 660.778 карб. 
77 коп).

б) а також перелічені в особливому 
реєстрі земельні дільниці із зазначен
ням їх довійськової Ц І Н И  в золотих 
карбованцях, а рівно звязана з кори
стуванням землею —рента.

8. Цей трест приймає на себе актив 
і пасив тресту, що був до цього часу 
в безпосередньому віданні Харківської
Губерніяльної Ради Народнього Гос
подарства під найменуванням „Хар
ківський Металотрест“, згідно зі вступ
ним балансом.

9. Трест володіє, користується й 
розпоряджлє наданим йому майном 
для здійснення своїх господарчих і 
торговельно-промислових завдань з 
метою добування зиску й повинний 
існувати за рахунок коштів, наданих

скается по согласованию управляю
щего настоящим трестом с управляю
щим соответствующего треста по по
становлению Высшего Совета Народ
ного Хозяйства УССР и с утвержде
нием Украинского Экономического 
Совещания.

5. Отношение треста к професси
ональным союзам регулируется дей
ствующими и специально на этот 
предмет издаваемыми постановлениями 
(ст. 7 декрета о трестах от 2 июля 
19УЗ г).

6. В 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 рассчета.

/

II. Имущество треста „Украинский 
Металлотрест “.

7. Настоящему тресту Высшим Со
ветом Народного Хозяйства УССР 
предоставляется согласно инвентарному 
балансу на 1 апреля 1925 года, с ука
занием в нем стоимости основного 
и оборотного капиталов:
. а) уставный капитал на сумму два 
миллиона девятьсот двадцать восемь 
тысяч сто восемьдесят два (2.928.182) 
рубля 18 коп. по рыночной стоимости 
(основной капитал 2.267.403 р. 41 к. 
и оборотный 660.778 руб. 7 7 коп).

6) а также перечисленные в особой 
описи земельные участки с указанием 
их довоенной цены в золотых рублях, 
а равно связанная с пользованием 
землей—рента.

8. Настоящий трест принимает на 
себя актив и пассив существовавшего 
до сего времени в непосредственном 
ведении Харьковского Губсовнархоза 
треста под наименованием „Харьков
ский Металлотрест", согласно всту
пительного баланса.

9. Трест владеет, пользуется и рас
поряжается предоставленным ему иму
ществом для осуществления своих 
хозяйственных и торгово-промышлен
ных заіач с целью извлечения при
были и обязан существовать на счет
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йому за статутом, і зберегти наданий 
йому оснівний капітал (арт. 7), кори
стуючись їм і переводячи в ньому зміни 
порядком і в межах, зазначених в 
декреті ВУЦВК'а від 2 липня 1 <>23 р. 
про трести.

I I I .  Органи управлінні! треста „Укра
їнський Мемалопірести, їхні права й 

обов'язки й порядок діяльності!.

10. Для управління трестом Виша 
Рада Народнього Господарства УСРР, 
по одержанні висновку від Централь
ного Правління Професійної Спілки 
Металістів УСРР, призначає Керівника 
трестом і його заступника реченцем 
на один рік. Керівник чинить під керів
ництвом Ви шої Ради Народнього Госпо
дарства УСРР, згідно з затвердженою 
нею інструкцією (арт. 28 п. „г“ декрета 
від 2 липня 1923 року про трести).

Винагороду Керівникові й його за
ступникові призначає Виша Рада На
роднього Господарства УСРР.

У в а г а .  Протягом операційного 
року зміна Керівника й його за
ступника проводиться порядком і 
за випадків, передбачених арт. ЗО 
декрета від 2 липня 1923 року про 
трести.
11. Головного бухгалтера треста 

затверджує й усуває на подання 
Керівника тресту ВРНГ УСРР і він 
чинить зз інструкцією, затвердженою 
ВРНГ УСРР. Для управління окремими 
закладами Керівник тресту призна
чає директорів.

12. Взаємовідносини Керівника тре
сту з адміністрацією закладів, шо в 
нього увіходять, встановлюється згідно 
з положенням „Про управління про-
мисловости закладами, шо увіходять
до складу тресту44, затвердженим 
ВРНГ УСРР.

13. Не пізніш двох місяців до по
чатку нового операційного року Керів
ник мусить подати до ВРНГ на за
твердження, а до Наркомфіну й до 
Центрального Правління Професійної 
Спілки Металістів УСРР для відома 
свої проекти річного й покварталь-

средств, предоставленных ему по уставу 
и сохранить предоставленный ему 
основной капитал (ст. 7), пользуясь 
таковым и производя в нем измене
ния в порядке и в пределах, указан
ных в декрете ВУЦИК а от 2 июля 
1923 года о трестах.

I I I .  Органы управления треста 
„ Украинский Металлотрсст“,их права 
и обязанности и порядок деятельности.

10 Для управления трестом назна
чается Высшим Советом Народного 
Хозяйства УССР Управляющий тре
стом и его заместитель по получении 
заключения от Центрального Правле
ния Профессионального Союза Метал
листов УССР сроком на один год; 
Управляющий действует под руковод
ством Высшего Совета Народного 
Хозяйства УССР, согласно утвержден
ной последним инструкции (ст. 28 
п. „г“ декрета от 2 июля 1923 года 
о трестах).

Вознаграждение Управляющему и его 
заместителю назначается Высшим Со
ветом Народного Хозяйства УССР.

П р и м е ч а н и е .  В течение опера
ционного года смена Управляющего 
и его заместителя происходит в по
рядке и случаях, предусмотренных 
ст. 30 декрета от 2 июля 1923 г. 
о трестах
11. Главный бухгалтер треста ут

верждается и смешается по представ
лению Управляющего- треста ВСНХ 
УССР и действует по инструкции, 
утвержденной последним. Для управле
ния отдельными заведениями Управ
ляющий трестом назначает директо
ров.

12. Взаимоотношения Управляющего 
трестом 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.

13. Не позднее двух месяцев до 
наступления нового операционного 
года, Управляющий обязан предста
вить в ВСНХ УССР на утверждение, 
а в Наркомфин и Центральное Управ
ление Профессионального Союза Ме
таллистов УССР для сведения свои
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ного програмів і кошторисів, шо по
ходять з обліку виробничої можли- 
вости й комерційної ЗИСК0ВН0СТИ 
робіт окремих закладів і погоджені 
з управлінням цих закладів.

Як шо ВРНГ УСРР на протязі двох- 
місячного реченця не розгляне пода
ного виробничого програму й кошто
рису, Керівник до їхнього розглянення 
провадить роботу згідно з поданим 
проектом. У плані робот тресту му
сить бути передбачено розподіл обов'
язків поміж Управлінням Тресту і окре
мими заводоуправліннями, шо до 
заготівлі, збуту й кредитування.

У в а г а. Форму й порядок скла
дання програми Й кошторису вста
новлює ВРНГ- УСРР.
14. У трьохмісячний реченець після 

скінчення операційного року, що ра
хується від 1-го жовтня по ЗО верес
ня, Управління тресту подає, за фор
мою, встановленою ВРНГ УСРР, у згоді 
з НКФ УСРР на за твердження ВРНГ 
УСРР і для відома НКФ і ЦП Проф
спілки Металістів УСРР звіт, вико
навчий кошторис, баланс і рахунок 
зиску^й втрат за минулий рік з вис
новком Ревізійної Комісії і з проектом/ 
порядку й способу покриття втрат 
і розподілу зиску.

До'балансу треста включається від
рахування на амортизацію, згідно зі 
встановленим законом порядком.-Роз
мір зиску й розподіл його, а також 
спосіб ліквідації втрат розвязується 
встановленим порядком.

15. Після затвердження в реченець, 
передбачений арт. ЗО декрета про тре
сти, баланс і рахунок зиску та втрат 
публікується в газеті „Вісти ВУЦВК“ 
і подається'до Ккономнаради УСРР 
і НКФ. 16

16. Управління треста мусить по
давати до ВРНГ УСРР періодичні зві
ти з висновком Ревізійно» Комісії, а 
рівно п. давати всі вимагані відомості 
в реченці й порядкові за вказівкою 
ВРНГ УСРР і подавати на огляд пред-
ствникам її свої книги й документи.

проекты годичной и поквартальной 
производственных программ и смет, 
основанные на учете производствен
ных возможностей и коммерческой 
выгодности работ отдельных заведе
ний и согласованные с управлением 
этих заведений.

Нели ВСНХ УССР в течение двух
месячного срока не рассмотрит пред
ставленной производственной про
граммы и сметы, то Управляющий 
впередь до их рассмотрения произво
дит работу согласно представленного 
проекта. В плане работ треста долж
но быть предусмотрено распределение 
обязанностей между управлением тре
ста и отдельными заводоуправлениями 
по заготовке, сбыту и кредитованию.

П р и м е ч а н и е .  Форма и поря
док составления программы и сметы

устанавливаются ВСНХ УССР.
14. В трехмесячный срок по исте

чении операционного года, исчисляе
мого с 1-го октября по 30 сентября. 
Управление треста представляет по 
форме, установленной ВСНХ УССР, 
по соглашению с НКФ УССР, на 
утверждение ВСНХ УССР и к сведе
нию НКФ и ЦП Профсоюза Метал
листов УССР отчет, исполнительную 
смету, баланс и счет прибыли и убыт
ков за истекший год, с заключением 
Ревизионной Комиссии и с проектом, 
порядка и способов покрытия убыт
ков и распределения прибыли.

В баланс треста включаются отчис
ления на аммортизацию, согласно 
установленного законом порядка. Раз
мер прибыли и распределение ее, 
а также способ ликвидации убытков 
разрешается в установленном порядке.

15. По утверждении в срок, преду
смотренный ст. 30 декрета о трестах, 
баланс и счет прибылей и убытков 
публикуются в газете „Вісти ВУЦВК“ 
и сообщаются в ЭКОСО УССР 
и НКФ.

16. Управление треста обязано 
представлять в ВСНХ УССР периоди
ческие отчеты с заключением Реви
зионной Комиссии, а равно сообщать 
все требуемые сведения в сроки и в по
рядке по указанию ВСНХ УССР 
и представлять для обозрения его пред
ставителям свои книги и документы.
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17. За випадків, передбачених 
річними прїграмами й кошторисами,
капітально перебудувати будинки, 
поширювати заклади, набувати й 
заорендувати будівлі, здавати в орен
ду будівлі, заклади, як оснівні, як і 
допомічні, а рівно окремі частини за
кладів можна за спеціяльним шо разу 
дозволом ВРНГ УСРР.

Коли зазначених заходів не перед
бачено річними звітами й коштори
сами, то видатки к а ї к  здійснення під
лягають затвердженню порядком,перед
баченим арт. 13 цього статуту.

У в а г а .  Договори на взяті в орен
ду допомічні підприємства складає 
Керівник самостійно.

18. Крім випадків, передбачених за
гальними узаконеннями й цим стату
том, жодні державні установи або 
урядові особи не мають право втру
чатися в адміністративно • господарчу 
й оперативну діяльність Управління 
тресту.

19. Керівник керує всіма операціями 
тресту, завідує й керує справами й 
майном, шо є в розпорядженні тресту, 
З чого б воно не складалося і де 
б воно не було. Керівник складає усі 
правочини, що належать до обсягу
о. ерацій тресту, прохаючи поперед
нього дозволу ВРНГ УСРР на ті 
випадки, що точно зазначені в цьому 
статуті й в декреті від 2 липня 1923 р., 
про трести і в інструкції, затвердженій 
ВРНГ УСРР.

Окремо до відання Керівника нале
жить :

а) організувати виробництво й ке
рувати діяльністю усіх закладів, шо 
увіходять до складу тресту;

б) влаштувати касу й діловодство, 
вести звітність за системою подвій
ної бухгалтерії, а рівно складати звіт, 
баланси, виробничий програм й план 
діяльности ;

в) приймати й звільняти службовців 
і робітників, складати колективні до
говори і окремі трудові угоди ;

17. В случаях, предусмотренных 
годичными программами и сметами, 
капитальное переустройство зданий, 
расширение заведений, приобретение 
и заарендование строений, сдача 
в аренду строений, заведений, как 
основных, так и подсобных, а равно 
отдельных частей заведений допу
скается с особого каждый раз разре
шения ВСНХ УССР.

Если же указанные мероприятия не 
предусмотрены годичными програм
мами и сметами, то расходы на осу
ществление их подлежат утверждению 
в порядке, предусмотренном п. 13 
настоящего устава.

П р и м е ч а н и е .  Договоры на
взятие в аренду подсобных пред
приятий на срок до 6 лет заключа
ются Управляющим самостоятельно.
18. Зне случаев, предусмотренных 

общими узаконениями и настоящим 
уставом, никакие государственные 
учреждения или должностные лица не 
имеют права вмешиваться в админи
стративно-хозяйственную и оператив
ную деятельность Управления треста.

19. Управляющий руководит всеми 
операциями треста, заведывает и упра
вляет делами и находящимся в рас
поряжении треста имуществом, в чем 
бы таковое не заключалось и где бы 
таковое не находилось. Управляющий 
заключает все сделки, входящие 
в круг операций треста, испрашивая 
предварительное разрешение ВСНХ 
УССР в тех случаях, которые точно 
указаны в настоящем уставе и в де
крете от 2 июля 1923 г. о трестах 
и инструкции, утвержденной ВСНХ 
УССР.

В частности к ведению Управляю
щего относятся следующие вопросы:

а) организация производства и ру
ководство деятельностью всех входя
щих в состав треста заведений;

б) устройство кассы и делопроизвод
ства. ведение отчетности по системе 
двойной бухгалтерии, а равно составле
ние отчета, балансов, сметы, производ
ственного плана и плана действий;

в) прием и увольнение служащих 
и рабочих, заключение коллективных 
договоров и отдельных трудовых 
соглашений;
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г) купувати й продавати майно, як 
за готові гроші, як і в кредит;

д) наймати склепи й приміщення;
е) страхувати майно треста;
ж) видавати й приймати до виплати 

векселі й инші термінові зобов'язання;
з) дисконтувати векселі, що надхо

дять на ім'я тресту (в тому числі ті, 
що надходять на ім'я Харківського 
Металотреста);

и) видавати довіреності, відповідно 
до арт. 267 Цив. Код.;

к) складати законні акти, додер
жуючись п. „а" арт. 28 декрета від 
2 го липня 1923 року про трести ;

л) брати участь на з'їздах і бюрі 
з'їздів, а також за дозволом ВРНГ 
УСРР (арт. 28 літ Ии“ декрета про 
трести) брати участь у синдикатах, 
ріжних промислових і торговельних 
об'єднаннях;

м) приймати замовлення;
н) розподіляти роботи й обов'язки 

між Керівником і його заступником;

о) провадити всілякі дозволені за
коном кредитові й валютові операції, 
звязані зі здійсненням завдань, по
кладених на трест;

п) подавати до ВРНГ УСРР питання 
про зміну статуту тресту, статутового 
капіталу й складу закладів, шо увіхо
дять до тресту;

р) провадиту всілякі видатки, до
держуючись правил, викладених в арг. 
37 декрета від 2-го липня 1923 р. про 
трести;

с) відкривати контори, агентства 
й ин.;

т) видавати інструкції директорам 
закладів, відповідно до положення 
„Про керування закладами, що увіхо
дять до складу треста", затвердженого 
ВРНГ УСРР;

у) право позову й иншого пред
ставництва на суді особисто Керівни
ком або його заступником без видачі 
спеціяльно!' довірености, або через 
повірених, уповноважуваних загаль
ною або спеціяльною довіреністю.

У в а г а .  Векселі, чеки, грошеві 
зобов'язання, всілякі ноторіяльні 
акти підписує Керівник або його 
заступник і стверджує головний 
бухгалтер.

Лрт. 63

г) покупка и продажа имущества 
как за наличные деньги, так и в кредит

д) наем складов и помещений;
е> страхование имущества треста;
ж) выдача и принятие к платежу 

векселей и др. срочных обязательств;
з) дисконт векселей, поступающих 

на имя треста (в том числе и посту
паю щих на имя Харьковского Металло- 
треста);

и) выдача доверенностей в соот
ветствии со ст. 267 Гр. Кодекса;

к) совершение законных актов 
с соблюдением п. „а" ст. 28 декрета 
от 2 июля 1923 г. о трестах;

л) участие в с'ездах и бюро с'ездов, 
а также с разрешения ВСНХ УССР 
(ст. 28, лит. „и" декрета о трестах), 
участие в синдикатах, разного рода 
промышл-нных и торговых обвине
ниях;

м) прием заказов;
н) распределение работ 'и обязан

ностей между Управляющим и его 
заместителем;

о) совершение всякого рода дозво
ленных законом кредитных и валют
ных операций, связанных с осущест
влением задач, возложенных на трест;

п) представление в ВСНХ УССР 
вопросов об именении устава треста, 
уставного капитала и состава входя
щих в трест заведений;

р) производство всякого рода рас
ходов с соблюдением правил, изло
женных в ст. 37 декрета от 2 июля 
1923 г. о трестах;

с) открытие контор, агентств и пр.;

т) издание инструкции директорам 
заведений в соответствии с положе
нием „Об управлении заведениями, 
входящими в состав треста", утвер
жденным ВСНХ УССР.

у) право иска и иного представи
тельства на суде лично Управляющим 
или его заместителем без выдачи 
особой доверенности или через пове
ренных, уполномачиваемых обшей или 
специальной доверенностью.

П р и м е ч а н и е .  Векселя, чеки, 
денежные обязательсва, всякого рода 
нотариальные акты подписываются 
Управляющим или его заместителем 
и скрепляются главным бухгалтером.
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20. Керівник, його заступник і за- 
відателі окремими закладами повинні 
виявляти необхідну передбачливість 
дбайливого хазяїна і відповідають за 
свої цінності не тільки перед судом 
цивільним і кримінальним порядком, 
але й дисциплінарним порядком перед 
ВРНГ УСРР, як за цілість довіреного 
їм майна, як і за господарче ведіння 
справи.

21. Керівникові треста надається 
право зноситися безпосередньо зі 
всіма місцевими й центральними дер
жавними установами й урядовими осо
бами, за винятком ВУЦВК'а, РНК 
й Економнаради УСРР, бо зноситися 
з ними можна тільки через ВРНГ УСРР.

22. У складі треста організується 
Ревізійну Комісію з 3 членів. Голову 
й одного члена призначає ВРНГ УСРР, 
а другого члена Комісії делегує ЦП 
Профспілки Металістів УСРР. Реві
зійну Комісію призначається на той 
перод, на який призначено Керівника 
тресту. Винагороду усім членам Реві
зійної Комісії й кошторис видатків 
визначає ВРНГ УСРР і оплачується їм 
за рахунок треста.

23. Обов'язки й порядок чинности 
Ревізійної Комісії визначається арт. 
43 декрета від 2 липня 1923 року 
про трести 1 інструкцією ВРНГ УСРР.

24. Управління тресту перебуває 
в місті Харкові й мусить бути членом 
місцевої Товарової Біржі.

25. Трестові привласнюється печатку 
встановленого зразку.

IV. Фінансування тресту „Україн
ський Металотрест“.

26. Фінансування тресту „Український 
Металотрест", як за рахунок держави, 
як і через притягнення кооперативного 
й приватного капіталів провадиться 
порядком, встановленим законом.

27. Випускати облігації, як гаранто
вані, як і негарантовані Урядом при-

20. Управляющий, его заместитель 
и заведываюшие отдельными заведе
ниями должны проявлять предусмот
рительность заботливого хозяина 
и несут ответственность за свои дей
ствия не только по суду в граждан
ском и уголовном порядке, но и в дис
циплинарном порядке перед ВСНХ 
УССР, как за целость вверенного им 
имущества, так и за хозяйственное 
ведение дела.

21. Управляющему треста предо
ставляется право непосредственно сно
ситься со всеми местными и цен
тральными государственными учреж
дениями и должностными лицами, за 
исключением ВУЦИК'а, СНК и ЭКОСО 
УССР, сношение с коими должно про
изводиться через ВСНХ УССР.

22. В составе треста организуется 
Ревизионная Комиссия из 3-х членов. 
Председатель и один член Комиссии на
значаются ВСНХ УССР, а другой 
член Комиссии делегируется ЦП Проф
союза Металлистов УССР.Ревизионная 
Комиссия назначается на тот период, 
на который назначен Управляющий 
трестом. Вознаграждение всем членам 
Ревизионной Комиссии и смета рас
ходов определяется ВСНХ УССР и оп
лачивается им за счет треста.

23. Обязанности и порядок дей
ствия Ревизионной Комиссии опреде
ляется ст. 43 декрета от 2-го июля 
1923-го года о трестах и инструкцией 
ВСНХ УССР.

24. Управление треста имеет место
пребывание в г. Харькове и обязано 
состоять членом местной Товарной 
Биржи.

25. Тресту присваивается печать 
установленного образца.

IV. Финансирование треста „Украин
ский Металлотрест".

26. Финансирование треста „Укра
инский Мёталлотрест", как за счет 
государства, так и путем привле
чения кооперативного и частного 
капиталов производится в порядке, 
законом установленном.

27. Выпуск облигаций, как гаран
тированных, так и негарантированных

356



Ч. 17 Арт. 63 № 1 7 Ст. 63

пускається порядком арт. 24 декрета 
від 2 липня 1923 р. про трести.

к
Г. Занаряжуванчя й реалізація про

дукції треста „Український Метало- 
трест".

\
28. Трест має право вільно реалі

зувати свою продукцію, як на внутріш
ньому, як і на зовнішньому (додержу
ючись усіх законів і правил зовнішньої 
торгівлі) ринках, але право переваж
ної купівлі продукції його виробництва 
належить за всіх инших рівних умов 
на першу чергу держорганам і держ- 
об'єднанням, а потім кооперативным 
об'єднанням центральним, крайовим, 
губерніяльним і округовим, коли ці дер
жавні й кооперативні органи і об'єд
нання виступили як контрагенти.

Продукцію треста реалізується за 
ціною, визначуваною в згоді з по
купцем. Обов'язкові для треста від
пускні ціни на товар, призначений 
для вільного продажу, можуть бути 
встановлені на потрібні випадки за 
постановою ВРНГ УСРР.

29. Завдання, не передбачені вироб
ничим програмом, може давати тре
стові ^для обов'язкового виконання 
ВРНГ УСРР, з затвердженням УЕН.

30. Постановами УЕН через ВРНГ 
УСРР може бути занаряжена продук- 
дукція тресту в цілому або в частині 
за собівартістю з нарахуванням пе
ресічного зиску. На підставі наряду 
УЕН трест зобов'язаний складати з 
відповідними держорганами договір 
на зазначених УЕН умовах з наслід
ками за арт. 49 декрета від 2 липня 
1923 р. про трести.

31. Заготовляючи харчові продукти 
1 всілякі сировинні матеріали, трест 
зобов'язаний за всіх инших рівних 
умов давати перевагу держорганам 
і кооперативним об'єднанням, шо ви
ступили як контрагенти.

Правительством, допускается в по
рядке ст. 24 декрета от 2*го июля 
1923 года о трестах.

V. Запар поливание и реализация про
дукции треста „Украинский Металл о- 

трест".

28. Трест имеет право свободно ре
ализовать свою продукцию, как на 
внутреннем, так и на внешнем (с со
блюдением всех законов и правил 
внешней торговли) рынках, но право 
преимущественной покупки предметов 
его производства принадлежит, при 
всех прочих равных условиях, в пер
вую очередь госорганам и гособ'еди- 
нениям, а затем кооперативным об'е- 
динениям — центральным, областным, 
губернским и окружным, если эти го
сударственные и кооперативные ор
ганы и об'единения выступили в каче
стве контрагентов.

Продукция треста реализуется по 
цене, назначаемой по соглашению 
с покупщиком. Обязательные для 
треста отпускные цены на товары, 
предназначенные для свободной про
дажи, мЪгут быть устанавливаемы 
в необходимых случаях постановле
нием ВСНХ УССР.

29. Задания, не предусмотренные 
производственной программой, могут 
даваться тресту для обязательного вы
полнения ВСНХ УССР, с утвержде
нием ЭКОСО УССР.

30. Постановлениями ЭКОСО УССР 
через ВСНХ УССР может быть зана
ряжена продукция треста в целом или 
в части по себестоимости с начисле
нием средней прибыли. На основании 
наряда ЭКОСО УССР трест обязан 
заключать с соответствующими гос- 
органами договор на указанныхЭКОСО 
УСРР условиях с последствиями по 
ст. 49 декрета от 2-го июля 1923 г 
о трестах.

31. При заготовках продуктов 
продовольствия и всякого рода сырых 
материалов, трест обязан при всех 
прочих равных условиях оказывать 
преимущества госорганам и коопера
тивным обвинениям, выступившим 
в качестве контрагентов.
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VI. Порядок зміни статуту тресту 
я Український Металотрест".

32. Зміна цього статуту припуска
ється за дозволом ЬРНГ УСРР і зат
вердженням УЕН.

V I I .  Ліквідація треста „Український
Металотрест

33. Випадки й порядок ліквідації 
треста визначається постановами 
ВУЦВК'у й РНК УСРР від 7 жовтня 
1925 року „Про порядок ліквідації 
державних промислових і торговель
них підприємств, шо існують на під
ставах господарського розрахунку, 
а також акційних товариств і това
риств з обмеженою відповідальністю, 
з виключною або з переважною участю 
державного капіталу".

VI. Порядок изменения устава треста 
„ У крапне кий Металлотрссти.

32. Изменение настоящего устава 
допускается с разрешения ВСНХ УССР 
и утверждения ЭКОСО УССР.

V I I .  Ликвидация треста „Украин
ский Металлотрест".

33. Случаи и порядок ликвидации 
треста определяются постановлениями 
ВУЦИК и СНК УССР от 7 октября 
1925 года „О порядке ликвидации го
сударственных, промышленных и тор
говых предприятий действующих на 
началах хозяйственного гасчета, 
а также акционерных обществ и то
вариществ с ограниченной ответствен
ностью, с исключительным или пре
обладающим участием государствен
ного капитала".

Виданая Народнього'Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции
• - -- г- — -    ' - ■ - ■ ■ -і ■ - —« ------... . г т. - і -.г :■ ті аа

Укрголовліг ч. 1569. Харків. Урядова Друкарня ім. Фруизе. Зам. ч. 2301. Прим, .'в 7000. 
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УКРАЇНСЬКА СОЩЯЛ1СТИЧНЛ РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

узаконень таЯрозпоряажень
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

за
ОФІЦІЙНЕ РИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

14 серпня 1926 р. Ч. Щ Відділ ДРУГИЙ 14 августа 1926 г. 1.18 Отдел ВТОРОЙ

З М І С Т
Постанова ІІаркомзему УСРР 

(19 червня 1926 р.)

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Постановление Наркомзема УССР 

(19 июня 1926 г.)

«Я. Про державну контролю насінні,ового 61. О государственном контроле семенного 
матеріалу в торговельних підприємствах. материала у торговых предприятий.

П о с т а н о в а  Н а р к о м з е м у .

64. Про державну контролю насінньо- 
вого матеріалу в торговельних під

приємствах.
На підставі арт. 19 постанови Ради 

Народніх Комісарів УСРР з ЗО січня 
1926 р. „Про державну контролю на- 
сінньового матеріялу в торговельних 
підприємствах'1 (36. Уз. УСРР 1926 р., 
№ 9, арт. 76), Народній Комісаріят 
Земельних Справ постановив затвер
дити нижченаведену інструкцію:

Інструкція іцо до застосованая поста
ново Гади Народніх Комісарів УСРР 
від ЗО січня 1920 року „Про державну 
контролю насіявшого матеріялу в тор

гово .іьннх підприємствах".
П о д і л  І .

Про стапції єдиної мережі та райони 
їх діяльности.

1. До складу єдиної мережі насін- 
ньових контрольних станцій УСРР 
належать нижчезазначені державні 
насінньзБі контрольні станції:

Центральна Державна Насінньова 
Контрольна Станція.

П о с т а н о в л е н и е  Н а р н о м з е м а .

64. О государственном контроле се
менного материала у торговых пред

приятий.

На основании ст. 19 постановления 
Совета Народных Комиссаров УССР 
от 30 января 1926 г. „О государствен
ном контроле семенного материала 
у торговых предприятий" (Собр. Уз. 
УССР 1926 г., № 9, ст. 76).. Народный 
Комиссариат Земледелия постановил 
утвердить нижеследующую инструкцию.

Инструкция по применению постано
вления Совета Народных Комиссаров 
УССР от 30 января 1026 года „О госу
дарственном контроле семенного мате

риала у торговых предприятий".

Р а з д е л  I .
О станциях единой септ и районах 

их деятельности.

1. В состав единой сети семенных 
контрольных станций УССР вклю
чаются следующие государственные 
семенные контрольные станции:

1) Центральная Государственная 
Семенная Контоольная Станция.
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2) Київська Краєва Державна Насін
ньова Контрольна Станція.

3) Катеринославська Краєва Дер
жавна Насінньова Контрольна Станція.

4) Одеська Краєва Державна Насін
ньова Контрольна Станція.

5) Сумська Насінньова Контрольна 
Станція.

6) Вінницька Насінньова Контрольна 
Станція.

7) Уманська Насінньова Контрольна 
Станція.

8) Кам'янець-Подільська Насінньова 
Контрольна Станція.

2. Загальне керівництво в роботі 
єдиної мережі насінньових контроль
них станцій УСРР покладається на 
Центральну Державну Насінньову Кон
трольну Станцію УСРР.

3. Харківська (Центральна) та 
Київська (краєва) насінньові кон
трольні станції здійснюють безпосе
редню контролю та об‘єднують насін
ньову роботу таких станцій:

Харківська—Сумської.
Київська—Вінницької, Уманської та 

Кам'янець Подільської.
4. Території практичної ДІЯЛЬНОСТІ! 

кожної зі станцій шо до контролі 
якости насінньового матеріалу розпо- 
ділюється по округах в такий спосіб:

1) Харківська станція: а) Харків
ська, б) Старобільська, в) Куп'янська, 
г) Ізюмська, д) Полтавська, е) Кре- 
мінчуцька, ж» Лубенська.

2) Сумська станція: а) Сумська, 
6) Роменська, в» Глухівська, та г) Ко
нотопська.

3| Катеринославська станція: а) Ка
теринославська, б) Запорізька, в) Ме- 
літопільська, г) Павлоградська д) Ма- 
ріупільська, е) Сталінська, ж) Арте- 
мівська, з) Луганська та и) Криво
різька.

4) Одеська станція: а) Одеська, б) Ми
колаївська, в) Херсонська, г) Першотра- 
венська, д) Зінон'ївська та е)АМСРР.

5) Київська станція: а) Київська
б) Чернігівська, в) Ніжинська та
ж) Білоцерківська.

6) Вінницька станція: а) Вінницька, 
б) Могилівська, в) Тульчинська та 
г) Бердичівська.

2) Киевская Государственная Обла
стная Семенная Контрольная Станция.

3) Екатеринославская Областная Го
судар. Семенная Контрольная Станция.

4) Одесская Областная Государст
венная Семенная Контрольная Станция.

5) Сумская Семенная Контрольная 
Станция.

6) Винницкая Семенная Контроль
ная Станция.

7) Уманская Семенная Контрольная 
Станция.

8) Каменец - Подольская Семенная 
Контрольная Станция.

2. Общее руководство работой 
единой сети семенных контрольных 
станций УССР возлагается на Цент
ральную Государственную Семенную 
Контрольную Станцию УССР.

3. Харьковская (Центральная) и 
Киевская (областная) семенные конт
рольные станции осуществляют непо
средственный контроль и об'единяют 
семенную работу следующих станций:

Харьковская— Сумской. *
Киевская — Винницксй, Уманской 

и Кам.-Подольской.
4. Территории практической дея

тельности каждой из станций по 
контролю качества семенного мате
риала распределяются по округам сле
дующим образом:

1) Харьковская станция: а) Харь
ковский, 6) Старобельский, в) Купян- 
ский, г) Изюмский, д) Полтавский,
е) Кременчугский и ж) Дубенский.

2) Сумская станция: а) Сумской,
б) Роменский, в) Глуховский и г) Ко- 
нотопский.

3) Екатеринославская станция:
а) Екатеринославский, б) Запорожский,
в) Мелитопольский, г) Павлоградский, 
д) Мариупольский. е) Сталинский,
ж) Артемовский, з) Луганский и) Кри-, 
ворожский.

4) Одесская станция: а) Одесский.
б) Николаевский, в) Херсонский, г) Пер
вомайский, д) Зиновьевский ие)АМССР

5) Киевская станция: а) Киевский,
б) Черниговский, в) Нежинский, г) При- 
лукский, в) Волынский, е) Коростен- 
ский и ж) Белоцерковский.

6) Винницкая станция: а) Винницкий,
б) Могилевский, в) Тульчинекий,
г) Бердичевский.
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7) Уманська станція: а) Уманська,
б) Черкаська.

8) Кам'янець - Подільська станція:
а) Кам'янець-Подільська, б) Проску- 
рівська та в) Шенетівська.

У в а г а .  Нагляд та контролю 
чистогатункового матеріялу, що до 
слравжности гатунку відсотку чи- 
стогатунковости. та ботанічного 
складу примішки, провадять тільки 
Центральна ('Харківська) та краєві 
(Київська, Катеринославська та 
Одеська) державні насінньові кон
трольні станції.

П о д і л  II.

Норми на насінньовий матеріал та 
порядок їх застое рвання.

Насінньовий матеріял, що відпу
скається продавцем, відносно всхо- 
жости, чистоти, отруйности вогкости 
та засміченості! повинен бути нижче- 
зазначених норм.

7) Уманская станция: а) Уманский,
б) Черкасский.

8) Каменец - Подольская станция:
а) Каменецкий, б) Проскуровский 
и в) Шепетовский.

П р и м е ч а н и е .  Наблюдение и 
контроль чистосортного материала 
в отношении подлинности сорта, 
процента чистосортности и ботани
ческого состава примеси произво
дится только Центральной (Харь
ковской) и областными (Киевской, 
Екатеринославской и Одесской) госу
дарственными семенными контроль
ными станциями.

Р а з д е л  II.

О пормах на семенной материал 
и порядке их применения.

Отпускаемый, продавцом семенной 
материал в отношении: всхожести, 
чистоты, зараженности, влажности 
и засоренности должен удовлетворять 
нижеприведенным нормам.

1. В с х о ж і с т ь  т а  ч и с т о т а . 1 .  В с х о ж е с т ь  и  ч и с т о т а .

Всхожість Чистота Всхожесть Чистота

Назва культур I 2*3  . 12
—• Я X ~ = —о •— — о — о 
= -г у. я *г. в

Наименование культур

Жито................... . . 91 85
Пшениця озима . . 93 85
Пшениця ярова . . 93 85
Ячмінь . . . . . 93 85
Овес . . . . .  .  9 5 8 5
Просо . . . . . . 92 80
Кукурудза . . . 85
Віка ярова . . . . 95 80
Віка озима . . . . 80 75
Горох ................ . . 94 85
Квасоля . . . . . 90 85
Сочевиця . . . . . 93 85
Гречка . . . . 80
Соя..................... . . 90 80
Горошок . . . . . 90 85
Нут..................... 85
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А. Х л е б н ы е ,  
в  ы  е  к

з е р н о в  
у л  ь т у  р

ы  е - (  
ы.

5 о б  о

Рожь..................... . . 91 85 97
Пшеница озимая . . 93 85 97

„ яровая . . 93 85 97
Ячмень . . • . . . 93 85 97
Овес..................... . . 95 85 97
Просо ................. . . 92 80 97
Кукуруза . , . , . 92 85 99
Вика ярогая . . . . 95 80 96
Вика озимая . . . . SO 75 80
Горох ................. . . 94 85 97
Фасоль . . . . . . 90 85 99
Чечевица . . . . . 93 85 97
Гречиха . . . . . . 90 80 97
Соя ..................... . . 90 80 99
Чина . . . . • . . 90 85 97
Нут ..................... 85 97
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ляв- о
Назва культур о «в о я Ї * Ів. о.© © ■ С н •

= = £• 
^5 -

Б. Т е х н і ч н і К У Л Ь Т У О И

Льон......................... . 85 75
Конопля . . . . .  8 3 7 5
Соняшник . . . . .  9 5 8 5
Рапс......................... . 87 80
Рижій ....................... . 90 80
Мак.......................... . 85 80
Тютюн ..................... . 75 60
Гірчиця.................... . 87 80
Кліщовина . . . • —

В. Т р а в и.

Люцерна . . . . .  8 1 6 0
Еспарцет . . . . .  7 6 6 0
Конюшина червона . 80 60
Конюшина шведська. 85 бо
Конюшина біла . 76 60
Безостий пирій . . 80 60
Тимофіїка . . . . 90 80
Райграс англійськ . 80 60

„ французь . 75 60
Пирій................... . 50 35
Мітлиця лукова . 80 70
Пирійка збірна . . 82 • 65
Могар . . . . .  8 7 7 5
Зибіжка . . . . 65 50
Серадела . . . . 78 65
Мітлиця . . . . .  8 2 7 0
Люпин жовтий . . 80 65
Люпин блакитний . 80 65
Суданська трава . 84 75
Житняк . . . . .  / 0 6 0
Фацелія . . . . .  7 5 4 5
Сорго.................. . 84 75

Г. Г о р о д н і  т а  б а х ч о в і  к у л ь -  І * .  О г о р о д н ы е  и  б а х ч е в ы е
т у р и .  к у л ь т у р ы .

Кавуни . . . . 70
Лині .................... . . 90 70
Гарбузи . . . . . . 90 80
Огірки . . . . . . 94 85
Цибуля . . . . . . 66 50
Салат . • . . . . . 76 60
Морква . . . . . . 66 50
Петрушка . . . . . 61 45
Пастернак . . . . . 49 35
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Всхожесть Чистота

Наименование культур о: .
Й 5

. в ш ~
g3
О 7 -
п =  7.

з|
я 2

£.§* S . 3 & ! зо  = ”  Я  3

Б .  Т е х н и ч е с к и е к у л ь т у р ы .

Л е н ............................. 8 5 7 5 9 8
Конопля ...................... 83 75 98
Подсолнечник . . . . 9 5 8 5 9 8
Рапс............................. 87 80 97
Рыжик......................• 90 80 96
Мак.............................. 85 80 98
Табак .......................... 75 60 96
Горчица ...................... 87 80~ 96
Клещевина................... — — 99

В. Т р а в ы .

Люцерна . . . . • . 81 60 94
Эспарцет .................... 76 60 98
Клевер красный . . 80 60 95

„ шведский . . 85 60 93
„ белый . . . 76 60 93

Костер безостый . . 80 60 60
Тимофеевка • . . . 90 80 94
Райграс английский . 80 60 75

„ французский . 75 60 75
Лисохвост ................... 50 35 70
Овсяница луговая . . 80 70 75
Ежа сборная . . . . 82 65 75
Могар.......................... 87 75 92
Мятлик ........................ 65 50 75
Сераделла .................. 78 65 95
Полевица . , . . . 82 70 75
Люпин желтый . . . 80 65 98

„ голубой . . . 80 65 98
Суданская трава . . 84 75 94
Житняк......................... 70 60 90
Фацелия....................... 75 45 95
Сорго................................ 84 75 95

Арбузы . . . 70 99
Дыни.................... . . .  9 0 70 99
Тыква . . . . .  •  9 0 8 0 9 9
Огурцы . . . . . . 94 85 99
Лук................... 50 99
Салат . . . . .  .  .  7 6 6 0 9 6
Морковь . . . 50 90
Петрушка . . . . . 61 45 96
Пастернак . • . . 49 35 95
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Нсхожість Чистота

яСЗX яя
Назва культур Із

о
© ^ л а я я ь&§• = Я £ = §■_ о_ г 25 я 5% ю

Селера . . . .  •  . 4 6 3 0 9 5
Укроп ........................ 43 35 95
Помідори................... 88 75 98
Баклажани . . . . 67 50 98
Перец ....................... 64 40 98
Капуста ..................... 85 60 98 '
Редиска ..................... 89 80 98
Редька ....................... 89 80 98
Буряк столовий . . 70 60 96
Буряк кормовий . . 80 70 97
Буряк цукровий . . 80 70 97
Щавель....................... 80 65 90
Шпинат...................... 62 55 90
Ріпа............................ 85 70 98
Цикорій..................... 73 60 90

У в а г а  1 .  Д л я всхожости вста-
новлюється норми.

а) пересічна, т. т. норма, шо 
з'явилася наслідком дослідження 
великої кількости зразків протягом 
низки років,

б) кінцево-мінімальна, т. т. нижче 
якої насінньовий матеріял ви
знається за негідний дня засіву.

Для чистоти встановлюється одну 
норму мінімальну, нижче якої на
сінньовий матеріял є негідний для
засіву.

У в а г а  2. Норми на насіння 
квіткове, медоносне, лікове, садових 
та лісових культур тимчасово не 
встановлюється.

У в а г а  3. Норми всхожести для 
люцерни визначається к і л ь к і с т ю  
порослого нормального насіння, 
т. т. без твердих, а норми всхо- 
жости для буряка (столового, кор
мового й цукрового) визначається 
кількістю клубків, що пустили па
росте.

2. З а с м і ч е н і с т ь .

1) В складі дозволюваної смітної 
примітки живе (рослинне) с м і т т я  не 
повинно перевищувати 1,5%, в тому 
числі й ш к і д л и в о г о  сміття.

Всхожесть Чистота

5 11
і « 
11

Наименование культур я яК Я О я о! К В Я
&§• © И а. о.= О І8о = С я я ". =

Сельдерей ................... 46 30 95
Укроп .......................... 43 35 95
Помидоры .................. 88 75 98
Баклажаны .................. 67 50 98
Перец ......................... 64 40 98
Капуста ...................... 85 60 98
Редис ......................... 89 80 98
Редька ........................ 89 80 98
Свекла столовая . . 70 60 96

„ кормовая . . 80 70 97
„ сахарная . . 80 70 97

Щавель . . • ... 80 65 90
Шпинат....................... 62 55 90
Репа............................ 85 70 98
Цикорий ..................... 73 60 90

П р и м е ч а н и е  1. Для всхожести 
устанавливаются нормы:

а) средняя, т. е. норма, получен
ная в результате исследования боль
шого количество образцов в тече
ние ряда лет;

б) предельно-минимальная, т. е. 
такая, ниже которой семенной ма
териал считается негодным для 
посева.

Для чистоты устанавливается одна 
норма минимальная, ниже которой 
семенной материал не годен для 
посева.

П р и м е ч а н и е  2. Нормы на се
мена цветочных, медоносных, лекар
ственных, садовых и лесных культур 
временно не устанавливаются.

П р и м е ч а н и е  3. Нормы всхо
жести для люцерны определяются 
количеством проросших нормальных 
семян, т. е. без твердых, а нормы 
всхожести для свеклы (столовой, 
кормовой и сахарной) определяются 
количеством клубочков, давших 
ростки.

2. З а с о р е н н о с т ь .

1) В составе допускаемой сорной 
примеси живой (растительный) сор не 
должен превышать 1,5%, в том числе 
и вредного сора.
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У в а г а .  До складу шкідливого 
сміття увіходять сажка Та ріжки 
(в нормі—див. заповітрення).
2) В складі дозволюваної примітки 

шкідливого с м і т т я  повинно б у т и  на
сіння шкідливих смітних рослин не 
більш я< 0,5% та насіння культур
них рослин не більш як 0,5%.

У в а г а .  В складі шкідливої при
мітки насіння смітних рослин доз
воляється повійки не більш як 10 
зерен на кілограм.
3) За шкідливу примітку визна

ється насіння таких смітних та куль
турних рослин:

А. С м і т н і.
а) В пагінні польових культур.

Кукіль (Agrostemma Githago L). 
Стоколос житній (Bromus secalinus L). 
Горицвіт (Adonis aeslivalis L).
Гречка татарська (Polygonum tata- 

ricum L).
Овсюг (Avena fatua, Av. ludoviciana L). 
Свербиха (Bunias orientalis J.).
В'язиль (Coronilla varia L).
Щетинник сизий (миший— srtaria 

glauca P. B).
Бур'ян п'янкий (Lolium temulentum L).

Берізка польова (Convolvulus arven-
sis L).

Ріпа польова (рапс)—Brassica campes
tris L).

Гірчиця польова (cypina) Sinapis
arvcnsis L).

Волошок (Centaurea cyanus L). 
Волохата вика (Vicia hirsuta Koch). 
Мар'яник (польовий — Melampyrum 

arvense L).

б) В насінні конюшини, люцерни та 
инш. трав.

Повійка (Cuscute sp).
Натягач (Silene dichotoma Ehrh). 
Морква дика (Paucus coroia L). 
Буркун (Melilotus officinalis, M. albus 

I>esr).
Люцерна хмельовидна (Medicago lupu- 

lina L).
Поіорожник ланцетний (Plantago lan- 

ceolata L).
Щавельок (Pumex acetosella L). 
Родовик (Poteruim sanguisorba L).  
Лжонсонова трава (в суданській траві).

П р и м е ч а н и е .  В состав вред
ного Сора входят головня и спорынья 
(в норме—см. зараженность).
2) В составе допускаемой примеси 

воедного сора должно быть семян 
вредных сорных растений не свыше 
0,5% и семян культурных растений 
не свыше 0,5%.

П р и м е ч а н и е .  В составе вред
ной примеси семян сорных растений 
допускается повилики не свыше 10 
зерн на килограмм.
3) Вредною примесью считаются 

семена следующих сорных и культур
ных растений:

А. С о р н ы е .
а) В семенах полевых культур.

Куколь (Agrostemma Githago L). 
Костер ржаной (Bromus sccalinus J,.). 
Горицвет (Adonis aeslivalis L.). 
Гречиха татарская (Polygonum lala- 
ricum L.).
Овсюг (Avena fatua, A. ludoviciana L.). 
Свербиха (Bunias orientalis L.).
Вязиль (Coronilla varia 1,.).
Щетинник сизый (мышей — Solaria 

glauca P. B.).
Плевель оп'яняюший (Lolium temulen

tum L ).,
Вьюнок полевой (Convolvulus arvon- 

sis L.).
Pena полевая (рапс—Brassica campe

stris L.).
Горчица полевая (сурепка — Sinapis

arvensis L.).
Василек (Centaurea cyanus L.). 
Мохнатая вика (Vicia hirsuta Koch.). 
Марьянник (полевой — Melampyrum 

arvense L.).
б) В семенах клевера, люцерны и др. 

трав.
Повилика (Cuscuta sp).
Силена (Silene dichotoma Khrh.).
Морковь дикая (Daucus carota L.).
Донник (Melilotus officinalis, M. albus 

Desr.).
Люцерна хмелевидная (Medicago lupu- 

lina L.)-
Подорожник ланцетный (Plantago lan- 

ceolata L.).
Щавелек (Rumex acetosella L). 
Кровохлебка (Poterium sanguisorba L). 
Джонсонова трава (в суданской траве).
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в> В насінні льону.

Рижий (Сатеїіпа Ііпісоїа N. 2іп£ег). 
Шпергель (ториця льонова—8рег$и11а 

Ііпісоїа 2іп£).
Плюшка (горець льняний—Роїудопиш 

Ііпісоїа биіиіоу).
Бур'ян л ь н я н и й  (І,о1іиш Ііпісоїипі 8). 
Повійка (Сизсиїа еріїіпит \\’еіЬе). 
Гірчиця розрублено-листова (Вгаз- 

зіса (Ііззесіа ЗсЬтаШ). 
г) В насінні маку-блекота (Нуозсіатиз 

аргекііз Кіі).

Б. К у л ь т у р н і .

У насінні озимої пшениці — жито та 
озимий ячмінь.

У насінні ярої пшениці—ячмінь.
У нас меню—пшениця, овес.
У насінні вівса —ячмінь.

3. З а п о в і т р е н н я .
Сажки та ріжків в складі шкідли

вого живого сміття припускається не 
більш як 0,15% на вагу.

В насінньовому матеріалі не по
винно бути коморних шкідників.

Для гороху дозволяється поразка 
насінником до 5% (Вгисішз’ом).

4. В о г к і с т ь .

Для жита, пшениці, ячменю, проса,
гречки, кукурудзи . . 1 4 %
вівса................................ 1472%
сочевиці та гороху . . 1 4 %
квасолі............................15%
віки ........................ . . . 14%
льону та коноплі . . .11%
соняшника . . . .  •  .  10%
У в а г а  1. Розміри вогкости, що 

їх встановлено, визнаються за нор
мальні, і в разі підвищеної вогкости 
насіння—продавець попереджує по
купця.

У в а г а  2. Для инших культур 
норми вогкости тимчасово не вста
новлюється і якість насінньового 
матеріалу визначається нормами 
всхожости та чистоти.
2/Щорічно Державна Мережа на- 

сінньових контрольних станцій вста
новлює якість насінньового матеріалу 
нового врожаю. На підставі цих даних 
Наркомземсправом оголошується відхи-

в) В семенах льна.

Рыжик (Сашеїіпа Ііпісоїа N. УЛіщ.). 
Шпергель (торица льняная — Зрег§и1Іа 

Ііпісоїа 2ііі£.).
Плюшка (горец льняной — Роіудоииш 

Ііпісоїа 8иіи1о\'.). .
Плевель льняной (Ьоііит Ііпісоїипі 8). 
Повилика (Сизсиїа еріїіпит \\’еі1іе). 
Горчица рассеченно-листная (Вгаззіса 

(Ііззесіа Бсіппаїїі).
г) В семенах мака—белена (Нуоясіатий

а£ГС5ІІ8 Кіі.).

Б. К у л ь т у р н ы х .

В семенах озимой пшеницы — рожь 
и озимой ячмень.

В семенах яровой пшеницы—ячмень. 
В семенах ячменя—пшеница, овес.
В семенах овса—ячмень.

3. З а р а ж е н н о с т ь .
Головни и спорыньи в составе вред

ного живого сора допускаются не 
свыше 0,15% по весу.

Семенной материал должен быть 
свободным от амбарных вредителей.

Для гороха допускается поражение 
(ВгисЬиз'ом), зерновиком до 5%.

.4. В л а ж н о с т ь .

Для ржи, пшеницы, ячменя, проса, 
гречихи, кукурузы . . . 1 4 %

овса..................................... 14 </2%
чечевицы и гороха . . . 1 4 %
фасоли.................................15%
вики..................................... 14%
льна и конопли . . . .11% 
подсолнечника.................... 10%
П р и м е ч а н и е  1. Установлен

ные размеры влажности считаются 
нормальными, и в случаях повышен
ной влажности семян—продавец пре
дупреждает покупателя.

П р и м е ч а н и е  2. Для осталь
ных культур нормы влажности вре
менно неустанавливаются и качество 
семенного материала определяется 
нормами всхожести и чистоты.
2. Ежегодно Государственная Сеть 

семенных контрольных станций уста
навливает качество семенного мате
риала нового урожая. На основании 
этих данных Наркомземом опублико-
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лення від встановлених норм, шо їх до
зволяється для даного сезону, (арт. 1 
поділ. 2) Оголошення цих відхилень 
приурочується для озимих культур 
до 1 серпня, а для ярих до 1 грудня. 

*
3. Як виняток, партії насінньового 

матеріялу, цінні в гатунковому від
ношенні, або ті, шо їх невистарчає, 
можуть бути випущені на ринок зі 
зниженою всхожістю, але не инакше, 
як з особливого дозволу Наркомзем- 
справ, та за умовою належної ком
пенсації, беручи в розрахунок при 
цьому і кількість невсхожого насінньо
вого матеріалу, шо його видається 
як компенсацію.

4. Насінньовий матеріал, шо чисто
тою та всхожістю є вищим норм, 
цінується више (боніфікується). Насін
ньовий матеріал, шо восхожістю є 
нижче пересічних норм, до мінімаль
них цінується нижче (рефакується.)

5. Як шо в каталогах, шо їх ви
дають насінньо-торговельні органі
зації, норми всхожости не зазначено, 
то продажні ціни, шо їх оголошено, 
належить вважали встановленими до 
пересічних норм.

П о д і л  III.

Про порядок відпуску насіння насінньо- 
торшсльпими підприємствами.

1. Усі насінньо-торговельні органі
зації та особи повинні гуртовий та 
гуртово - роздрібний відпуск насіння 
провадити в непошкодженій тарі і за 
своєю пломбою, супроводжуючи кож
не місце (лантух,) супровідним квит
ком зверху і всередині лантуха з 
зазначенням:

а) назви та адреси продавця й марки
фірми,

б) назви та гатунку проданого на
сіння,

в) марки та номера партії,
г) сезону, що для нього насінньовий 

матеріал здатний для засіву,
д) штампом „в межах норм, шо їх 

встановлено НКЗС УСРР“.
У в а г а  1. На вимогу покупця

продавець повинен дати повні ві
домості, шо до характеристики на-
сінньового матеріалу, як-то 1) ана-

вываются допустимые для данного 
сезона отступления от установленных 
норм (ст. 1 раздела 2). Опубликова
ние этих отступлений приурачивается 
для озимых культур к 1 августа, а 
для яровых к 1 декабря.

3. В порядке исключения, партии 
семенного материала, ценные в сор
товом отношении, либо находящиеся 
в недостатке, могут быть выпускаемы 
на рынок с пониженной всхожестью, 
но не иначе, как с особого разреше
ния Наркомзема, и при условии соот
ветствующей компенсации, принимая 
в расчет при этом и количества не
всхожего семматериала, выдаваемого 
в качестве компенсации.

4. Семенной материал по чистоте 
и всхожести выше норм оценивается 
выше (бонифицируется). Семенной ма
териал по. всхожести ниже средних 
норм до минимальных оценивается 
ниже (рефакцируется).

5. Если в каталогах, издаваемых 
сеиеноторгующими организациями, 
нормы всхожести не указаны, то 
об*явленные продажные цены надлежит 
считать установленными в отношении 
средних норм.

Р а з д е л  III.

О порядке отпуска семян семснотор- 
иующимн предприятиями.

1. Все семеноторгуюшие организа
ции и лица обязаны оптовый и оптово- 
розничный отпуск семян производить 
в неповрежденной таре и за своей 
пломбой, сопровождая каждое место 
(мешок) сопроводительным ярлыком 
снаружи и внутри мешка с указанием:

а) наименования и адреса продавца 
и марки фирмы,

б) наименования и сорта продан
ных семян,

в) марки и номера партии,
г) для какого сезона семенной ма

териал пригоден пля посева,
д) штампом: „в пределах норм, 

установленных НКЗ УССР“.
П р и м е ч а н и е  1. По требо

ванию покупателя продавец обязан
дать полные сведения, характери
зующие семенной материал, как-то
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лізу насіння {% всхожости, % чи
стоти, % шкідливої примітки); 
2) рік врожаю; 3) місце поход
ження (округа).

У в а г а .  2. Під час продажу 
чистогатункового насінньового ма- 
теріялу в супровіднім документі 
обов'язково зазначати процент чисто- 
гатунковости.
2. У роздрібному продажу, коли від

пускається незначна кількість насіння, 
в етикетах повинно бути зазначено: 
назву та адресу продівця й марку 
фірми, назву та гатунок насіння 
з познакою: „в межах норм, що вста
новлено НКЗС УСРР“.

3. В разі заяви покупця про ба
жання одержати насінньовий мате- 
ріял в свою тару, відпуск насінньо
вого матеріалу провадиться за обов'яз
ковим складанням, у змові з покуп
цем, спеціяльного акту та відібранням 
пересічної проби. В разі вивозу на
сінньового матеріалу зі склепу або 
магазину без попереднього відібрання 
пересічної проби, насінньо-торго- 
вельні організації та особи відлові- 
дальности за якість насінньового мате
ріалу не мають, а зразки, шо їх взято 
після того, є недійсні.

4. Особи, шо винні в продажу на
сіння якістю нижче норм, шо їх вста
новлено НКЗС, та в дачі неправиль
них оголошень про якість засівного 
матеріалу, підлягають законній відпові
дальності.

П о д і л  I V .

Про перевірку якости насінньовою ма
тері ялу паеінньо-торювельних підпри

ємств. 1

1. Перевірку відповідання гарантій, 
шо даються продавцем, до фактичної 
якости відпушуваного ним насінньо
вого матеріялу провадиться усіма 
державними насінньовимиконтрольними 
станціями через:

а) відібрання пересічної спроби 
агентами насінньових контрольних 
станцій з магазинів, склепових по-, 
мешкань, вагонів Г взагалі місць, де 
знаходиться насінньовий матеріял.

б) вимагання від споживачів пере
січної проби на партії насіння, шо

1) анализ семян (% всхожести, 
% чистоты, % вредной примеси),
2) год урожая, 3) место происхож
дения (округ).

П р и м е ч а н и е  2. При продаже 
чистосортного семенного материала 
в сопроводительном документе обя
зательно указывать процент чисто - 
сортности.
2. В розничной продаже при от

пуске незначительных количеств семян 
этикетки должны быть с указанием: 
наименования и адреса продавца 
и марки фирмы, наименования и сорта 
семян с пометкой: ..в пределах норм, 
установленных Наркомземом УССР".

3. В случае заявления покупателя 
о желании получить семенной мате
риал в свою тару, отпуск семенного 
материала производится с обязатель
ным, составлением, по сговору с поку
пателем специального акта и взятие 
средней пробы. В случае вывоза се
менного материала из склада илч 
магазина без предварительного взятия 
средней пробы, семеноторгуюшие ор
ганизации и лица ответственности 
за качество семенного материала не 
несут и образцы, взятые после этого, 
являются недействительными.

4. Лица, виновные в продаже семян 
качеством ниже установленных Нар 
комземом норм и в даче неправильных 
об’явлений о качестве посевного ма
териала, подлежат установленной 
в законе ответственности.

Р а з д е л  IV.

О проверке качества семенною ма
териала Семеноторіующих пред

приятии.

1. Проверка соответствия гарантий, 
даваемых продавцам, с фактическим 
качеством отпускаемого им семенного 
материала, производится всеми госу
дарственными семенными контрольным и 
станциями путем:

а) взятия средней пробы агентами 
семенных контрольных станций из 
магазинов, складочных помещений, 
вагонов и вообще местонахождения 
семенного материала;

6} затребования от потребителей 
средних проб, полученных ими партия
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ними одержано, для чого насінньо- 
торговельні організації та особи по
винні на запитання насінньових кон
трольних станцій повідомляти адресу 
гуртових покупців;

в) відібрання пересічної проби са
мими покупцями та надсилку зразків 
до одної з державних контрольних 
насінньових станцій.

У в а г а .  Перевірку гатунковости 
та визначення справжности гатунку 
його чисто гатунковости та бота
нічного складу примітки прова
диться тільки центральною (Харків
ською) та краєвими (Київською, 
Катеринославською та Одеською) 
державними насінньовими контроль
ними станціями.
2. Пересічна проба є офіційний ма

теріальний документ, на підставі на
слідків аналізи якого і провадяться 
розрахунки, опротестування даних 
гарантій та инші юридичні акти.

3. Зразок пересічної проби може 
взяти тільки: а) агент державної на- 
сінньової контрольної станції при 
наявності зацікавленої сторони; б) одна 
з зацікавлених сторін при наявності 
другої зацікавленої сторони (по
купець при наявності продавця),
в) одна з зацікавлених сторін (по
купець) при наявності офіційної 
особи, як не зацікавленого свідка.

4. Насінньовий матеріял, шо від 
нього може бути відібрано офіційну 
пересічну пробу, повинен бути в не- 
пошкодженій та запломбованій (плом
бою продавця або державної насін- 
ньової контрольної станції) тарі або 
вагоні.

У в а г а .  Відібрання пересічної 
проби з незапломбованої тари або 
помешкання дозволяється тільки 
тоді, коли насінньовий матеріял 
знаходиться в склепах або в мага
зинах продавця.
5. Пересічна проба відбирається: 
а) від кожних 200 лантухів або

1 вагону, коли насіння хорониться 
в лантухах. Партію кілкістю більш 
як 200 лантухів або одного вагону 
переділяють на частини по 200 лан-

368

семян, для каковой цели семенотор- 
гуюшие организации и лица обязаны 
по запросу семенных контрольных 
станций сообщать адреса оптовых 
покупателей;

и) взятия средней пробы самими 
покупателями и посылки образцов 
на одну из государственных семенных 
контрольных станций.

П р и м е ч а н и е .  Проверка и опре
деление подлинности сорта его 
чистоссртности и ботанического 
состава примеси производится только 
на Центральной (Харьковской) и 
областных (Киевской, Екатерино- 
славской и Одесской) государствен
ных семенных контрольных станциях.

2. Средняя проба является оф- 
фициальным вещественным документом, 
на основании результатов исследо
вания которого производятся расчеты, 
опротестование данных гарантий 
и другие юридические акты.

3. Образец средней пробы может 
быть взят только: а) агентом госу
дарственной семенной контрольной 
станции в присутствии заинтересо
ванной стороны; б) одной из заинте
ресованных сторон в присутствии 
другой заинтересованной стороны (по
купателем в присутствии продавца);
в) одной из заинтересованных сторон 
(покупателем) в присутствии оф- 
фициального лица, как незаинтере
сованного свидетеля.

4. Семенной материал, из которого 
может быть взята оффициальная 
средняя проба, должен быть в не
поврежденной и запломбированной 
(пломбой продавца или государствен
ной семенной контрольной станции) 
таре или вагоне.

П р и м е ч а н и е .  Взятие средней 
пробы допускается из незапломбиро- 
ванной тары или помещения только 
в том случае, когда семенной ма
териал находится в складах или 
в магазинах продавца.
5. Средняя проба берется:
а) на каждые 200 мешков или 1 ва

гон при хранении семян в мешках. 
Если'п .партии больше 200 мешков 
или больше 1 вагона, то партию раз
бивают на части по 200 мешков
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тухів у кожній і від кожної частини 
відбирається окрему пересічну пробу;
6) від кожних 16.380 клгр. (1000 п.), 

коли переховується розсипом в склепі 
або вагоні,, з тим що частина вагону, 
або 16380 клгр. (1000 пуд.) визнається 
за одиницю.

У в а г а .  Для відібрання проби 
від партії кукурудзи в початках, 
шо знаходяться в лантухах, початки 
необхідно висипати з лантухів, 
кількість їх вираховується за фор
мулою, шо її зазначено в арт. 7 
цього поділу.
6. Розмір пересічної проби партії ви

значається вагою трьох зразків, этим 
шо вага кожного з трьох зразків для все
бічної аналізи повинна бути не менше:

а) для хлібів та зернових бобових:

250 грам для жита, пшениці, ячменю, 
вівса, проса, гречки, віки, сочевиці, 
горошку, сої;

300 грам для кукурудзи, гороху, 
квасолі, нута;

б) для технічних культур:

15 грам для маку та тютюну,
ЗО грам для гірчиці, рижику, рапсу,

100 грам для коноплі,
250 грам для льону,
300 грам для соняшника та клі- 

шевини:
в) для трав:

50 грам для безостого пирію, ти
мофіївки, райграсу англійського та 
французького, пирію, мітлиці, пирійки 
збірної, зибіжки, серадели, метлюги 
та житняка,

100 грам для еспарцету, шведської 
конюшини, білої конюшини, фацелії.

250 грам для люцерни, конюшини 
червоної, могару, суданської трави, 
сорго.

300 грам для люпину.
г> для городніх та бахчових культур
15 грам для цибулі, салату, моркви, 

петрушки, пастернаку, селери, укропу, 
помідор, баклажанів, перцю, капусти, 
шавелю, ріпи.

в каждой и для каждой части бе
рется отдельная средняя проба;

б) на каждые 16.380 килограм. 
(1000 п у д )  при хранении россыпью 
в складе или вагоне, при чем часть 
вагона или 16.380 клгр. (1000 пуд.) 
считается за целое.

П р и м е ч а н и е .  Для взятия проб 
из партий кукурузы в початках, 
находяшихся в мешках, початки 
необходимо высыпать из мешков, 
количество которых вычисляется 
по формуле, указанной в ст. 7 на- 

^ стоящего раздела.
6. Величина средней пробы партии 

определяется весом трех образцов, 
при чем вес каждого из трех образцов 
для всестороннего анализа должен 
быть не менее:

а) для злаков и зерновых бобовых:

250 грамм для ржи, пшеницы, ячменя, 
овса, проса, гречихи, вики, чечевицы, 
чины, сои;

300 грамм для кукурузы, гороха, 
фасоли, нута;

б) для технических культур:
15 грамм для мака и табака,
ЗО грамм для горчицы, рыжика, 

рапса.
100 грамм для конопли,
250 грамм для льна,
300 грамм для подсолнечника и кле

щевины.
в) для трав:

50 грамм для костра безостого, 
тимофеевки, райграса английского и 
французского, лисохвоста, овсяницы, 
ежи сборной, мятлика, сераделлы, по
левицы, житняка.

100 грамм для эспарцета, швед
ского клевера, белого клевера, фа
целии.

250 грамм для люцерны, клевера 
красного, могара, суданской травы, 
сорго.

300 грамм для люпина,

г) для огородных и бахчевых культур:
15 грамм для лука, салата, мор

кови, петрушки, пастернака, сель
дерея, укропа, помидор, баклажан, 
перца, капусты, щавеля, репы.

369



Ч. 18 Арт. 64 № 18 Ст. 04

ЗО грам для дині, огірків, редиски, 
редьки, шпинату, цикорію.

50 грам для кавунів та гарбузів, 
250 грам для буряку столового, 

буряку кормового та буряку цук
рового.

У в а г а .  При покупці цінного на- 
сінньового матеріялу за вагу зразку, 
шо залишається продавцеві, по
купець не платить.
7. Для складання пересічної проби 

партії, шо схоронюється в лантухах, 
проби беруться штирем із такої 
кількості! лантухів:

а) від партії до 10 лантухів включно 
проби беруться з кожного лантуха;

б) від партії від 10 до 200лантухів 
проби беруться з кількости лантухів, 
шо встановлюється формулою:

ЗО грамм для дыни, огурцов, редиса, 
редьки, шпината, цикория.

50 грамм для арбузов, тыквы.
250 грамм для свеклы столовой, 

свеклы кормовой и свеклы сахарной.

П р и м е ч а н и е .  При покупке 
ценного семматериала вес образца, 
оставляемого продавцу, покупателем 
не оплачивается.
7. Для составления средней пробы 

партии, хранимой в мешках, пробы 
берутся щупом ИЗ следующего КОЛ5 - 
чества мешков:

а) при партии до 10 мешков вклю
чительно пробы берутся из каждого 
мешка:

б) при партии от 10 до 200 мешков 
пробы берутся из количества мешков, 
устанавливаемого по формуле:

К = 10-)- К= 10 4-

де К — кількість лантухів, з яких 
належить відібрати проби, 8 — кіль
кість лантухів партії (від 10 до 200).

У в а г а  1. Попереду, перед відіб
ранням проб намічаються крейдою, 
або вугіллям лантухи, шо з них 
бажано взяти проби, причому лан
тухи ці рекомендується намічати 
рівномірно по всіх рядах партії.

У в а г а  2. Коли за умовою пе
реховування' насіння неможливо 
відібрати проби з потрібних лан
тухів або підійти до них для віді
брання проб, це обов'язково мусить 
бути зазначено в акті, зі вказів
кою способу відібрання проб, шо 
його застосовується в даному разі.

У в а г а  3. При відібранні проб 
з окремих лантухів проби треба 
брати в переміжку з ріжних місць
лантухів, себ*то з одного лантуха 
біля зав'язки, з другого лантуха 
з середини, з третього зі споду 
і т. и.
8. Коли насіння переховується на

сипом (в засіках, вагонах то шо), то 
проби відбирається штирем або руками 
на ріжних глибинах шару, не менш 
як з 20 ріжних місць зерносховища на 
кожні 16.380 клгр. (1000 пуд.;.

где К — количество мешков, из ко
торых должны быть взяты пробы, 
8 — количество мешков партии (от 10 
до 200).

П р и м е ч а н и е  1. Перед взятием 
проб предварительно намечаются 
мелом или углем мешки, из которых 
желательно брать пробы, при чем 
эти мешки рекомендуется намечать 
равномерно по всем ярусам партии.

П р и м е ч а н и е  2. Если по усло
вию хранения семян не представ
ляется возможным отобрать пробы 
из необходимых мешков или подойти 
к ним для взятия проб, то это 
обстоятельство непременно должно 
быть оговорено в акте с указанием 
способа взятия проб, применяе
мого в данном случае.

П р и м е ч а н и е  3. При взятии 
проб из отдельных мешков пробы 
надо брать попеременно из различ
ных мест мешков, т.-е. из одного 
мешка около завязки, из другого 
мешка из середины, из третьего 
снизу и т. д.
8. Если семена хранятся насыпью 

(в закромах, вагонах, и т. д.), то 
пробы берутся шупом или вручную 
на разных глубинах слоя не менее чем 
из 20 различних мест зернохрани
лища на каждые 16.380 клгр. (1000 пуд).
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9. Окремі проби (з них складається 
середню пробу партії), що Тх від
бирається з окремих лантухів або 
місць, мусять бути приблизно однако
вого розміру.

10. Кожну пробу, відібрану з лан
туха, висипається окремо, шоб можна 
було встановити належність ЇЇ до того 
лантуху, з якого її відібрано.

11. Після відібрання проб з наміче
них лантухів, їх порівнюють поміж 
себе й визначивши на око їх одно
рідність, гуртують, і таким робом 
складають єдину пересічну пробу партії.

У в а г а  1. Коли при порівнянні 
поміж собою проб окремих лан
тухів виявиться їх неоднорідність, 
відповідні їм лантухи виключається 
з партії, що обов'язково зазнача
ється в акті, і для відібрання проб, 
взамін лантухів, що їх виділено, 
намічається нові лантухи.

У в а г а .  2. Пр и виявленні в даній 
партії трьох або більше лантухів або 
місць з різнорідним крамом (насін
ням), проби береться з кожного 
лантуха окремо, тоб-то з усіх лан
тухів партії й кількість місць (лан
тухів), що ламають однорідність 
партії застерігаються в акті й від 
них беруться зовсім окремі проби.

12. Пересічну пробу партії старанно 
перемішується та переділяється натри 
рівних, зовсім подібних, зразки, для 
чого пересічну спробу партії після 
старанного перемішування розсипа
ється тонким шаром і поділяється на 
рівні смуги, з яких відбирається по 
черзі невеличкі, але приблизно рівні 
кількості зерна, з них і складаються 
три зразки, шо їх зазначено вище.

Зразки, що їх відібрано, кладеться 
в торбинки, їх старанно зав'язується, 
або зашивається та запломбовується 
так, шоб без зламання цілости пломби 
не було можливости доступу в сере
дину торбинок. До кожного зразку 
прикладається квиток (зверху і все
редині) зі вказівкою: відомостей, шо 
їх зазначено в п. п. „а—д“ арт. 1 
розділу III, номеру рахунку, дати (часу)

9. Отдельные пробы (кз них соста
вляется средняя проба партии), ко
торые берутся из отдельных мешков 
или, мест должны быть приблизительно 
одинаковой величины.

10. Каждая проба, взятая из мешка, 
откладывается отдельно так, чтобы 
можно было установить принадлеж
ность ее к тому мешку, из которого 
она взята.

11. После отобрания из намеченных 
мешков проб, их сравнивают между 
собой и после установления на глаз 
их однородности соединяют, и таким 
образом составляют одну среднюю 
пробу партии.

П р и м е ч а н и е  1. Если при срав- 
нении проб отдельных мешков 
между собой обнаружится неодно
родность, то соответствующие 
им мешки исключаются из пар
тии, что обязательно заносится 
в акт, и для взятия проб взамен 
выделенных мешков намечаются но
вые мешки.

П р и м е ч а н и е  2. При обнару
жении в данной партии трех или 
более мешков или мест с разнород
ным товаром (семенами), пробы 
берутся из каждого мешка отдельно, 
т.-е. из всех мешков партии и ко
личество мест (мешков), нару
шающих однородность партии, ого
варивается в акте и для них бе
рутся совершенно отдельные пробы.
12. Средняя проба партии тщательно 

перемешивается и делится на три рав
ных совершенно однородных образца, 
для чего средняя проба партии после 
тщательного перемешивания рассыпа
ется тонким слоем и делится на рав
ные полосы, из которых берутся по 
очереди небольшие, но приблизительно 
равные количества зерна, из послед
них и составляются три вышеуказан
ных образца. Взятые образцы поме
шаются в мешочки, тщательно завя
зываются или зашиваются и заплом
бировываются так, чтобы без нару
шения целости пломбы не было воз
можности доступа внутрь мешочков. 
Каждый образец снабжается сопро
водительным ярлыком (снаружи и 
внутри) с указанием: сведений, пои
менованных в п.п. ,,а —д" ст. 1
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відібрання зразку, покликаючись на 
акт, назви та адреси покупця. Один 
зразок препроваджується до держав
ної насінньової контрольної станції, 
а два инших зразки залишається 
у продавця, на випадок перевірчих 
іспитів.

У в а г а  1. Коли пересічну пробу 
партії відбирає агент державної 
насінньової контрольної станції, 
то зразок, шо йде до контрольної 
станції, пломбується пломбою про
давця, а ті, шо залишаються про
давцю, пломбується пломбою дер
жавної н є с і н н ь о б о ї  контрольної 
станції.

У в а г а  2. За відсутністю агента 
державної насінньової контрольної 
станції, коли пересічну пробу 
партії відбирається в наявності двох 
зацікавлених сторін, всі зразки 
пломбується пломбою продавця, 
з тим що один зразок видається 
покупцеві, а два инші зразки над
силається до державної насінньової 
контрольної станції, і вона один 
зразок використовує для аналіз, 
а другий зобов'язується хоронити 
для арбітражу.

У в а г а  3. В разі відібрання 
пересічної проби партії в наявності 
тільки одної з зацікавлених сторін 
та офіційної незацікавленої особи 
(свідка), всі три зразки пломбується 
пломбою або печатається печаткою 
офіційної особи, з тим шо один 
зразок надсилається до державної 
насінньової контрольної станції, 
а два инші до обох зацікавлених 
сторін.

13. Про відібрання вищезазначеним 
порядком пересічної проби партії та 
формування з неї трьох зразків скла
дається акта в трьох примірниках за 
підписом всіх осіб, шо брали участь 
в мент відібрання. За неправильне 
відібрання проб та формування зраз
ків, а в звязку з цим невірну характе
ристику всієї партії відповідають

раздела III, номера счета, даты взятия 
образца со ссылкой па акт, наимено
вания и адреса покупателя. Один из 
образцов препровождается на госу
дарственную семенную контрольную 
станцию, два других образца остав
ляются у продавца на случай повероч
ных испытаний.

П р и м е ч а н и е  1. Когда средняя 
проба партии отбирается агентом 
государственной семенной контроль
ной станции/то образец, идущий 
на контрольную станцию, пломби
руется пломбой продавца, а оста
ющиеся у продавца пломбируются 
пломбой государственной семенной 
контрольной станции.

П р и м е ч а н и е  2. При отсут
ствии агента государственной се
менной контрольной станции, когда 
средняя проба партии берется при 
наличии обоих заинтересованных 
сторон, все образцы пломбируются 
пломбой продавца, при чем один 
образец вручается покупателю, 
а два другие образца препрово
ждаются на государственную семен
ную контрольную станцию, при 
чем последняя один из образцов 
использует для анализов, а другой 
обязуется хранить на случай арбит
ража.

П р и м е ч а н и е  3. В случае взя
тия средней пробы партии в при
сутствии только- одной из заинте
ресованных сторон и оффициаль- 
ного незаинтересованного лица 
(свидетеля), все три образца плом
бируются или запечатываются плом
бой или печатью оффициального 
лица, при чем один из образцов 
направляется на государственную 
семенную контрольную станцию, 
а два других обоим заинтересован
ным сторонам.
13. Об отобрании вышеуказанным 

порядком средней пробы партии и 
составлении из нея трех образцов 
составляется акт в трех экземплярах 
за подписью всех лиц, присугство- 
вавших при отобрании. За непра
вильное взятие проб и составление 
образцов, а вследствие этого невер
ную характеристику всей партии,
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особи, шо підписали акта про відіб
рання пересічної проби парті!.

У в а г ? .  Акт про відібрання 
проби складається відповідно до 
форми акту, шо його встановлено 
Наркомземсправ УСРР.
14. Зразки насіння, шо їх призна

чено для іспиту на всхбжість та ч и 
с т о т у ,  а також визначення справжно- 
сти гатунку, чистогатунковости та 
ботанічного складу примітки повинні 
надсилатися до насінньових контрол.- 
них станцій в міцній тарі, затуленій 
не герметично, а ті, шо їх призначено 
для визначення вогкости, вкладається 
в тару герметично затулену (шкляну 
метагьову), відтулену якої необ

хідно залити парафіною, віском або 
сургучем.

У в а г а .  Зразок, шо його надіслано 
в герметичній упаковці, для іспиту 
на всхожість є негідний.

Р о з д і л  V.

Про насінньові сертифікати та пе
ревірні аналізи.

1. Державними насінньовими кон
трольними станціями єдиної мережі 
УСРР насінньові сертифікати вида
ється власникові партії насінньового 
матеріялу після аналізи тільки тоді, 
коли відібрано пересічну пробу аген
том державної насінньовної кон
трольної станції або уповноваженим 
від цієї станції, з тим шо насінньо- 
вий матеріал, шо на його видано 
сертифікат, відпускається за пломбою 
державної насінньової контрольної 
станції та пломбою продавця.

У в а г а .  Станції, шо видають 
сертифіката, ставать на сертифікаті 
номер, шо разом мусить бути й ви
хідним, відповідно чому державні 
насінньові контрольні станції заво
дять особливу книгу сертифікатів.

2. Форма сертифікату затверджується
Наркомземсправ УСРР. *

3. За тих випадків, коли наслідки 
аналізи задовольняють вимогам норм, 
шо їх оголошено НКЗСправ УСРР, 
навпоперек сертифікату кладеться чер-

ответственность несут лица, подпи
савшие акт о взятии средней пробы 
партии.

П р и м е ч а н и е .  Акт о взятии 
пробы составляется применительно 
к форме акта, установленной Нар- 
комземом УССР.
14. Образцы семян, предназначен

ные для испытания на всхожесть 
и чистоту, а также для определения 
подлинности сорта, чистосортности и 
ботанического состава примеси, дол
жны посылаться на семенные кон
трольные станции в прочной таре, 
закупоренной не герметически, а пред
назначенные для определения влаж
ности, должны помешаться в герме • 
тически закупориваемую тару (стек- 
ляную, металлическую), отверстие ко
торой должно быть залито парафином, 
воском или сургучем.

П р и м е ч а н и е .  Образец, при - 
сланный в герметической укупорке, 
для испытания на всхожесть не 
годен.

Р а з д е л  V .

О семенных сертификатах и пове- 
рочныг анализах.

1. Государственными семенными 
контрольными станциями единой сети 
УССР семенные сертификаты выдаются 
владельцу партии семенного материала 
после анализа только в тех случаях, 
когда средняя проба взята агентом 
государственной семенной контроль
ной станции или уполномоченным 
на то станцией лицом, причем семен
ной материал, на который выдан сер
тификат, отпускается за пломбой 
государственной семенной контрольной 
станции и пломбой продавца.

П р и м е ч а н и е .  Станции, вы
дающие сертификат ставят, на серти - 
фикате номер, который должен быть 
одновременно и исходящим номером, 
в соответствии с чем государствен
ные семенные контрольные станции 
заводят особую книгу сертификатов.
2. Форма сертификата утверждается 

Наркомземом УССР.
3. В тех случаях, когда результаты 

анализа удовлетворяют требованиям 
норм, опубликованных Наркомземом 
УССР, поперек сертификата ставится

373



Ч. 18 Арт. 64 К- 1 8 Ст. 64

воний штамп з надписом великими 
літерами: „В межах норм", в про
тивному разі кладеться зелений штамп 
великими літерами: „Нижче норм“.

4. Сертифікат є дійсним зі дня 
видачі до найближчого 1 липня.

5. Покупець та продавець мають 
право опротестувати зазначені в сер
тифікаті відомості порядком, шо його 
встановлено арт. 10 постанови РНК 
УСРР від 31 січня 1926 р. „Про дер
жавну контролю насінньового мате- 
ріялу у торговельних підприємствах" 
(36. Уз. УСРР 1926 р., № 9,арт. 76).

6. Аобітражні насінньові контрольні 
станції такі:

1) Станції УСРР: Центральна (Хар
ківська) і краєві (Київська, Кетери- 
нославська та Одеська);

2) Станції РСФРР: Московська На
сінньова Контрольна Станція Това
риства Сільського Господарства — 
м. Москва, Смоленський бульвар, К» 8.

Темірязівська Насінньова Конт
рольна Станція—м. Москва, Самар
ський пров. 12.

Ленінградська Насінньова Конт
рольна Станція Ботанічного Саду— 
Ленінград, Ботанічний Сад;

3) Станції Західно-Европейські — 
Гамбурська — Німеччина, Гамбург. Ко
пенгагенська—Данія, Копенгаген. Ва- 
генінгенська — Голандія, Вагенінген. — 
Будапеська -Угорщина, Будапешт. Кем- 
брізька—Англія, Кембрідж.

7. Кінцеві норми дозволюваних 
відхилечь (латитюди) ;при переведенні 
перевірних аналіз встановлюється:

Для всхожо< ти: Плюс —мінус.
Від 100% до 95% . . . 4%

95% »> 90% . . . 6%
90% »> 85% . . . 7%
85% И 75% . . . 8%
75% и 55% . . . 9%
55% » 45% . . . 10%
45% *» 25% . . . 9%

Для чистоти :
Від 100% 98% . . . 1%

98% »> 9о% . . . 2%
90% ■ 80% . . . 4%
80% і нижче . . . 5%

Для вогкости . • 1%
Для головні та ріжків 01%

красный штамп с надписью крупным 
шрифтом: „В Пределах норм-, в про
тивном случае ставится зеленый штамп 
крупным шрифтом: „Ниже норм".

4. Сертификат действителен со дня 
выдачи до ближайшего 1 июля.

5. Покупатель и продавец вправе 
сведения, помешенные в сертификате, 
опротестовать, в порядке, установлен
ном в ст. 10 постановления СНК 
УССР от 31 января 1926 г. „О госу
дарственном контроле семенного ма
териала у торговых предприятий* 
(Собр. Уз. УССР 1926 г., № 9, ст 76).

6. Арбитражными семенными кон
трольными станциями являются:

1) Станции УССР: Центральная 
(Харьковская) и областные (Киевская, 
Екатеринославская и Одесская);

2) Станции РСФСР: Московская 
Семенная Контральная Станция Обще
ства Сельского хозяйства-гор Москва, 
Смоленский бульвар, № 8.

Темирязевская Семенная Контрольная 
Станция—Москва, Самарский пер. 12.

Ленинградская Семенная Контроль
ная Станция Ботанического Сада — 
Ленинград Ботанический Сад;

3) Станции Западно-Европейские— 
Гамбургская—Германия, Гамбург. Ко
пенгагенская—Дания, Копенгаген. Ва- 
генингенская—Голландия, Вагенинген. 
Будапештская — Венгрия, Будапешт. 
Кембриджская—Англия, Кембридж.

7. Предельные нормы допускаемых 
отклонений (латитюды) пр'и произ
водстве поверочных анализов устанав
ливаются:

Для всхожести Плюс—минус
От: 100% до 95% . • - 4%

95% „ 90% . . . 6%
90% , 85% . . , 7%
85% „ 75% . . . 8%
75% „ 55% . . . 9%
55% „ 45% . . . 10%
45% „ 25% . . . 9%

Для чистоты
От: 100% до 98% . . . 1%

98% „ 90% . . . 2%
90% „ 8о% . • . 4%

80% и ниже . . . 5%
Для влажности . . . . . 1%

Для головни и спорыньи 0,1 %
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8. Латитюди дійсні тільки в разі пе
реведених перевірних аналіз.

9. Таксу на переведення аналіз та 
видачу сертифікатів встановлюється 
Всеукраїнською Нарадою Представни
ків Єдиної Мережі насінньових конт
рольних станцій, а затверджується 
Наркомземсправ УСРР у згоді з Нар- 
комфіном УСРР.

Харків, 19 червня 1920 року

Заст. Народнього Комісара Земельних 
Справ УСРР К. Федотів.

8. ЛатитюдЫ действительны только 
в случае производства поверочных 
анализов.

9. Такса за производство анализов 
и выдачу сертификатов вырабаты
вается Всеукраинским Совещанием 
Председателей Единой Сети семенных 
контрольных станций и утверждается 
Наркомземом УССР по соглашению 
с Наркомфином УССР.

Харьков, 19 нюня 1926 г.

Зам. Народного Комиссара Земледелия 
УССР К. Федотов.

Видання Народнього Комісаріату Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции.

Укрголовліт Ч. 1569. Харків. Урядова Друкарня їм. т. Фрунзе. Зам. Ч. 2310. Прим. 7000.
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65. Пре зміну арт. 2 постанови „Правила 
про порядок і умови користування дер
жавним земельним майном і про під
стави визначення арондової за нього 
плати".

66. Про зміну арт. З постанови „Про вста
новлення такси за заріз худоби".

67. Про зниження в де яких міських сели
щах ставок оснівної ренти на 
1925-26 рік для земель сільсько-госпо
дарського користування.

Інструкція та постанова Наркомвну- 
еарав та Народнього Комісаріяту Ро
бітничо-Селянської Інспекції (23 лютого 
26 квітня 1926 р.).

68. Про порядок забраковки коней, продаж 
зябракованих коней та лошат і прн- 
бутково-видаткування сум, що їх одер
жано від продажу їх органами Міліції 
та Розшуку УСРР.

69. Інструкція иро організацію Українсь
кого Бюра Державних бухгалтерів- 
експертів при Народвьому Комісаріа
тові Робітничо-Селянської Інспекції 
УСРР та його місцевих органах.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ЭКОСО УССР

(3-22 июня 1926 г.).

65. Об изменении ст. 2 постановления 
„Правила о порядке и условиях поль
зования государственными земельными 
имущостваын и об основаниях опреде
ления арендной платы за них".

66. Об изменении ст. 3 постановления „Об
установлении таксы за убой скота".

67. О снижении в некоторых городских 
поселениях ставок основной ренты на 
1925-26 год для земель сельско-хозяй
ственного пользования.

Инструкция и постановление Нарком- 
внудела и Народного Комиссариата 
Рабоче-Крестьянской Инспекция (23 фе
враля, 26 апреля 1926 г.).

68. О порядке выбраковки лошадей, про- 
• даже выбракованных лошадей и мо

лодых жеребят и прпходо-расходованпя 
сумм, полученных от продажи таковых 
органами Милицин н Розыска УССР.

69. 0<3 организации Украинского Бюро 
Государственных бухгалтеров-экепертов 
при Народном Комиссариате Рабоче- 
Крестьянской Инспекции УССР и его 
местных органах.
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Постанови Української Економіч
ної  Наради..

65. Про зміну арт. 2 постанови 
„Правила про порядок і умови кори: 
стування державним земельним май
ном і про підстави визначення орен- 

дової за нього плати .

На зміну своєї постанови з 6 липня 
1925 року „Правила про порядок і 
умови користування державним зе
мельним майном і про підстави виз
начення о рейдової за нього плати" 
( 36. Уз. УСРР 1925 р., Відд. І!,
ч. 18, арт. 42), — Українська Еконо
мічна Нарада п о с т а н о в и л а :

І. Артикул 2 зазначеної постанови 
викласти такою редакцією.

„2. Здавання на орендне користу
вання зазначеного в арт. 1 цієї по
станови державного земельного майна 
загальнореспубліканського значіння 
провадить Народній Комісаріят Зе
мельних Справ і його місцеві органи, 
а також районові виконавчі комітети, 
а державного земельного маййа міс
цевого значіння—округові виконавчі 
комітети й районові виконавчі комі
тети за належністю, причому зда
вання державного земельного майна 
на реченець до 4 років вважається 
за короткореченцеву оренду, а зда
вання на реченець понад 4 роки—за 
довгореченцеву оренду. Здавання на 
довгореченцеву оренду державного зе
мельного майна провадиться на рече
нець не більший, як 12 років, але 
в разі, коли оренцове користування 
державним земельним майном звязане 
із закладкою садів і виноградників, 
або із зведенням цінних господарських 
будівель чи складник технічних спо
руджень—реченець орендового кори
стування може бути протягнений до 
27 років на підставі постанови Укра
їнської Економічної Наради відносно 
державного земельного майна загаль
нореспубліканського значіння й на 
підставі постанови відповідного окру- 
гового виконавчого комітету відюсно

Постановления Украинского Эко
номического Совещания.

65 Об изменении ст. 2-ой постанов
ления „Правила о порядке и усло
виях пользования государственными 
земельными имуществами и об осно
ваниях определения арендной платы 

за них".

Во изменение постановления своего 
от 6 июля 1925 года„Правила о по
рядке и условиях пользования госу
дарственными земельными имуше- 
ствами и об основаниях определения 
арендной плати за них" (С. У УССР 
1925 г., Отд. И, № 18, ст. 42),-Укра
инское Экономическое Совещание по
с т а н о в и л о :

I. Статью 2 указанного постано
вления изложить в следующей редак
ции:

„2. Сдача в арендное пользование 
указанных в ст. 1-й настоящего по
становления государственных земель
ных имушеств общереспубликанского 
значения производится Народным Ко
миссариатом Земледелия и его мест
ными органами, а также районными 
исполнительными комитетами, а госу
дарственных земельных имушеств 
местного значения—окружными испол
нительными комитетами и райоными 
исполнительными комитетами по при
надлежности, при чем сдача государ
ственных земельных имуществ на срок: 
до 4 лет считается краткосрочной 
арендой, а сдача на срок свыше 
4 лет—долгосрочной арендой. Сдача 
в долгосрочную аренду государствен
ных' земельных имушеств произво
дится на срок не свыше 12 лег, но в 
случае, если арендное пользование 
государственными земельными имуще
ствами связано с закладкой садов 
и виноградников или с возведением 
ценных хозяйственных построек или 
сложных технических сооружений— 
срок арендного пользования может 
быть продлен до 27 лет по постано
влению Украинского Экономического 
Совещания в отношении государствен
ного земельного имущества общерес
публиканского значения и по поста-
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державного земельного майна місце
вого значіння".

II. Уваги 1, 2, і 3 арт. 2 зазначе
ної постанови залишити в силі.

Харків, 3 червня 1926 р.

Голова Української 
Економічної Наради В. Чубар.

Заст. Керівничого Справами 
Української Економічної

Наради Лворський.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК“ 13 липня 
1924 р.. .V 149.

новлению соответствующего окруж
ного исполнительною комитета в от
ношении государственного земельного 
имущества местного значения".

II. Примечания 1. 2 и 3 к ст. 2 
указанного постановления сохранить 
в силе.

Харкок. 3 нюня 1926 г.

Председатель Украинского 
Экономического Совещания

В. Чубаръ

Зам. Управляющего Делами 
Украинского Экономического 

Совещания /Іворсгий.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“ 
13 июля 1926 г.. Л- 149.

66. Про зміну арт. 3 постанови 
„Про встановлення такси за заріз 

худоби".

На зміну своєї постанови з 15 гру
дня 1925 року „Про встановлення 
такси за заріз худоби* (36. Уз. 
УСРР 1925 р., Відд. II., Кг 28, арт. 74), 
Українська Економічна Нарада по
с т а н о в и л а :

Артикул 3 зазначеної постанови 
викласти такою редакцією:

„3. Крайні такси за заріз великої 
худоби встановлюється в такому роз
мірі з пуда ваги зарізу:

'5 ■ . а .X Ь = 5 в н
!* 15

— л “ а
2шт —0*м

66. Об изменении ст. З постано
вления „Об установлении таксы за 

убой скота *.

Во изменение постановления своего 
от 15 декабря 1923 года „Об уста
новлении таксы за убой скота*' (С. У. 
УССР 1925 г., Отд. II, № 28, ст. 74), 
Украинское Экономическое Совещание 
п о с т а н о в и л о :

Статью 3 указанного постановле
ния изложить в следующей редікции:

„3. Предельные таксы за убой 
крупного скота устанавливаются в 
следующем размере с пуда убойного 
веса:

— — — -о

Волів і корів ... ЗО к.28 к.25 к. 
Бузівків понад 5 пуд. 28 „ 25 „ 23 „ 

» зо » »» 25 „23 „20 „ 
Свиней....................... 50 „ 48 „ 45 „

Волов и коров ... ЗО к.28 к.25 к. 
Бузовиков свыше 5 п. 23 „ 25 „23 „

„ до „ „ 25 „ 23 „ 20 „ 
Свиней.................... . 50 „ 48 „ 45 „

Якщо нема відповідного устатку
вання (ваги), тимчасово може бути 
допущена такса з голови худоби, з 
тим, що в цьому випадкові 2 пуди 
живої ваги вважається за І1/* пуди

В случае отсутствия соответству
ющего оборудования (весов), временно 
можел быть допущена такса с головы 
скота, при чем в этом случае 2 пуда 
живого веса считаются за 1'/г пуда
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зарізу, а такси вираховуєтся з пере
січної ваги худоби в даному районі*'.

Харків, 22 червня 1926 р.

Голова Української
Економічної Наради В. Чубар.

Заст. Керівничого Справами 
Української Економічної

Наради Янорський.
Оголошено у .Вістях ВУЦВК" 13 липня 

1926 р.. № 149.

убойного веса, а такса исчисляется 
по среднему весу скота в данном 
районе".

Харьков. 22 нюня 1926 г.

Председатель Украинского Эконо
мического Совещания В. Чубары

Зам. Управляющего Делами Укра
инского Экономического Совещания

Яворский.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК"

13 июля 1926 г.. X* 149.

67. Про зниження в де-яких МІСЬКИХ
селищах ставок оснівної ренти на 

1925-26 рік для земель сільсько-гос
подарського 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 оснів
ної ренти для міських земель І про 
зниження її ставок* (36. Зак. СРСР
1925 р., № 4 1 .  арт. 298), Українська 
Економічна Нарада п о с т а н о в и л а :

Знизити встановлені постановою 
Центрального Виконавчого Комітету 
й Ради Народніх Комісарів Союзу 
РСР з 18 вересня 1925 року „Про 
розміри ставок ренти з земель місь
ких та відданих транспорту** (36. Зак 
СРСР 1925 р., № 67, арт. 500) ставки 
оснівної ренти за 1925-26 рік для 
земель сільсько-господаоського кори
стування, шо є в смузі нижчезазна- 
чених міських селиш, до таких розмі
рів у копійках за одну квадратову 
сажінь:

Миколаїв . . . .  0,2 коп.
Дубни........................0,2 „
Очаків.......................0,1 „

Харків, 22 червня 1926 р.
Заст. Голови Української

Економічної Наради Гринько.
їх Керівничий Справами Української 

Економічної Наради Ф. Беиа.
Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 13 липня

1926 р., .V* 149.

67. 0 снижении в некоторых городских 
поселениях ставок основной ренты 
на 1925-26 год для земель сельско

хозяйственного пользования.
На основании постановления Цент

рального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 19 июня 1925 года „О по
рядке исключения отдел&ных поселе
ний из табели ставок основной ренты 
для городских земель и о понижении 
ставок таковой" (С. 3. СССР 1925 г., 
К? 41, ст. 298), Украинское Эконо
мическое Совещание п о с т а н о в и л  о:

Снизить установленные постановле 
нием Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 18-го сентября 
1925 года „О размерах ставок ренты 
с земель городских и предоставлен
ных транспорту" (С. 3. СССР 1 925 г., 
№ 67, ст. 500) ставки основной ренты 
на 1925-26 год для земель сельско
хозяйственного пользования, находя
щихся в черте нижеуказанных город
ских поселений, до нижеследующих 
размеров в копейках за одну квад
ратную сажень:

Николаев ... 0.2 коп.
Дубны...................0,2 • „
Очаков . . . .  0 , 1  „

Харьков, 22 июня 1926 г.
Зам. Председателя Украинского 

Экономического Совещания Гринько.
Управляющий Делами Украинского. 

Экономического Совещания Ф. Чем.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК**

13 июля 1926 г., Л? 149.
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І н с т р у к ц і я  Н а р о д н ь о г о  К о м і с а р і я т у  
В н у т р і ш н і х  С п р а в .

68. Про порядок габраковки коней, 
продаж забракованих коней та лошат 
і прибутково-видаткування сум, що 
їх одержано від продажу органа

ми Міліції та Розшуку УСРР.

І. Порядок зибраковки хокей.
1. Забраковка коней, нездатних до 

служби в органах Міліції та Розшуку, 
провадиться забраковочними комісіями, 
шо призначаються до цього розпоря
дженням відповідних засідателів адміні
стративними відділами окрвиконкомів.

2. Забраковочну комісію утворюєть
ся в складі: голови—начальника міліції 
та розшуку оруги й членів—началь
ника кінного резерву округи та пред
ставника ветеринарно-санітарного до
гляду округи

3. Підставою до забраковки коней є:

а) досягнення встановленого визи
ченого віку для служби коня —14-16 
років;

б) повне виснаження, прогресуюче 
схудання н наслідок зламання правиль
ности переробки та засвоєння харчу 
організмом;

в) слабість, шо викликана хибами 
екстер'єрного характеру, шо переш 
коджує правильній роботі, за умо
вою, шо коня неможливо використу- 
вати, як обізного.

г) сліпота на обоє очей.
д) невилікувані хвороби, шо викли

кали велике функціональне поруйну- 
вання організму зі втратою працездат
носте.

4. Після закінчення забраковки,ко
місією на кожного забракованого коня 
окремо складається відповідний акт 
з докладними вказівками в ньому, шо 
спричинилося до забракування того 
чи иншого коня.

5. Після закінчення роботи комісії, 
акта її негайно передається її голо
вою Завідателю адміністративним від
ділом на затвердження, а той не піз
ніш трьохденного реченця повертає

И н с т р у к ц и я  Н а р о д н о г о  К о м и с с а 
р и а т а  В н у т р е н н и х  Д е л .

68 0 порядке выбраковки лошадей, 
продаже выбракованных лошадей и мо
лочных жеребят и приходо-расходо- 
вания сумм, полученных от продажи 
таковых органами Милиции и Ро

зыска УССР.
/. Порядок выбраковки лошадей.

Выбраковка лошадей, негодных для 
несения службы в органах Милиции 
и Розыска. производится назна
чаемыми для сего 'распоряжением со
ответствующих заведываюших адми
нистративными отделами окриспол- 
комов выбраковочными комиссиями.

2. Выбраковочная комиссия соз
дается в составе: председателя—на
чальника милиции и розыска округа 
и членов—начальника конного резерва 
округа и представителя ветеринарно- 
санитарного надзора округа.

3. Основанием для выбраковки ло
шадей является:

а) достижение установленного оп
ределенного возраста для службы 
лошади—14-16 лет;

б) полное изнурение, прогрессиру
ющее исхудание вследствие наруше
ния правильности переработки и ус
ваивания корма организмом;

в) ослабление, вызванное недостат
ками экстерьерного характера, пре
пятствующее правильной работе, при 
условии, что лошадь не может быть 
использована в качестве обозной;

г) слепота на оба глаза;
д) неизлечимые болезни, повлекшие 

за собой сильное функциональное 
расстройство организма с потерей ра
ботоспособности.

4. По окончании выбраковки ком- 
миссией, на каждую из выбракован
ных лошадей в отдельности соста
вляется соответствующий акт с под
робным указанием в нем причин, 
послуживших к выбраковке той или 
иной лошади.

5. По окончании работы комиссии, 
акты таковой немедленно передаются 
председателем заведычаюшему адми
нистративным отделом на утверж
дение. Последний не позднее трех-
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їу начальникові міліції та розшуку 
округи.

0. При незгоді завідателя адміні
стративного в і д д і л у  на забраковку 
коней за актами, шо оуло йому по
дано, їх з додатком до них особистої 
думки завідателя адміністративного 
відділу передається на ро тляд прези
дії округов ого виконавчого комітету, 
і від нього залежить дальше розвязання 
питання про забракування коней.

7. У виняткових випадках негайної 
необ*іднести забракування коня, шо 
йому заподіяно механічні пошкоджен
ня з повним переломом кісток, кін- 
цеьок, смертельні пошкодження нутро- 
вих органів то шо, коли є потреба 
швидко припинити муки коневі, органи 
міліції та розушку, склавши належ
ного для цього акта, негайно знишують 
його і подають цього акта начальни
кові міліції й розшуку округи для 
передачі на затвердження завідателю 
адміністративного відділу відповідного 
окрвиконкому.

П. Порядок продажу забра кованих 
коней та лошат.

8. Для переведення продажу забра- 
кованих коней та лошат з прилюдного 
торгу, розпрядженням завідателя адмі
ністративного відділу утворюється 
авкційну Комісію в складі: голови— 
начальника міліції та розшуку округи 
й членів: представника від місцевого 
органу НКФ і представника ветери
нарно-санітарного догляду округи.

9. Комісія, до переведення продажу 
з прилюдного торгу забракованих ко
ней, а також підлягаючих продажу 
лошат, провадить докладну оцінку їх, 
маючи на увазі не тільки вік коня 
чи лошати, але й хиби, шо у них є.

10. Після закінчення оцінки, комісія 
складає акта на кожного коня (лоша) 
окремо, точно зазначивши в ньому 
суму переведеної оцінки та підстав, 
шо послужили до визначення ії.

дневного срока возвращает их началь
нику милиции и розыска округа.

6. При несогласии заведываюшего 
административным отделом на выбра
ковку лошадей по представленным 
актам, таковые, с приложением к ним 
особого мнения заведываюшего адми
нистративным отделом, передаются на 
рассмотрение президиума окружного 
исполнительного комитета, от кото
рого и зависит дальнейшее разреше
ние вопроса о выбраковке лошадей.

7. В исключительных случаях сроч
ней необходимости выбраковки ло
шади, получившей механические пов
реждения с полным переломом костей, 
конечностей, смертельные поврежде
ния внутренних органов и т. п., 
когда требуется быстрое прекращение 
мучения лошади, служашие Милиции 
и Розыска, составив надлежащий для 
сего акт, немедленно уничтожают ее 
и представляют составленный акт на
чальнику милиции и розыска округа 
для передачи такового на утвержде
ние заведываюшему административным 
отделом соответствующего окриспол- 
кома.
II. Порядок продажи выбракованных 

лошадей и молодых жеребят.
8. Для производства продажи выб

ракованных лошадей, а равно моло
дых жеребят с публичного торга, 
распоряжением заведываюшего адми
нистративным отделом создается аук
ционная комиссия в составе председа
теля—начальника милиции и розыска 
округа и членов: представителя от 
местного органа НКФ и представителя 
ветеринарно-санитарного надзора ок
руга.

9. Комиссия, до производства про
дажи с публичного торга выбракован
ных лошадей и подлежащих продаже 
жеребят, производит подробную оцен
ку таковых, учитывая не только воз
раст лошади или жеребенка, но и 
имеющиеся у них пороки и недо
статки.

1 0. По окончании оценки, комиссия 
составляет акт на каждую лошадь 
(жеребенка) в отдельности с точным 
указанием в таковом суммы произве
денной оценки и подробных оснований, 
послуживших для определения таковой.

382



Ч. 19 Арт. 68 № 19 Ст. 68

11. Після закінчення оцінки коней 
та лошат, які підлягають до продажу, 
представник комісії передає акти, що 
зазначені в арт. 10, на затвердження 
завідателк> адміністративного відділу. 
Той, як є згода, повертає иі акти 
з накладанням відповідної візи голові 
комісії, а на випадок незгоди подає 
їх на розгляд президії виконавчого 
комітету, з додатком своєї особистої 
думки, постановою президії якого 
й вирішується питання про остаточну 
оцінку.

12. Після відповідного затвердження 
актів на всі забраковані коні та лошата, 
шо їх треба було продати 3 прилюд
ного торгу, комісія доводить до відому 
всього населення округи про майбутній 
продаж не пізніш, як за 2 тижні 
до переведення торгів через' вивішу
вання об'яви в місці, де будуть торги.

Оголошення вивішується: у містах— 
в управліннях міліції та розшуку, в се
лищах міського типу—в районних ви
конавчих комітетах, а в сільських 
місцевостях—з сільських радах.

Як шо коні та лошата, шо їх мають 
продавати, оцінено на загальну суму 
більш 500 карб., то про продаж їх 
з прилюдних торгів, крім вивішування 
оголошень, також публікується в місце
вій офіційній газеті, а в сільських 
місцевостях сповіщається населення 
через сільські ради.

13. В оголошеннях та публікаціях 
про торги повинно бути вказано:

а) назва органів, шо оголошують 
торги;

б) перелік коней та лошат, шо їх 
мають продавати, їх місце перебування 
і оцінка;

в) місце й час торгів з точною вка 
зівкою година торгів;

г) час огляду продаваних коней 
та лошат.

14. На протязі всього часу, від дня 
оголошення аж доки не буде приста
влено на торги якого-будь коня чи ло
шати, особам, шо бажають брати участь 
у торгах, лається можливість оглядати

11. По окончании сценки подлежа
щих продаже лошадей и жеребят, 
представитель комиссии передает акты, 
означенные в ст. 10, на утверждение 
заведывающемуадминистративным от
делом. Последний, в случае согласия, 
возвращает эти акты с наложением 
соответствующей визы председателю 
комиссии, а в случае несогласия — 
вносит их на рассмотрение президи
ума исполнительного комитета с при
ложением своего особого мнения, по
становлением коего и разрешается 
вопрос об оценке окончательно.

12. По соответствующем утвержде
нии актов на всех подлежащих про
даже спубличноготорга выбракованных 
лошадей и молодых жеребят, комисия 
доводит до сведения всего населения 
округа о предстоящей продаже не 
позднее чем за 2 недели до произ
водства торгов посредством вывеши
вания об'явлення в месте, где состо
ятся торги.

Об'явлення вывешиваются в горо
дах— в управлениях милиции и ро
зыска, В поселениях городского типа— 
в районных исполнительных комитетах, 
а в сельских местностях—в сельских 
советах.

Если подлежащие продаже лошади 
и молодые жеребята оценены на 
общую сумму свыше 500 руб., то 
о продаже их с публичных торгов, 
кроме вывешивания об'явлений, также 
публикуется в местной оффициальной 
газете, а в сельских местностях— 
оповещаются жители ближайших се
лений через сельские советы.

13. В об'явлениях и публикациях 
о торгах должно быть указано:

а) название органа, об'являющего 
торги;

б) перечисление продаваемых лоша
дей и жеребят, их местонахождение 
и оценка;

в) место и время торгов с точным 
указанием часа торгов;

г) время осмотра продаваемых ло
шадей и жеребят;

14. Во все время, протекающее 
со дня об'явления до момента поста
новки на торги той или иной лошади 
или жеребенка, желающим участво
вать в торгах предоставляется возмож-

383



Ч. 19 Арт. 68 .4? 1 9 Ст. 68

всіх коней та лсшат, шо їх мають 
продавати.

15. Після двох тижнів зі дня оголо
шення торгів, комісія приступає до їх 
переведення, керуючись нижчезгада
ними артикулами, допускаючи до торгів 
всіх громадян, шо бажають брати в них 
участь.

У в а г а .  В торгах не можуть прий
мати участь особи, які провадять торги, 
особи, шо їм підлягають у службовім 
відношенні, й всі службовці міліції та 
розшуку, а також члени родин пере
лічених вище осіб.

16. Торги провадяться усно.
17. Продаж повинно розпочинати 

з 10 години і не можна продовжувати 
пізніш 18 години.

18. Коли до 10 години не з'явиться 
ніхто з бажаючих торгуватися, чи 
з'явиться тільки один покупець, то 
комісія, шо провадить торги, повинна 
чекати на покупців не пізніш, як до 
14 години.

Коли з'явиться не менш двох по
купців, то не раніш 12 години треба 
розпочинати торги.

19. Продаж, шо його не закінчено 
в один день, продовжується й на на
ступні дні, аж до закінчення, з до
держанням правил, шо їх передбачено 
арт. арт. 17 та 18 цієї інструкції.

20. Відкриваючи торги, комісія, шо їх 
провадить, оголошує ціну кожному 
коневі чи лошаті, шо її було встано
влено під час оцінування й запитує: 
„хто більш". Ціни, шо їх дають пок>пці, 
оголошується представниками комісії 
усно, поки продовжуються прибавки.

21. Коли після припинення прибагок, 
після третього разу оклику „хто більш" 
не буде прибавки, торг вважати за
кінченим,

22. Продаваний кінь або лоша зали
шаються за особою, шо дала вишу ціну 
за їх.

23 Комісія, шо провадить торги, 
після закінчення їх складає акта (тор
говельний лисі), в якому вказується:

а) найменування комісії, прізвище, 
ім'я, та по батькові й посада її членів 
і де провадились торги;

ность осматривать всех подлежащих
продаже лошадей и жеребят.

15. По истечении двух недель со 
дня об'явлення торгов, комиссия при
ступает к их производству, руковод
ствуясь нижеследующими статьями, 
допуская к таковым всех желающих 
принять в них участие.

П р и м е ч а н и е .  В торгах не мо
гут принимать участия лица, про
изводящие торги, лица, коим по
следние, т. е. производящие торги 
подчинены в служебном отношении 
и все служащие в милиции и ро
зыске, а равно члены семейств пе
речисленных выше лиц.
16. Торги производятся устно.
17. Продажа должна начинаться 

с 10 часов и не может продолжатьсяг 
позже 18 часов.

18. Если к 10 чагам не явится никто 
из желающих торговаться или явится 
только один покупатель, то произво
дящая торги комиссия должна ожи
дать явки покупателя не позже, чем 
до 14 часов. Когда явится не менее 
двух покупателей, но во всяком 
случа не ранее 12 часов, начинается 
производство торгов.

19. Продажа, неоконченная в один 
день, продолжается в следующие за 
тем дни, впредь до окончания, с соб
людением правил, предусмотренных ст. 
ст. 17 и 18 настоящей инструкции.

20. При открытии торгов, произво
дящая их комиссия об'являет цену ка
ждой лошади или жеребенка, опреде
ленную при оценке, и спрашивает: 
„кто больше". Предложенные покупа
телями цены об'являются производя
щими торги лицами устно, пока 
наддачи продолжаются.

21. Если после прекращения наддач, 
после третьего восклицания: „кто 
больше" не последует наддачи, торг 
считается законченным.

22. Продаваемые лошадь или жере
бенок остаются за предложившим 
высшую цену на них.

23. Комиссия, производящая торги, 
по окончании таковых составляет акт 
(торговый лист), в котором указывается

а) наименование комиссии, фамилии, 
имена и отчества и должность ее 
членов и где производились торги;
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б) найменування коней та лошат, 
шо продавались, а коли був список 
то й по черзі;

в) вишу ціну, шо її дали на торгах;

г) прізвище, ім'я та по батькові 
покупців, шо дали вишу ціну (шо треба 
записувати їм власноручно, а за їх 
неписьменністю—иншими особам за їх 
довіреністю);

д) шо залишилось не проданим.
24. Покупець, негайно після закін

чення прибавок, вносить в комісію зав
даток в розмірі не менш, як одної 
п'ятої частини ціни, шо була їм 
востаннє дана; решту суми він повинен 
внести в комісію або належну касу 
НКФ не пізніш наступного дня.

У в а г а .  Квиток про внесення 
решти грошей до каси НКФ по
дається комісії не пізніш наступ
ного після внесення дня.

25. Коні та лошата, які були про
дані, передається покупцеві тільки тоді, 
як будуть одержані від нього всі гроші, 
шо їх він давав на торгах. Той, шо 
вже одержав купленого коня чи лоша, 
дає розписку, а йому треба віддавати 
відповідну довідку про купівлю ним 
з торгів коня або лошати разом 
з обліковою карткою.

26. Торги визнається за невідбулі:

а) коли ніхто не з'явиться торгу
ватися, або з'явиться одна особа;

б) коли ніхто з тих, шо з'явились, 
не зробить прибавки до оцінки;

в) коли після закінчення торгів по
купець не заплатить у термін пов
ністю суми, шо з нього належить.

У в а г а .  Комісії мають право 
продовжити реченець виплати суми, 
шо належить з покупця, але не 
більш, як на один тиждень.

27. В тому разі, коли торги не від
булися, призначається другі торги, але 
не раніш, як за 10 днів і провадиться 
за правилами, шо їх було встановлено 
до перших торгів, але * тим, щоб

б) наименование продаваемых ло
шадей и жеребят, а если был список, 
то и №№ по списку;

в) высшая предложенная на торгах 
цена*

г) фамилия, имя и отчество поку
пателей, предложивших высшую цену 
(записываемые ими собственноручно, 
а при их неграмотности — другими 
лицами по их доверию);

д) чго осталось непроданным.
24. Покупатель немедленно по 

окончании наддачи, вносит в комиссию 
задаток в размере не менее одной 
пятой части предложенной им послед
ней цены, остальную сумму он обязан 
внести в комиссию или подлежащую 
кассу НКФ не позднее, следующего 
дня.

Примечание. В случае взноса 
остальной части денег в кассу НКФ, 
квитанция последней в приеме этих 
денег представляется в комиссию не 
позднее следующего за ВЗНОСОМ!
ДНЯ.
25. Проданные лошади и жеребята 

отдаются покупателю не иначе как 
по получении от него сполна предло
женной им на торгах суммы. В полу
чении купленных лошади и жеребенка 
отбирается расписка от купивших 
их лиц, а последним выдается соот
ветствующие спрагки о покупке ими 
с торгов лошади или жеребенка со
вместно с учетными карточками.

26. Торги признаются не состояв
шимися:

а) если никто не явится торговаться 
или явится только одно лицо;

б) если никто из явившихся не 
сделает надбавки против оценки;

в) если по окончании торгов покупа
тель не уплатит в срок полностью 
следуемой с него суммы.

П р и м е ч а н и е .  Комиссии предо
ставляется право продолжения срока 
уплаты следуемой с покупателя 
суммы, но не более чем на одну 
неделю.
27. В случае, если торги не со

стоялись, назначаются вторые торги, 
но не ранее чем через 10 дней и про
изводятся по правилам, установлен
ным для первых торгов, но с тем/
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вони починалися з першої суми, шо її 
пропоновано на цих других торгах, 
і вважається дійсними, хоч би виша 
запропонована ціна була нижча, як 
за оцінку майна.

28. Коли другі торги не відбулись, 
то комісія, шо провадить торги, має 
право продати коні та лошата способом 
на власний розсуд.

29. У тих випадках, коли визнано, 
шо торги не відбулися за причинами, 
шо їх вказано в п. „в“ арт. 26 цієї 
інструкції, то суми, шо внесені по
купцем за коні та лошата, як завдаток 
(див. арт. 24), на підставі арт. 143 
Цив. К о д ,  не повертається покупцеві, 
шо їх заплатив, та ше до нього по
винно бути порушено позов про втрати, 
шо було викликано призначенням но
вих торгів, а також і шкодою в ціні 
закупленого.

30. Після закінчення торгів і про
дажу коней та лошат всі справи ко
місії треба передати в адмін. відділ.

Усі суми, які вторговано від про
дажу забракованих коней та лошат, 
за вирахуваним з них витрат на пере
ведення торгів, треба вносити до від
повідної каси НКФ і зараховувати 
в особливий фонд з ціленим призна
ченням для поповнення й відновлення 
кінського складу органів міліції.

32. Фонд цей витрачується тільки 
за прямим його призначенням. Попе
редні витрати на організацію торгів 
(оголошення торгів) дозволяється про
вадити за рахунок сум, що їх взято 
позичково з коштів, асигнованих на 
господарчі та на канцелярські витрати, 
з наступним сплачуванням їх із сум, 
шо надійшли від продажу забракованих 
коней та лошат.

Харків, 23 лютого 1926 р.

Народні^ Комісар Внутрішніх 
Справ Балицький.

что они начинаются с первой пред
ложенной на этих торгах (вторых) 
суммы и считаются состоявшимися, 
хотя бы высшая предложенная цена 
была ниже оценки имущества.

28. Если вторые торга, не состо
ятся, то комиссии, производящей торга, 
предоставляется право продать лоша
дей или жеребят способом по ее 
усмотрению.

29. В случаях, если торги будут 
признаны не состоявшимися по при
чинам, изложенным в п. „в“ ст. 26 
настоящей инструкции, то внесен
ные покупателем за лошадь или же
ребенка суммы в качестве задатка 
(см. ст. 24), на основании ст. 143 
Гр. Код., не возвращается внесшему 
таковые и, кроме того, к последнему 
должен быть пред'явлен иск об убыт
ках, вызванных как назначением но
вых торгов, та< и ущербом в цепе 
закупленного.

30. По окончании торгов и про
дажи лошадей и жеребят, все дела 
комиссии сдаются в админотдел.

31. Все вырученнце при продаже 
выбракованных лошадей и жеребят 
суммы, за вычетом из них расходов, 
связанных с проведением торгов, вно
сятся в соответствующую кассу НКФ 
и зачисляются в особый фонд с целе
вым назначением на пополнение и осве
жение конского состава органов ми- 
лици.

32. Фонд этот расходуется только 
по прямому своему назначению. Пред
варительные расходы на организацию 
торгов (об'явление торгов) разре
шается производить за счет сумм, 
взятых взаимообразно из средств, 
ассигнованных на хозяйственные 
и канцелярские расходы, с последу
ющим погашением таковых из сумм, 
поступивших от продажи бракованных 
лошадей и жеребят.

Харьков, 23 февраля 192« г.

Народный Комиссар
Внутренних Дел Балицкий.
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П о с т а н о в а  Н а р о д н ь о г о  К о м і с а р і я т у  
Р о б і т н и ч о  С е л я н с ь к о ї  І н с п е к ц і ї .

69. Інструкція про організацію Укра
їнського бюра Державних бухгалте 
рів - експертів при Народньому Комі 
саріятові Робітничо Селянської Ін
спекції УСРР та його місцевих 

органах
1. На підставі арт 1 постанови 

РИК УСРР з 5 лютого 1926 р. 
„Про Українське Бюро Державних 
оухіалтерів-ексиері ів при Народньому 
Комісаріатові Робітничо-Селянської 
Інспекції та його місцевих органах" 
(36. Уз. УСРР 1926 р., № 12, арг. 86) 
заводиться при Народньому Коміса- 
ріятові Робітничо Селянської Інспе
кції Українське Бюро Державних 
бухгалтерів-експертів, а в округах— 
округові держанні бухгалтери-ексиер- 
ти при окр. РСІ.

Українське Бюро ДВІ- утворюється 
в складі: голови, його заступника, се
кретаря та чотирьох членів, шо їх при
значає НК РСІ УСРР. а в округових 
РСІ—округові ДБЕ, шо їх призначає 
окр. РєІ й затверджує НК РСІ УСРР.

2. При Українському Бюрі Дер
жавних бухгалтерів-експертів для 
прийому в члени Інституту при Бюрі 
заводиться Прийомно-іспитова Комі
сія в складі голови, або його заступника, 
двох членів та секретаря. Обов'язки 
та функції Прийомно Іспитової Комі
сії можуть бути иоклааені на Бюро.

У в а г а .  В разі потреби, до складу 
Прийомно Іс іитової Комісії можуть 
бути кооптованими такі бухгалтери 
окремих фахів, що мають авторитет 
серед місцевих рахівничих робіт
ників,

3. Прийомно-іспитовій Комісії ста
виться за обов'язок розглядати заяви 
й анкети від осіб, шо бажають всту
пити членами Інституту ДБЕ, прова
дити іспити за особливим програмом 
та подавали до Бюра задля залі
чення їх в члени Інституту ДБЕ на 
підставі положення про Інститут

П о с т а н о в л е н и е  Н а р о д н о г о  К о м и с 
с а р и а т а  Р а б о ч е - К р е с т ь я н с к о й  И н 

с п е к ц и и .
69. Инструкция об организации Укра
инского Бюро Государственных бух
галтеров-экспертов при Народном 
Комиссариате Рабоче-Крестьянской 
Инспекции УССР и его местных 

органах.
1. На основании ст. і постановле

ния СНК УССР от 5 февраля 1926 г. 
„Об Украинском Бюро Государствен
ных бухгалтеров - экспертов при 
Народном Комиссариате Рабоче-Кре
стьянской Инспекции и его местных 
органах" (Собр. Уз. УССР 1926 г., 
Я? 12, ст. 86) учреждается при На
родном Комиссариате Рабоче-Кресть
янской Инспекции Украинское Бюро 
Государственных /бухгалтеров - эк
спертов, а в округах — окружные 
государственные бухгалтера - эк
сперты при очр. РКИ.

Украинское Бюро ГБЭ образуется 
в составе: председателя, его замести
теля, секретаря и четырех членов, 
назначаемых НК РКИ УССР, а в ок
ружных РКИ—окружные ГБЭ, назна
чаемые окр. РКИ и утверждаемые НК 
ЬКИ УССР. ‘

2. При Украинском Бюро Государ
ственных бухгалтеров-эксиертов учре
ждается для приема в члены Института 
Ириемочно - испытательная Комиссия 
в составе: председателя или его 
заместителя, двух членов и секретаря. 
Обязанности и функции Приемочно- 
испытательной Комиссии могут быть 
возложены на Бюро.

П р и м е ч а н и е .  В случае необ
ходимости, в состав Приемочно- 
Испытательной Комиссии могут 
быть кооптированы бухгалтера по 
отдельным специальностям, кои 
пользуются авторитетом среди ме
стных счетных работников.
3. Ириемочно - испытательной Ко

миссии вменяется в обязанность рас
смотрение заявлений и анкет от 
желающих вступить в члены Инсти
тута ГБЭ, производство испытаний 
но особой программе и представление 
в Бюро на пре дмет зачисления в члены 
Института ГБЭ, на основании поло-
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Державних бухгалтерів-експертів, зат
вердженого РНК СРСР 3 18 серпня 
1925 р. (36. Зак. СРСР 1925 р., ч. 69, 
арт. 5 І З )

4. Засідання Бюра, а також і При
йомно-іспитової Комісії вважається 
законними при кворумі не менш 3-х 
членів, за обов'язковою участю го
лови або його заступника.

5. Порядок вступу до складу членів 
Бюра такий:

1) Дійсними членами Інституту Дер
жавних бухгалтерів-експертів можуть 
бути особи, що задовольняють одній 
з наведених нижче вимог: а) були 
кандидатами Інституту Державних 
бухгалтерів-експертів на протязі 
встановленого реченця та склали від
повідний іспит, о) ті, шо були на 
посаді відповідального керівника ра
хункової частини на протязі не менше 
5-ти років та склали іспит за 
особливим програмам, шо його ви
робляє Центральне Бюро Інституту 
Державних бухгалтерів-експертів й зат
верджує Колегія Народнього Комі
саріяту Робітничо-Селянської Інспекції 
СРСР, в) відомі своїми науковими 
творами або практичними знаннями 
в галузі рахункових фінансово-еконо
мічних дисциплін.

У в а г а .  Як шо особи, згадані 
в п. „б" арт. 5, мають спеціяльну 
вишу освіту в рахівництві та звіт
ності, практичний стаж може бути 
зниженим до 3-х років. Особи, шо 
мають згаданий в увазі до п. 1 арт. 5 
освітній ценз, але не мають згада
ного в тій же увазі практичного 
стажу, залічуються кандидатами.

2) Членами Інституту Державних 
бухгалтерів-експертів не можуть 
бути: а) особи, шо не мають вибор
чого права за конституцією УСРР, 
б) обмежені в правах за судом.

3) Дійсні члени Інституту Держав
них бухгалтерів-експертів і кандидати

жения об Институте Государственных 
бух галтеров • экспертов, утвержден - 
ного СНК СССР от 18 августа 1925 г. 
(Соб. Зак. СССР 1925 г., № 69, 
ст. 513).

4. Заседания Бюро, а равно и При- 
емочно испытательной Комиссии счи
таются законно состоявшимися при 
кворуме не менее 3-х членов, при 
обязательном участии председателя 
или его заместителя.

5. Порядок вступления в состав 
Бюра следующий:

1) Действительными членами Инсти
тута Государственных бухгалтеров- 
экспертов могут быть лица, удовле
творяющие одному из нижеследующих 
требований: а) пребывание кандида
тами Института Государственных 
бухгалтеров-экспертов в течение 
установленного срока и сдача соответ
ствующих испытаний, б) стаж по 
должности ответственного руководи
теля счетной частью в продолжении 
не менее пяти лет при условии вы- 
аержания испытания по особой про
грамме, вырабатываемой Центральным 
Бюро Института Государственных 
бухгалтеров - экспертов и утвержда
емой Коллегией Народного Комисса
риата Рабоче-Крестьянской Инспекции 
СССР, в) известность своими науч
ными трудами «-ли практическими 
познаниями в области счетных и фи
нансово-экономических дисциплин.

П р и м е ч а н и е .  В том случае, 
если лица, указанные в п. „б“ ст. 5, 
имеют специальное высшее образо
вание по счетоводству и отчетности, 
практический стаж может быть по
нижен до трех лет. Лица, имеющие 
указанный в примечании к п. 1 
ст. 5 образовательный ценз, но не 
имеющие указанного в том же 
примечании практического стажа, 
зачисляются кандидатами.
2) Членами Института Государ

ственных бухгалтеров-экспертов не 
могут быть: а) не пользующиеся изби
рательными правами по конституции 
УССР, б) ограниченные в правах 
по суду.

3) Действительные члены Института 
Государственных оухгалтеров-экспер-
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во них призначаються Народнім Комі
саріятом Робітничо-Селянської Інспек
ції УСРР.

У в а г а .  Про затвердження членів
Інституту Державних бухгалтерів-

експертів оголошується в відповід
них офіційних органах преси.

4) Реченець перебування в канди
датах для переходу в члени Інституту 
Бюра Державних бухгалтерів експер- 
тів установлюється Українським Бюром 
при його заліченні, але не може бути 
меншим двох років. По закінченні 
визначеного реченця, кожному кандида
тові призначається особливий іспит.

Кандидат, шо задовольняюче склав 
іспита, призначається дійсним членом 
Інституту порядком, згаданим у п. З 
арт. 5 цієї інструкції.

6. Українське Бюро Державних 
бухгальтерівекспертів може орга
нізувати при собі такі секції: 
а) торговельну, б) промислову, в) бан
кову, г) держбюджетову і д) сільсько- 
господарчу.

Секції ці можуть бути поділеними 
на підсекції в окремих фахах.

7. Округові державні бухгалтери- 
експерти визначаються президією окр 
РСІ із осіб, що задовольняють вимо
гам арт. 5 цієї інструкції, і затвер
джуються НК РСІ УСРР на подання 
УБ ДБЕ.

8. Негайно після призначення окру- 
гового державного бухгалтера-екс- 
перта окр. РСІ відкриває прийом 
членів і кандидатів до ІДБЕ.

9. Кількість членів та кандидатів 
ІДБЕ при окр. РСІ встановлюється 
президією окр. РСІ, відповідно до об
сягу роботи в окрузі.

10. Члени та кандидати ІДБЕ ком
плектуються при окр. РСІ в залеж
ності від роду промисловости в окрузі 
Й можуть бути розподіленими на секції 
у фахах.

11. Список осіб, намічених у члени 
чи кандидати Інституту Державних 
бухгалтерів-експертів окр. РСІ, спо
чатку приймається президією окр.

тов и кандидаты к ним назначаются 
Народным Комиссариатом Рабоче-Кре
стьянской Инспекции УССР.

П р и м е ч а н и е .  Об утверждении 
членов Института Государственных 
бухгалтеров-экспертов публикуется 
в соответствующих оффициальных 
органах печати.
4) Срок пребывания в качестве 

кандидата в члены Института Госу
дарственных бухгалтеров - экспертов 
устанавливается Украинским Бюро при 
его зачислении, но не может быть 
менее 2-х лет. По истечении назна
ченного срока, каждому кандидату 
назначается особое испытание.

Кандидат, успешно выдержавший 
испытание, назначается действитель
ным членов Института порядком, ука
занным в п. 3 ст. 5 настоящей ин
струкции.

6. Украинское Бюро Государствен
ных бухгалтеров-экспертов может 
организовать при себе следующие 
секции: а) торговую, б) промышлен
ную, в) банковую, г) госбюджетную 
и д) сельско-хозяйственную.

Секции эти могут быть разделены 
на подсекции по отдельным специаль
ностям.

7. Окружные государственные бух- 
галтера-эксперты намечаются прези
диумом окр. РКИ из лиц, удовлетво
ряющих требованиям, изложенным 
в ст. 5 настоя цей инструкции, и утвер
ждаются НК РКИ УССР по представ
лению УБ ГБЭ.

8. Немедленно по назначению окруж
ного государственного бухгалтера- 
эксперта окр. РКИ открывает прием 
членов и кандидатов в ИГБЭ.

9. Число членов и кандидатов ИГБЭ 
при окр. РКИ устанавливается прези
диумом окр. РКИ, соответственно 
об'єму работ в округе.

10. Члени и кандидаты ИГБЭ ком
плектуются при окр. РКИ в зависи
мости от рода промышленности в 
округе и могут быть распределены на 
секции по специальностям.

11. Список лиц, намеченных в члены 
или кандидаты Института Государ
ственных бухгалтер >в-экспертов окр. 
РКИ, первоначально принимается пре-
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РС1 й на остаточне затвердження 
подається до Колегії НК РСІ УСРР 
через Українське Бюро Державних 
бухгалтерів експертів.

12 Членам Інституту Державних 
бухгалтерів-експертів належить ви
ключне право, на вимогу державних 
органів, давати висновки у всіх пи
таннях рахівництва та звітности.

13. Члени Інституту Державних бух- 
галтерів-експертів і підвідомчі їм кан
дидати, виконуючи покладені на них 
обов'язки на посаді 6у>галтера-екс- 
перта чи кандидата, за свої чинності 
відповідають як у дисциплінарному, 
як і судовому порядкові.

14. Розголошування членами Інсти
туту ДБЬ відомостей, звязаних з їх 
роботою, вважається злочинством на 
посаді, шо передбачено арт. 117 Крим. 
Код. УСРР.

15. Члени інституту Державних 
бухгалтерів-експертів та кандидати не 
мають права відмовлятися від вико
нання роботи, шо їм доручається 
органами Українського Бюра Держав
них бухгалтерів-експертів/

У в а г а .  Члени Інституту ДБЕ 
й кандидати яко бухгалтери-екс- 
перти не мають права виконувати 
будь якої роботи, шо входить 
у завдання Бюра в тих установах, 
де вони є на службі.

16. Кожний член Інституту повинен 
двічі на рік, в реченці, визначені Ук
раїнським Бюром Державних бухгал
терів-експертів, подавати до належ
них місцевих органів цих бюро звіт 
про всі виконані ним роботи на по
саді державного бухгалтера-експерта.

У в а г а .  Члени Інституту Держав
них бухгалтерів-експертів в округах 
подають звіт відповідному округо- 
вому бухгалтерові-експерту, а він — 
Українському Бюрові.

17. В разі зламання професійних 
обов'язків, члени Інституту Державних 
бухгалтерів - експертів підлягають 
таким заходам впливу: а)застережен-

зидиумом окр. РКИ и на окончатель
ное утверждение представляется в Кол
легию НК РКИ УССР через Украин
ское Бюро I осударственных бухгал- 
теров-экспертов.

12. Членам Института Государствен
ных бухгалтеров-экспертов принад
лежит исключительное право, по тре
бованию государственных органов, дачи 
заключений по всем вопросам счето
водства и отчетности.

13. Члены Института Государствен
ных бухгалтеров-экспертов и подведом
ственные им кандидаты, при выпол
нении возложенных на них обязан
ностей по званию бухгалтера-экс
перта или кандидата, за свои дей
ствия отвечают как в дисциплинарном , 
так и в судебном порядке.

14. Разглашение членами Института 
ГБЭ сведений, связанных с их работой, 
является преступлением по должности, 
предусмотренным ст. 117 Угол. Код. 
УССР.

15. Члены Института Государствен
ных бухгал:еров-экспертов и канди
даты не имеют права отказаться от 
выполнения работ, пооучаемых им 
органами Украинского Бюро Государ
ственных бухгалтеров-экспертов. \

П р и м е ч а н и е .  Члены Института 
ГБЭ и кандидаты в качестве бух- 
галтеров-экспертов не имеют права 
выполнять каких-бы то ни было 
работ, входящих в задачи Бюро, 
в тех учреждениях, в коих они 
состоят на службе.
16. Каждый член Института обязан 

два раза в год, в сроки, по определе
нию Украинского Бюро Государствен
ных бухгалтеров-экспертов, представ
лять в подлежащие местные органы 
Бюро отчет о всех выполненных им 
работах по должности государствен
ного бухгалтера эксперта.

П р и м е ч а н и е ,  Члены Института 
Государственных бухгалтеров - экс
пертов в округах представляют 
отчет соответственному окружному 
бухгалтеру-эксперту,а этот послед
ний Украинскому Бюро.
17. В случае нарушения профес

сиональных обязанностей, члены Ин
ститута Государственных бухгалтеров- 
экспертов подвергаются следующим
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ню, б) зауваженню, в) догані, г)забороні 
виконувати обов'язки члена Інституту 
реченцем не довше, як на 1 рік й д) 
виключенню з членів Інституту.

18. Заходи впливу, шо їх згадано 
в пакта> „г", „д“ арт. 17, накладають
ся Колегією НК РСІ УСРР, а заходи 
впливу, загадані в п.п. „а“, „6“ та 
„в“ арт. 17 — відповідними місцевими 
органами Українського Бюра.

Про всі наложені на бухгалтерів- 
експертів заходи дисциплінарного впли
ву повинно бути повідомлено НК РСІ 
Союзу РСР.

19. Про заборону членам Інституту 
Державних бухгалтерів-експертів ви
конувати обов'язки бухгалтеріЕ-експер- 
тів та про виключення їх з членів 
інституту—робиться оголошення у від
повіднім місцевім офіційнім органі.

20. Скарги на чинності членів Ін
ституту Державних бу.хгзлтерів- 
експертів подається у місцевий орган 
Українського Бюра, і його постанови 
можуть бути оскарженими протягом 
двох тижнів до Українського Бюра 
Державних бухгалтеоів - експертів, рі
шення його вважається остаточними 
й можуть бути скасованими або змі
неними лише Народнім Комісаріятом 
Робітничо Селянської інспекції СРСР 
в порядкові догляду.

21. Члени та кандидати Інституту 
Державних бухгалтерів-експертів по
винні заповнити о 2-х примірниках 
анкету встановленого зразку, шо при 
цьому додається. Анкети, заповнювані 
членами Інституту Державних бухгал
терів-експертів в округах, зберігається 
таким порядком: одну залишається 
в окр. РСІ, а другу пересилається до 
Українського Бюра ДБЕ.

22. Під час подачі анкет одержуєть
ся вступний внесок—1 карб., шо й не 
повертається навіть і тоді, кол^ заяву 
буде відхилено, з тим, шо анкету не 
повертається і зберігається в архіві.

23. Прийняті члени та кандидати 
Інституту дають шо-року членські 
внески в розмфі 5 карб.

взысканиям: а) предостережению; 6) 
замечанию, в) выговору, г) запреще
нию выполнять обязанности члена 
Института сроком не более одного 
года и д) исключению из числа членов 
Института.

18. Взыскания, указанные в п. п. 
„г“, „д“ ст. 17, налагаются Коллегией 
НК РКИ УССР, а взыскания, указа
нные в п.п. „а-, „6“ и „зи сг. 17,— 
соответствующими местными органами 
Украинского Бюро.

О всех наложенных на бухгалтеров- 
экспертов дисциплинарных взысканиях 
должно быть доведено до сведения 
НК РКИ Союза ССР.

19. О запрещении членам Институ
та Государственных бухгалтеров-эк- 
спертов выполнения обязанностей бух- 
галтеров-экспертов и об исключении 
их из числа членов Института—делает
ся публикация в соответствующем 
местном оффициальном органе.

20. Жалобы на действия членов Ин
ститута Государственных бухгалтеров- 
экспертов полаются в местный орган 
Украинского Бюро, постановления ко
торого могут быть обжалованы в 2-х- 
неделоный срок в Украинское Бюро 
Государственных бухгалтеров-экспер- 
тов, решения последнего считаются 
окончательными и могут • быть отме
няемы и изменяемы лишь Народным Ко
миссариатом Рабоче-Крестьянской Ин
спекции Союза ССР в порядке надзора-

21. Члены и кандидаты Института 
Государственных бухгалтеров-экспер- 
тов обязаны заполнить в двух экзем
плярах анкету установленного образ
ца, при этом прилагаемого. Анкеты, 
заполняемые членами Института Госу
дарственных бухгалтеров-экспертов 
в округах, хранятся в следующем по
рядке: одна остается в окр РКИ, 
а другая пересылается в Украинское
Бюро ГБЭ.

?2. При подаче анкет взимается 
вступительный взнос—1 р., который 
не подлежит возврату даже в т о м  слу
чае, если заявление будет отклонено, 
при чем анкета не возвращается 
и хранится в архиве.

23. С принятых в члены и канди
даты Института взимается ежегодно 
членский взнос в размере пяти руЛ.
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Вступні та щорічні внески, шо їх
одержує окр. РСІ, пересилається до

Каси Українського Бюра Державних 
бухгалтерів-експертів.

24. Для обліку всіх грошових сум, 
що вступають до каси Українського 
Бюра ДБЕ та місцевих органів, прова
диться касову книжку у місці одер
жання грошей. Таким же порядком 
провадиться облік і всіх запрошень 
на роботу.

25. Для видачі командировок на ро
боту треба завести книжку нарядів- 
відношень за додаваною формою К» 1.

26. Округові державні бухгалтери- 
експерти призначаються при таких 
окр. РСІ: Одеській, Київській, Кате
ринославській, Харківській, Артемів- 
ській, Луганській та Миколаївській.

У в а г а ,  м. Харків знаходиться
у віданні Українського Бюра ДБЕ.

27. Члени Бюра та члени ІДБЕ, 
а також і округові бухгалтери-експер- 
ти одержують винагороду за прове- 
ведені ними роботи в кількості годин, 
шо фактично витрачено ними на ро
боту, виходячи з місячного утримання: 
для першого поясу—450 карб, на мі
сяць, для другого поясу—360 карб, 
для третього — 300, для четвертого— 
250 і для п'ятого—200 карб.

28. З платні, шо її одержують 
члени Бюра, члени ІДБЕ та окру
гові державні бухгалтери - експерти 
(на підставі арг. 26 Положення 
ІДБЕ) робиться відлічування 15% 
у рахунок прибуткових вступлень 
УБЯБЕ.

Із цього розрахунку одержує ви
нагороду Президія Укрбюра Державних 
бухгалтерів-експертів за засідання як 
чергові, як і позачергові, з тим шо 
винагороду цю Президія Бюра одержує 
зі сум, шо вступают на прибуток Укра
їнського Бюра Державних бухгалтерів 
експертів.

Округові державні бухгалтери екс
перти та дійсні члени ІДБЕ також 
одержують винагороду із тих же сум 
та з того-ж розрахунку за часи 
нарад, шо скликаються зав. окр. РСІ.

Вступительные и ежегодные взносы, 
получаемые окр. РКИ, пересылаются 
в Кассу Украинского Бюро ГБЭ.

24. Для учета всех денежных сумм, 
поступающих в кассу Украинского 
Бюро ГБЭ и местных органов, ведется 
кассовая книга по месту получения 
денег. Таким же порядком ведется 
учет и всем требованиям на работу.

25. Для выдачи командировок на 
работы надлежит установить книгу 
нарядов - отношений по прилагаемой 
форме № 1.

26. Окружные государственные бух- 
галтера-эксперты назначаются при сле
дующих окр. РКИ: Одесской, Киев
ской, Екатеринослэвской, Харьковской, 
Артемовской, Луганской и Николаев
ской.

П р и м е ч а н и е .  Город Харьков
находится в ведении Украинского

Бюро ГБЭ.
27. Члены Бюро и члены ИГБЭ, 

а также и окружные бухгалтера-эк- 
сперты получают вознаграждение за 
произведенные ими работы по коли
честву часов, фактически затраченных 
на работу, исходя из месячного оклада: 
для первого пояса — 450 р. в месяц, 
для второго пояса —360 р., для тре
тьего—300 р.,для 4-го—250 р. и для 
5-го—200 руб.

28. Из получаемой платы членами 
Бюро, членами ИГБЭ и окружными 
государственными бухгалтерами - экс
пертами (на основании ст. 26 Поло
жения ИГБЭ) удерживается 15% в счет 
доходных поступлений УБГБЭ.

Из этого расчета получает возна
граждение Президиум Украинского 
Бюро Государственных бухгалтеров- 
экспертовза заседания как очередные- 
так и внеочередные, при чем возна,
граждение это Президиум Бюро полу
чает из сумм, поступающих в доход 
Украинского Бюро Государственных 
бухгалтеров-экспертов.

Окружные государственные бухгал- 
тера-эксперты и действительные члены 
ИГБЭ также получают вознаграждение 
из тех же сумм и с того же расчета за 
совещания, созываемые зав. окр. РКИ.
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29. Робота бухгалтерами-експертами 
провадиться за плату з добровільного 
погодження міжбухгалтером-експертом 
(що приймає роботу) та установою 
(що дає роботу), з тим, що складену 
умову про виплату повинно подати 
до УБДБЕ на затвердження, як шо 
її складено в Харкові, або*ж округо- 
вому бухгалтерові-експерту, як що її 
складається в окрузі.

30. Робота державного бухгалтера- 
експерта провадиться за плату, вста
новлену арт. 27 за нарядом відповід
ного бюра або місцевих його органів 
(округових бухгалтерів-експертів).

Харків, 20 квітня 1920 р.

Народній Комісар Робітничо- 
Селянської Інспекції

Владимирський.

29. Работа бухгалтерами-зкспер-
тами производится за плату по
добровольному соглашению-договору 
между бухгалтером-экспертом (при
нявшим работу) и учреждением (рабо
тодателем), при чем заключенное 
условие об оплате должно представ
ляться в УБРБЭ на утверждение, если 
оно заключено в Харькове, и окруж
ному бухгалтеру-эксперту, если оно 
заключено в округе.

30. Работа государственного бух- 
галтера-эксперта производится за 
плату, установленную ст. 27 по наряду 
соответствующего бюро или местных 
его органов (окружных бухгалтеров-
экспертов).

Харьков, 26 апреля 1926 г.

Народный Комиссар Рабоче- 
Крестьянской Инспекции

Владимирский.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголовліт ч. 1569. Харків. Урядова Друкарня ім. т. Фрунзе. Зам. ч. 2337. Прим. Ч. 7000,





|345(47.7)(003)1 Пролетарі всіх країн, єднайтеся/

УКРАЇНСЬКА С0ЦІЯЛ1СТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

УЗАКОНЕНЬ таШрозпороажень
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

ЗА 1920 РІК
ОФІЦІЙНЕ РИДАННЯ НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ

18 серпня 1926 р.
і.

Відділ ДРУГИЙ 18 августа 1926 г. і я Отдел ВТОРОЙ

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления ЭКОСО УССР 

(28 нуля 1 />26 г.).

ЗМІСТ
Постанова УЭН

(28 червня 1924 />.).

"и. П|іо зміну постанови .Про розподіл між 
«круговими виконавчими комітетами 
й центром підприємств місцевої про- 
мисловостн. що знаходяті^я у віданні 
губерніяльннх виконавчих комітетів".

Постанови Нарком здоров'я. Наркомюсту 
та Паркомпраці (23 червня 1926 р ).

71. Інструкція про обов'язковий огляд ро
бітників харчової справи.

72. Інструкція в справі застосування поло
ження про ДИСЦИПЛІНАРНІ СУДИ.

70. Об изменении постановления „О распре
делении между окружными исполни
тельными комитетами и центром пред
приятий местной промышленности, 
находящихся в ведении губернских 
и сс ол нптелі и и х ком итетов.
Постановления Наркомздрава. Нарком- 
юста и Наркоытруда (23 нюня 1926 г.).

71. Инструкция об обязательных осмотрах 
работников пищевого дела.

72. Инструкция по применению положення 
о дисциплинарных судах.

П о с т а н о в а  У к р а ї н с ь к о ї  Е к о н о м і ч 
н о ї  Н а р а д и .

70. Про зміну постанови .Про розпо
діл між округовими виконавчими ко
мітетами й центром підприємств міс
цевої промисловосте що знаходяться 
у віданні губерніальних виконавчих 

комітетів-.
На зміну п. „6“ арт. 1 своєї поста

нови з 12 червня 1925 року „Про роз
поділ між округовими виконавчими 
комітетами й центром підприємств 
місцевої промисловосте що знахо
дяться у віданні губерніальних вико
навчих комітетів- (36. Уз. УСРР 
1925 р., відділ II, N° 7-8, арт. 20), — 
Українська Економічна Нарада по
с т а н о в и л а :

Завод ім. „К. Маркса**, завод „Чер
воний ІІрофінтерн" з цехом .Канатний 
завод" у Нижнє-Дніпровську. фабрику 
допит .Спартак' і механічний завод

П о с т а н о в л е н и е  У к р а и н с к о г о  Э к о н о 
м и ч е с к о г о  С о в е щ а н и я .

70. Об изменении постановления „О рас
пределении между окружными испол
нительными комитетами и центром 
предприятий местной промышлен
ности, находящихся введении губерн

ских исполнительных комитетов". 
Во изменение п. „б“ ст. I постано

вления своего от 12 июня 1925 года 
„О распределении между окружными 
исполнительными комитетами и цент
ром предприятий местной промышлен
ности, находящихся в ведении губерн
ских исполнительных комитетов"(С. У. 
УССР 1925 г., отдел П.№7-8,ст. 20).— 
Украинское Экономическое Совещание 
п о с т а н о в и л о :

Входящие в состав Екатеринослав- 
ского „Металлооб'единения" завод им. 
К. Маркса, завод „Красный Профин- 
терн“ с цехом „Канатный завод" в Ниж-
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„Цеп", шо увіходять у склад Катери
нославського „Металооб'єднанняа, за
лишити у віданні Катеринославського 
Округового Виконавчого Комітету.

Харків. 28 червня 1926 р.
Голова Української Економічної 

Наради В. Чубар. 
Керівничий Справами Української 

Економічної Наради Ф. Бега.
Оголошено у „Вістях ВУЦВК". 
липня 1926 р.. \«

не-Днепровске. фабрику лопаг „Спар
так- и механический завод „Цепь"
оставить в ведении Екатеринослав- 
ского Окружного Исполнительного 
Комитета.

Харьков. 28 нюня 1926 г.
Председатель Украинского Эконо

мического Совещания В. Чубарь. 
Управляющий Делами Украинского 

Экономического Совещания Ф. Вега.
Роспублнковано в „Вістях ВУЦВК" 

июля 1926 г.. Л?

Постанова Народнього Комісаріяту 
Охорони Здоров'я.

71. Інструкція про обов'язковий ог
ляд робітників харчової справи.

На розвиток та до застосовання 
постанови Раднаркому УСРР від 12 лю
того 1925 р. „Про санітарний догляд 
за виготовленням, сховом та продажем 
харчових продуктів, смакових речовин 
і напоїв" (36. Уз. УСРР 1925 р., №8, 
арт. 61), Наркомздоров'я УСРР поста
новив затвердити таку інструкцію.

1. Всі робітники та службовці в дер
жавних, громадських або приватних 
підприємствах, шо виготовлюють, пере
ховують або продають харчові про
дукти та напої, а також і власники 
підприємств, безпосередньо зайняті 
у виробництві й торгівлі, підлягають 
лікарським оглядам : попередньому,всту
паючи на роботу, або під час відкриття 
підприємства та періодичним на про
тязі всьою часу перебування на роботі 
по таких установах або підприємствах.

2. Лікарський огляд поширюється 
на робітників таких підприємств, що 
мають відповідні документи (патенти) 
на право виробництва та торгівлі як 
в закритих помешканнях, як і в роз
нос: різниць, пекарень, цукерень та 
инших закладів хлібопекарського про
мислу, ковбасних виробництв, молочних 
ферм,маслоробних, сироварних,цукер
кових, консервних та макаронних фаб
рик та заводів, торговельних закладів 
і склепів на вищезазначені харчові

Постановление Народного Комисса
риата Здравоохранения.

71. Инструкция об обязательных ос 
мотрах работников пищевого дела.

В развитие и по применению поста
новления Совнаркома УССР от 12 фев
раля 1925 года „О санитарном надзоре 
за изготовлением, хранением и про
дажей пищевых продуктов, вкусовых 
веществ и напитков", (С. У. УССР 
.1925 г., К? 8, ст. 61) Наркомздрав 
УССР постановил утвердить ниже
следующую инструкцию.

1. Все рабочие и служащие в госу
дарственных, общественных или част
ных предприятиях, изготовляющих, 
хранящих или продающих пищевые 
продукты и напитки, а равно и вла
дельцы предприятий, непосредственно 
занятые в производстве и торговле, 
подвергаются врачебным осмотрам: 
предварительному при поступлении на 
работу или при открытии предпри
ятия и периодическим — во все время 
нахождения на работе в такого рода 
учреждениях или предприятиях.

2. Врачебный осмотр распростра
няется на работников следующих пред
приятий, имеющих соответствующие 
документы (патенты) на право произ
водства и торговли как в закрытых 
помещениях, так и в разнос: боен,

#хлебопекарен, кондитерских и других 
заведений хлебопекарского промысла, 
колбасных производств, молочных ферм, 
маслодельных, сыроварных, конфектных, 
консервных и макаронных фабрик и за
водов, торговых заведений и складов
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продукти, громадських їдалень, кава
рень, ресторанів та тютюнових фабрик.

У в а г а .  Лікарському оглядові під
лягають ті з робітників харчових 
підприємств, шо мають безпосереднє 
відношення до харчових продуктів, 
смакових речовин та напоїв.

3. Список хоробам, що перешко* 
джують допустити до роботи в харчо
вих підприємствах або потрібують 
тимчасового одстановлення вії цих 
робіт, встановлюється такий:

а) кишкові інфекції: холера, черев
ний тиф, паратиф, дизинтерія, енте
роколіти, шо їх викликано кишковою 
групою як в гострій стадії хороби, як 
і в стадії бацилоносійва, калова 
фістула;

б) інфекції легенів та слюзневої 
оболонки: відкрита форма туберкульо
зу, гнилязняний нежить, та гниляз- 
няний бронхіт, дифтерія та бацилоно- 
сійство при ній, риносклерома;

в) інфекції шкірні: шкірні форми 
туберкульозу, проказа, ріжні грибкові 
й паразитарні заразливі захорування 
шкіри та волосся (фавус, волосомор, 
короста та ин.), стафілококові й стрел
ке ві інфекції шкіри (рожа, карбун
кули та фурункули відкритих частин 
тіла);

г) венерійні хороби в заразливому 
періодові;

д) заразливі очні хороби (трахома 
в гострій сіадії, гострі заразливі 
кон'юнктивіти).

4. Як попередні, як і періодичні 
лікарські огляди, шо їх організується 
здоровінспекціями, провадиться полі
клініками й амбулаторіями (Робмеду 
й загальними), шо в разі потреби 
направляють хорих до туб. і вен- 
диспансерів.

5. Кожна особа, поступаючи на 
службу до харчового підприємства, 
повинна подати адміністрації або 
власникові підприємства свідоцтво 
лікарської установи (поліклініки, 
амбулаторії) про відсутність у неї 
хороб, шо перешкоджують вступу до 
харчового підприємства (арт. З цієї 
інструкції).

для вышеперечисленных пищевых про
дуктов, общественных СТОЛОВЫХ, ко
фейных, ресторанов и табачных фабрик 

П р и м е ч а н и е .  Врачебному ос
мотру подвергаются те из работни
ков пишевых предприятий, которые 
имеют непосредственное отноше
ние к пищевым продуктам, вкусовым 
веществам и напиткам.
3. Список болезней, препятствующих 

допущению к работе в пишевых пред
приятиях или требующих временного 
устранения от этих работ, устанавли
вается следующий:

а) кишечные и:«фекции:холера,брюш
ной тиф, паратиф, дезинтерия, энте
роколиты, вызванные кишечной груп
пой, как в острой стадии болезни,так 
и в стадии бациллоносительства, кало
вый свиш;

б) инфекции легочные и Слизистых 
оболочек:открытая форма туберкулеза, 
гнилостный насморк и гнилостный 
бронхит, дифтерия и бациллоноситель
ство при ней, риносклерома;

в) инфекции кожные: кожные формы 
туберкулеза, проказа, различные гриб
ковые и паразитарные заразительные 
заболевания кожи и волос (фавус, 
стригущий лишай, чесотка и проч.), 
стафилококковые и стрептококковые 
инфекции кожи, (рожа, карбункулы, 
фурункулы открытых частей тела);

г) венерические болезни в заразном 
периоде;

д) заразные глазные болезни (тра
хома в острой стадии, острые зараз
ные кон'юнктивиты).

4. Как предварительные, так и пе
риодические врачебные осмотры, орга
низуемые здравинспекциями, прово
дятся поликлиниками и амбулаториями 
(Рабмеда и общими), которые в случае 
надобности направляют больных в туб. 
и вендиспансеры.

5. Каждое лицо при поступлении 
на службу в пищевое предприятие, 
обязано представить администрации 
или владельцу предприятия свидетель
ство врачебного учреждения (поли
клиники, амбулатории) об отсутствии 
у него болезней, препятствующих 
поступлению ь пищевое предприятие 
(ст. 3 настоящей инструкции).
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У н а г а .  Власники харчових під
приємств, що безпосередньо зай
няті у виробництві або торгівлі, 
лікарське свідоцтво лік/станов по
дають до органів санітарного до
гляду.
6. Лікувальні установи на заяву 

адміністрації або власника торго
вельно-промислових харчових підпри
ємств, а також посередницького бюра 
повинні перевести лікарський огляд 
вступаючих на роботу без прогаяння, 
не пізніш як 48 годин та видати від
повідне посвідчення.

7. Кожний робітник або службо
вець, а також і власник, безпосе
редньо зайнятий в харчовім підприєм
стві, повинен підлягати лікарсько-са- 
нігарним оглядам у періоди від 1 до 
З місяців згідно з планом, виробле
ним місцевими здороввідділами за по
переднім погодженням з професійними 
органами й відділами місцевого госпо
дарства та промисловости.

У в а г а .  За робітний час, витра
чений робітниками харчових закла
дів на періодичний лікарський огляд 
виплачується за рахунок підприєм
ства, з тим що ці огляди прова
диться по змозі в робітний час; по 
великих-же підприємствах, з метою 
економії часу, .лікувальні установи 
по змозі організують такі огляди 
на самих підприємствах; в такому 
разі підприємства повинні дати для 
цієї мети світлу і простору кімнату 
з відповідним устаткуванням (ка
напка, стіл, умивальник, мило, руш
ник).

8. Лікарські висновки про здатність 
або нездатність до роботи в харчо
вих підприємствах записується до 
особливих іменних карток у двох при
мірниках, із них одного перехо
вується в лікувальній установі, а дру
гого на підприємстві.

В ці-ж картки заноситься відмітки 
про наслідки періодичних лікарських 
оглядів.

9. Як шо поліклініки та амбулаторії 
виявлять серед робітників харчової

П р и м е ч а н и е .  Владельцы нише
вых предприятий непосредственно 
занятые в производстве или тор
говле, врачебное свидетельство 
лечучреждений представляют орга
нам санитарного надзора.
6. Лечебные учреждения по за

явлению администрации или владельца 
торгово промышленных пищевых пред
приятий, а также посреднического 
бюро должны произвести врачеб
ный осмотр поступающих на работу 
без промедления, не позже 48 часов 
и выдать соответствующее удостове
рение.

7. Каждый рабочий или служащий, 
а также и владелец, непосредственно 
занятый в пищевом предприятии, 
обязан подвергаться врачебно-сани- 
тярным осмотрам в промежутки от 1 
до 3 месяцев согласно плану, вырабо
танному местными здравотделами,'по 
предварительному соглашению с про
фессиональными органами и отделами 
местного хозяйства и промышлен
ности.

П р и м е ч а н и е .  Рабочее время, 
потрачен юе работниками пищевых 
заведений на периодический вра
чебный осмотр, оплачивается за 
счет предприятия, при чем эти 
осмотры производятся по возмож
ности в рабочие часы; на крупных-же 
предприятиях, в целях экономии 
времени, лечебные учреждения по 
возможности организуют таковые 
осмотры на самих предприятиях; 
в таких случаях предприятия обя
заны предославить для этой цели 
светлую и достаточную по разме
рам комнату с соответствующим 
оборудованием (кушетка, стол, умы
вальник, мыло, полотенце).
8. Врачебные заключения о пригод

ное і и или непригодности к работе 
в пищевых предприятиях заносятся 
в особые именные карточки в двух 
экземплярах, из которых один хра
нится в лечебном учреждении, а дру
гой на предприятии.

В эти же карточки заносятся от
метки о результатах периодических 
врачебных осмотров.

9. В случае обнаружения поликли
никами и амбулаториями среди работ-
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справи хорих на зазначені в арт. З
хороби, цих осіб одстановлюється від
роботи в харчових підприємствах аж 
до видужання.

У в а г а .  Хронічні (більш як 4 мі
сяці) бацилоносії черевнотифозні, 
паратифозні, різачкові, що їх знято 
з харчових виробництв, можуть 
бути за дозволом лікарсько-кон
трольної комісії й сандогляду 
допущені до роботи в инших під
приємствах не харчового характеру 
з тим, щоб вони • перебували під 
лікарсько-санітарним доглядом.
10. Догляд за виконанням зазначе

ної інструкції покладається на сані
тарні органи Наркомздоров'я р центрі 
й на місцях.

11. Відповідальність за прийом на 
службу або на роботу до харчового 
підприємства або торгівлю осіб, шо 
не були на попередньому лікарському 
огляду, а також залишення на роботі 
осіб, визнаних хорими, покладається 
на адміністрацію державних та гро
мадських підприємств, а також і на 
власників приватних підприємств.

Харків, 25 червня 1920 р.
Заст. Народнього Комісара

Охорони Здоров'я Ніколаїв.

ников пищевого дела больных, указан
ными в ст. 3 болезнями, эти лица 
отстраняются от работы в пищевых 
предприятиях впредь до выздоро
вления.

П р и м е ч а н и е .  Хронические 
(свыше 4 месяцев) бациллоносители 
брюшно - тифозные, паратифозные, 
дизентерийные, снятые с пищевых 
производств, могут быть с разре
шения врачебно контрольной комис
сии и саннадзора допущены к ра
боте в других предприятиях не 
пищевого характера ,с тем, чтобы 
они находились под врачебно-сани
тарным наблюдением.
10. Надзор за выполнением озна

ченной инструкции возлагается на 
санитарные органы Наркомздрава в 
центре и на местах.

11. Ответственность за прием на 
службу или • на работу в пищевое 
предприятие или торговлю лиц, не 
подвергшихся предварительному вра
чебному осмотру, а также оставление 
на работе лиц, признанных больными, 
возлагается на администрацию госу
дарственных и общественных пред
приятий, а равно и на владельцев 
частных предприятий.

Харьков, 23 июня 1926 г.
Зам. Народного Комиссара

Здравоохранения Николаев.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Юстиції  та Народнього Комісаріяту 

Праці УСРР.

На виконання арт. 15 Постанови 
ВУЦВК та РНК з 3 лютого 1926 р. 
„Про дисциплінарні суди (36. Уз. 
УСРР 1926 р., № 15, арт. 114), НКЮ 
та НКПраці УСРР видають таку 
інструкцію:

72. Інструкція до застосування Поло
ження про дисциплінарні суди.

/. Організація дисциплінарних судів.

1. На членів та додаткових членів 
округових дисциплінарних судів при
значається

Постановление Народного Комис
сариата Юстиции и Народного 

Комиссариата Труда УССР.

Во исполнение статьи 15 Постано
вления ВУЦИК а и СНК от 3 февраля 
1926 года „О дисциплинарных судах** 
(С У. УССР 1926 г., N° 15, ст. 114), 
НКЮ и Наркомтруд издают следую
щую инструкцию:

72. Инструкция по применению Поло
ження о дисциплинарных судах.

1. Организация дисциплинарных судов.

1. Членами и добавочными членами 
окружных дисциплинарных судов на
значается:
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а) представників окрсудів — поста
новою пленуму цих судів, ВІДПОВІДНО 
до арт. 67 Положення про Судо
устрій;

0) представників округових відділів 
НСІ — постановою їх Президії. Канди
датури, що їх висунено, обміркову
ється президією округових виконавчих 
комітетів і ними обирається.

2. Додаткові члени Головного Ди
сциплінарного Суду, а також окру
гових дисциплінарних судів вступають 
до виконування обов'язків членів цих 
судів тільки за тих випадків, коли 
постійні члени тих судів не мають 
можливости по законних підставах 
брати участь у складі суду.

3. Додаткові члени можуть засту
пати кожний тільки члена такої уста
нови, що від неї вибрано того додат
кового члена. Не дозволяється брати 
участь в одному судовому складі 
2 членам від одної установи.

4. Не дозволяється заступати в су
довому складі голів дисциплінарних 
судів.
//. Підсудність дисциплінарних судів.

5. Дисциплінарним судам підсудні 
виключно справи відносно осіб, назва
них в арт. арт. 2, 3 положення про 
дисциплінарні суди.

Заходи дисциплінарного впливу до 
службовців державних установ, не під
судних дисциплінарним судам, засто
совується керівниками установ та під
приємств, де працюють зазначені слу
жбовці, в межах, шо їх встановлено 
постановою ВУЦВК'у з 5 жовтня 
1921 р. (.36. Уз. УСРР 1921 р., 
№ 20, арт. 374;.

6. Округовим дисциплінарним судам 
підсудні справи, що їх зазначено в 
арт. З Положення про дисциплінарні 
суди. Підсудність округових дисциплі
нарних судів визначається місцем ско- 
їння хиби або вчинку.

7. Зміна службового стану урядової 
особи, яка скоїла вчинок, що за нього 
застосовується заходів дисциплінар
ного впливу, змінює підсудність спра
ви тільки за тих випадків, коли ця 
особа на своїй новій посаді підлягає

а) представителей окреудов — по
становлением пленума этих судов, 
соответственно статьи 67 Положения 
о Судоустройстве;

б) представителей окружных отде 
лов РКИ — постановлением Президи
ума последних. Выдвинутые кандида
туры обсуждаются президиумом окруж
ных исполкомов и избираются послед
ними.

2. Добавочные члены Главного 
Дисциплинарного Суда, а также 
окружных дисциплинарных судов при
ступают к исполнению обязанностей 
членов этих судов только в тех слу
чаях, когда постоянные члены тех 
судов не имеют возможности на за
конных основаниях участвовать в со
ставе суда.

3. Каждый добавочный член может 
заменять только члена того учрежде
ния, от которого добавочный 'Член 
избран. Воспрещается участвоЕать 
в одном составе суда 2 членам от 
одного учреждения.

4. Не допускается замена в составе 
суда председателей дисциплинарных 
судов.

II. Подсудность дисциплинарных судов.

5. Дисциплинарным судам подсудны 
исключительно дела в отношении лиц, 
поименованных в ст. ст. 2, 3 Поло
жения о дисциплинарных судах.

Меры дисциплинарного воздействия 
в отношении служащих государствен
ных учреждений, не подсудных дисци- 
плинарным судам, применяются заве
дующими тех учреждений и предприя
тий, где работают данные служащие, 
в пределах установленных постанов
лением ВУЦИК'а от 5 октября 1921 г. 
(Соб. Уз. УССР 1921 г., № 20, ст. 574).

6. Окружным дисциплинарным су
дам подсудны дела, указанные в с т .  3 
Положения о дисциплинарных судах. 
Подсудность окружных дисципли
нарных судов определяется местом со
вершения упущения или проступка.

7. Изменение служебного положе
ния должностного лица, учинившего 
проступок, подлежащий взысканию 
в дисциплинарном порядке, изменяет 
подсудность дела только в тех слу
чаях, когда это лицо по своей новой
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відповідальності в Головному Дисци
плінарному Суді.

У в а г а .  Зміну підсудности за ви
падків, вказаних в арт. 7 цієї інст
рукції, може бути переведено тіль
ки в порядкові п. „п“ арт. 2 По
ложення про дисциплінарні суди.
8. Справу, яку наслідком наивно

сти де-кількох осіб, що до них слід 
застосувати заходів виливу, або за 
инших підстав підсудну одночасно 
двом або де-кільком судам, належить 
розглядати в тому суді, в якому ви
никла справа.

9. Дисциплінарні суди, встановив
ши, шо в їх переведенні є непідсудна 
їм справа, повинні негайно направи
ти ту справу за належною підсуд
ністю.

10. Направлену справу з одного 
дисциплінарного суду до иншого, в 
порядкові арт. 9 цієї інструкції, му
сить безумовно прийняти до переве
дення той суд, якому її направлено. 
Суперечок між дисциплінарними су
дами про питання шо до підсудности 
не припускається.

11. Як шо під час направлення 
справи виникає сумнів в питанні про 
наявність в чинйостях службової осо 
би ознак кримінального вчинку, шо по
тягає застосовання заходу соціяльного 
захисту, справу належить направити 
в суд, згідно зі встановленими КПК 
правилами підсудности.

12 Порядок направлення справ до 
дисциплінарних судів розпорядчими 
засіданнями Судової Колегії Найви
щого Суду в кримінальних справах 
і кримінально-судових відділків кри
мінальних відділів окрсудів, а також 
Касац. Колегії Найвищого Суду в кри
мінальних справах та крим. кас. від
ділки кримінальних відділів окрсу- 
оів визначується правилами арт. 4 
і п. 1 арт. 330 КПК.

13. Припиняючи в судовому поряд
кові справи й направляючи їх для 
розвязання до дисциплінарних судів, 
судові органи, шо іх зазначено в арт. 12 
цієї інструкції, не мають права вхо
дити в обміркування питання про за
хід дисциплінарного впливу, що його

должности подлежит ответственности 
перед Главны*. Дисциплинарным Судом.

П р и м е ч а н и е .  Изменение под
судности в случаях, указанных в 
ст. 7 настоящей инструкции, может 
быть произведено лишь в порядке 
п. „л“ ст. 2 Положения о дисци
плинарных судах.
8. Дело, которое вследствие нали

чия нескольких лип, подлежащих взы
сканию, или по иным основаниям под
судно одновременно двум или не
скольким судам, подлежит рассмотре
нию в том суде, в котором возникло 
дело.

9. Дисциплинарные суды, установив, 
что в их производстве находится не
подсудное им дело, обязаны неме
дленно направить это дело по надле
жащей подсудности.

10. Дело, направленное из одного 
дисциплинарного с у д а  в другой в по
рядке ст. 9 настоящей инструкции, 
подлежит безусловному принятию к 
производству тем судом, коему оно 
направлено. Пререкания между дис
циплинарными судами по вопросам о 
подсудности не допускаются.

11. В случаях,, когда при напра
влении дела возникает сомнение по 
вопросу о наличии в действиях долж
ностного лица признаков уголовного 
деяния, влекущего за собою приме
нение меры соци ільной зашиты, дело 
подлежит направлению в суд, согла
сно установленных У ПК правил под
судности.

12. Порядок направления дел в дис
циплинарные суды распорядительными 
за еданиями Судебной Коллегии Вер
ховного С у д а  по уголовным делам и 
уголовно-судебных отделений уголов
ных отделов окрсудов, а равно Ка
сац. Коллегии Верхсуда по уголовным 
делам и угологно-кассационных отде
лений уголовных отделов окрсудов 
определяется правилами ст. 4 и п. 1 
ст. 330 УПК.

13. Прекращая в судебном порядке 
дела и направляя их для разрешения 
в д| сциплинарные суды, судебные ор
ганы, указанные в ст. 12 настоящей 
инструкции, не вправе входить в об

суждение вопроса о мере дисципли
нарного воздействия, какому кадле
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належало-б застосувати особі, що
с к о ї л а  в ч и н о к .

14. Постанови й ухвали судових 
інстанцій про направлення справ в 
дисциплінарні суди викликають для 
тих тільки обов'язок прийняти ті спра
ви до переведення, а сам розгляд 
справи переводиться в загальному 
порядкові.

15. Припиняючи в судовому поряд
кові переведення та вбачаючи в чин
ностях службових осіб ознаки дисци
плінарного вчинку, судоргани напра
вляють копію своєї ухвали про при
пинення справи до дисциплінарного 
суду. Як шо потрібно, судоргани, з 
власної ініціятиви або на прохання 
дисциплінарних судів, направляють цим 
судам на огляд ціле переведення в 
справі або витяги матеріялів у справі, 
що мають значіння під час розгляду 
справи в дисциплінарному порядкові. 
Після використання зажадане пере
ведення повергається судовим оріа- 
нам, де воно й переховується в за
гальному порядкові, встановленому 
для переховання припинених переве
денням кримінальних справ.

16. Направлені справи з ухвал суд- 
органів до дисциплінарних судів мо
жуть ними бути повернені до тих 
органів тільки виключно за тих ви
падків, коли при розгляді справи дис
циплінарним судом буде встановлено 
нові обставини, що ї х н є  взяв неува
гу суд, розглядаючи справу.

17. Відновлення переведення в судо
вому порядкові в направлених справах 
із дисциплінарних судів до судорганів, 
в порядкові арт. 16 цієї інструьиії, 
переводиться в порядкові арт. арт. 
208, 378-387, 451 п. 1, 462, 452-454 
КПК, і як що відмовлено буде відно
вити справу, переведення знову на
правляється до дисциплінарного суду 
на розгляд.

18. Направлення справ Прокура
турою до дисциплінарних судів пере
водиться, як за матеріялами Проку
ратури по загальному догляду за 
законністю чинностей державних 
установ та підприємств, як і за ма-

жало бы подвергнуть лицо, учинив
шее проступок.

14. Постановления и определения 
судебных инстанций о направлении 
дел в дисциплинарные суды создают 
для последних лишь обязанность при
нять эти дела к производству, а са
мое рассмотрение дела производится 
в общем порядке.

1 5. Прекращая в судебном порядке 
производство и усматривая в дейст
виях должностных лиц признаки дис
циплинарного проступка, судорганы 
направляют копию своего определения 
о прекращении дела в дисциплинар
ный суд. В случае надобности, судор
ганы, по собственной инициативе или 
по просьбе дисциплинарных судов, на
правляют последним для обозре
ния все производство по делу или 
выписки из материалов по делу, име
ющие значение при рассмотрении -де
ла в дисциплинарном порядке. IIэ ис
пользовании затребованное производ
ство возвращается судебным органам, 
где и хранится в общем .порядке, 
установленном для хранения прекра
щенных производством дел.

16. Направленные по определениям 
судорганов в дисциплинарные суды 
дела могут последними быть возвра 
щены в эти органы лишь исключи
тельно в тех случаях, когда при рас
смотрении дела дисциплинарным су
дом будут установлены новые обсто
ятельства, которые ускользнули от 
внимания судебных органов при рас
смотрении дела.

17. Возобновление в судебном по
рядке производства по делам, напра
вленным в судорганы из дисципли
нарных судов, в порядке ст. 16 на
стоящей инструкции, производится 
в порядке ст. ст. 208,378 387, 451 
п. 1, 462, 452-454 УПК, при чем 
в случае отказа в возобновлении 
дела-производство вновь направляется 
в дисциплинарный суд для рассмо
трения.

18. Направление дел в дисципли
нарные суды Прокуратурою произво
дится как по материалам Прокура 
туры по общему надзору за закон
ностью действий государственных 
учреждений и предприятий, так и по
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теріялами справ, що переводилися 
в органах дізнання й припинені Про
куратурою в порядкові арт. 107 КПК.

У в а г а .  Використання дисцсудами 
даного їм арт. 6 Положення про 
дисцсуди права направляти в суд 
переведення за випадків, коли 
справа підлягає розглядові в судо
вому порядкові, дотично справ, 
припинених Прокуратурою й на
правлених до дисцсудів, може на
ступити тільки на підставах, вка
заних в арт. 16 цієї інструкції.

Порушення таких справ перево
диться постановами Прокуратури.

19. Коло осіб і установ, що їм 
дано право направляти справи до 
дисцсудів, вичерпуюче вказано в арт. 4 
Положення про дисцсуди.

Направляти справи органам дізнання 
та слідства до дисцсудів не дозво
ляється.

20. Дисциплінарне переведення може 
бути порушено не пізніше, як за рік 
після того, як скоїно вчинок, що 
потягає застосовання заходу дисци
плінарного впливу. Як шо протягом 
цього часу велось спочатку кримі
нальне переведення або слідство в тій 
же справі проти особи, що підлягає 
дисциплінарній відповідальності, біг 
реченця задавнення переривається.

21. Як шо, з одного й того-ж при
воду виникло переведення в кримі
нальному і в дисциплінарному поряд
кові, переведення в дисциплінарному 
суді припинюється.

Те, шо справу про будь-які служ
бові провини та хиби вже було роз
глянуто в дисциплінарному порядкові, 
не перешкоджує, щоби справу про 
ці-ж хиби та провини розглядалося 
в кримінальному порядкові, як шо їх 
належить переслідувати в такому 
порядкові.

22. Дисциплінарні суди повинні 
сповіщати Прокуратуру про виник
нення в них дисциплінарного пере
ведення.

материалам производившихся в орга
нах дознания дел, прекращенных 
Прокуратурой в порядке ст. 107 УПК.

П р и м е ч а н и е .  Использование 
диссудами предоставленного им ст. 6 
Положения о диссудах права напра
вления в суд производства в слу
чаях, когда дело подлежит рассмо
трению в судебном порядке, в отно
шении дел, прекращенных Проку
ратурой и направленных в д^.с- 
суды, может последовать лишь по 
основаниям, указанным в ст. 16 
настоящей инсірукции.

Возбуждение дел этой категории 
производится постановлениями Про
куратуры.

19. Круг лиц и учреждений, коим 
предоставлено право направления дел 
в диссуды, исчерпывающе указан 
в ст. 4. Положения о диссудах.

Направление дел в диссуды орга
нами дознания и следствия не допу
скается.

20. Дисциплинарное производство 
может быть возбуждено не позже, 
чем через год после того, как был 
учинен проступок, влекущей за собою 
применение меры дисциплинарного 
воздействия. Вели в течение этого 
срока против лица, подлежащего дис
циплинарной ответственности, сначала 
велось уголовное производство или 
следствие по -тому же делу, течение 
давностного срока прерывается.

21. В случаях, когда по одной 
и той же причине возникает произ
водство в уголовном и дисциплинар
ном порядке, то производство в дис
циплинарном суде прекращается.

То обстоятельство, что дело по 
каким-либо служебным проступкам 
или упущениям уже рассматривалось 
в дисциплинарном порядке, не пре
пятствует тому, чтобы дела за те же 
упушения или проступки рассматри
вались в уголовном порядке, в том 
случае, если они подлежат преследо
ванию в таком порядке.

22. Дисциплинарные суды обязаны 
уведомлять Прокуратуру о возникшем 
у них дисциплинарном производстве.
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///. Порядок провадження справ у диіци
кл шарни Г судах.

23. Розгляд справ у дисцсудах пе
реводиться судовою радою у складі 
з 3 осіб—голови та двух членів.

24. Голова й члени дисциплінарних 
судів не можуть брати участи в роз
гляді справи за т^х випадків: 1) як 
шо вони є рідня осіб, шо стосовно 
їх справа підлягає розглядові; 2) як 
то вони є заінтересованими кінцем 
справи; 3) як шо вони з тих чи 
инших причин не можуть безсто
ронньо розглянути справу.

25. Відвод будь-кого із членів даного 
складу дисцсуду від участи в справі 
може наступити, як з ініціятиви самих 
суддів, як і на клопотання сторін.

26. Питання про відеод розвя- 
зується иншими членами дисциплінар
ного суду, шо беруть участь у справі, 
за відсутности члена дисцсуду, якому 
дано відвод.

При рівній кількості голосів член 
дисцсуду вважається за відведеного.

27. Відведеного члена дисцсуду 
треба заступити додатковим членом 
дисцсуду, представником від тої уста
нови, від якої був вибраний відве
дений суддя.

28. Розгляд справ в дисцсудах пе
реводиться в порядкові, встановленім 
арт. арт. 8-10 Положення про-дисц 
суди. Лоза межами тих правил 
дисциплінарні суди не є звязані жад
ними формальностями в порядкові 
розгладу справ.

29. Як шо притягнений до дисци
плінарної ьідповідальности явиться 
особисто в засідання дисциплінарного 
суду, йому обов'язково повинно дати 
змогу дати пояснен їя по суті інкри
мінованого йому вчинку. Ті пояснення 
можуть притягнені давати як усно, як 
і листовно.

ЗО. Після закінчення судового роз
гляду в справі дисциплінарні суди 
ухвалюють постанову по суті.

ПІ. Порядок ведения дел в дисципли
нарных судах.

23. Рассмотрение дел в диссудах 
производится судебным присутствием 
в составе из 3 человек—председателя 
и двух членов.

24. Председатель и члены диссудов 
не могут участвовать в рассмотрении 
дела в тех случаях: 1) когда они 
являются родственниками лиц, в отно
шении которых дело подлежит рас
смотрению; 2) когда они являются 
заинтересованными в исходе дела;
3) если они по тем или иным осно
ваниям не Могут беспристрастно 
разрешить дело.

25. Отвод кого-либо из членов 
данного состава диссуда от участия 
в деле может последовать, как по 
инициативе самих судей, так и по 
ходатайству сторон.

26. Вопрос об отводе разрешается 
остальными участвующими в деле 
членами диссуда в отсутствии отво
димого члена диссуда. При равенстве 
голосов, член диссуда считается отве
денным.

27. Отведенный член диссуда под
лежит замещению запасным членом 
диссуда, представителем от того 
учреждения, от коего был избран 
отведенный.

28. Рассмотрение дел в диссудах 
производится в порядке, установлен
ном ст ст. 8-10 Положения о диссудах. 
За пределами этих правил дисципли
нарные суды не связаны никакими 
формальностями в порядке рассмотре
ния дел.

29. В тех случаях, когда привле
ченный к дисциплинарной ответствен
ности лично явился в заседание дис
циплинарного суда, ему обязательно 
должна быть предоставлена возмож
ность дать об'яснения по существу 
инкриминируемого ему проступка. 
Об'яснения эти могут представляться 
привлеченными как в устной, так и 
в письменной форме

30. По окончании судебного разби
рательства по делу дисциплинарные 
суды выносят постановление по су
ществу.
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31. Постанови ухвалюється зви
чайною більшістю голосів судового скла
ду й їх підписують всі члени складу.

32. В постанові повинні бути точні 
вказівки про особовість обвинуваче
ного, час, місце, способи скоїння вчин
ку і обставини, при яких його було 
скоїно; точний опис самого вчинку; 
вказівки на доказанність або недока- 
занність скоїння вчинку обвинуваче
ним; мотиви, за якими суд прийшов 
до висновку про вину або невину 
та захід впливу.

33. Постанови Головного Дисциплі
нарного Суду набирають законної 
чинности негайно після їх оголошення 
притягненій до відповідальности особі 
та негайно переводяться до виконання. 
Опротестування постанов Головного 
Дисцсуду Прокуратурою Республіки 
зупинює переведення тих постанов на 
виконання.

34. Постанови округових дисциплі
нарних судів набирають законної 
чинности після скінчення встановленого 
арт. 12 Положення про дисцсуди ре
ченця для оскарження постанов, як 
шо не було внесено скэрги, і в день 
залишення без наслідків скарги Голов
ним Дисциплінарним Судом, як іцо 
постанову було оскаржено. Постанови 
переводяться на виконання негайно як 
тільки наберуть законної чинности.

35. Постанови дисциплінарних судів, 
якими визначено заходи впливу, пе
редбачені п. п. „а—г“ арт. 7 Поло
ження про дисцсуди, за тих випадків, 
коли дисцсуди не ухвалили окремої 
постанови шо до оголошення тих по
станов і шо до занесення їх в осо
бисту справу, оголошується тільки 
в наказі по тій установі, де звинува
чений був на посаді в момент вчинку.

36. Як шо заходи впливу обирається 
із числа передбачених п. „д" арт. 7 
Положення про дисцсуди, дисцсуд по
винен увійти в обміркування питання 
шо до використання даного йому права 
увагою 4 до арт. 7 Положення про 
дисциплінарні суди.

31. Постановления принимаются 
простым большинством голосов судеб
ного состава и подписываются всеми 
членами состава.

32. В постановлении должны заклю
чаться точные указания о личности 
обвиняемого, времени, месте, способах 
учинення деяния и обстоятельствах, 
при коих оно было учинено; точное 
описание самого деяния; указания на 
доказанность или недоказанность учи
нення обвиняемым деяния; мотивы, по 
коим суд пришел к заключению о ви» 
новности или невиновности и мере 
воздействия.

33. Постановления Главного Дисци
плинарного Суда вступают в законную 
силу немедленно по их об'явлений 
привлеченному к ответственности лицу 
и немедленно приводятся в исполне
ние. Опротестование постановлений 
Главного Диссуда Прокуратурой Рес
публики приостанавливает приведение 
в исполнение этих постановлений.

34. Постановления окружных дис
циплинарных судов вступают в за
конную силу по истечении установ
ленного ст. 12 Положения о диссудах 
срока для обжалования постановлений, 
если не была принесена жалоба, и в 
день исчисления без последствий жа
лобы Главным Дисциплинарным Су
дом, если постановление было обжа
ловано. Постановления приводятся 
в исполнение немедленно по вступле
нии их в законную силу.

35. Постановления дисциплинарных 
судов, которыми определены меры воз
действия, предусмотренные п. п. 
„а—г“ статьи 7 Положения о диссу
дах, в тех случаях, когда диссуды не 
вынесли отдельного постановления 
об опубликовании этих постановлений 
и о занесении их в личное дело, 
оглашаются только в приказе по тому 
учреждению, в котором обвиняемый 
состоял на службе в момент совер
шения проступка.

36. В случаях избрания мер воз 
действия из числа предусмотренных 
п. вц“ ст. 7 Положения о диссудах, 
диссуд должен войти в обсуждение 
вопроса об использовании права, 
данного ему 4 примечанием к ст. 7 
Положения о дисциплинарных судах.
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37. Постанови дисцсудів, шо за ними 
на звинуваченого покладено обов'язок 
відшкодувати заподіяну вчинком втрату 
за тих випадків, коли, згідно з пра
вилами уваги 3 до арт. 7 Положення 
про дисцсуди, встановлення розміру 
втрат передано цивільному судові, 
повідомляється установі або особі, шо 
мали втрати для підтримання свого 
позову в цивільному суді.

За тих випадків, коли розмір втрат 
встановлено дисцсудом,постанови дисц
судів в тій частині переводиться на 
виконання в загальному порядкові, 
встановленому для переведення на 
виконання вироків кримінальних судів 
(арт. арт. 469-481 КПК і арт. 255 ЦКП).

Харків, 23 червня 1920 р.

За Народнього Комісара Юстиції та 
Генерального Прокурора Республіки— 
Заст. Наркомюстиції та Ст. Пом. 
Генерального Прокурора Республіки

Михайли*.

За Народнього Комісара Праці
Плахотников

37. Постановления диссудов, по 
коим на обвиняемого возложена обя
занность возместить принесенный 
проступком убыток в тех случаях, 
когда, согласно правил примечания 3 
к ст. 7 Положения о диссудах, 
установление размера убытков пере
дано гражданскому суду, сообщаются 
учреждению или лицу, понесшему 
убытки для поддержания своего иска 
в гражданском суде.

В тех случаях, когда размер убытков 
установлен диссудами, постановления 
диссудов в этой части приводятся 
в исполнение в общем порядке, уста- 
новленом для приведения в исполнение 
приговоров уголовных судов (ст. сг. 
469-481 УПК и ст. 255 ГПК).

Харьков, 23 июня 1926 г.

За Народного Комиссара Юстиции 
и Генерального Прокурора Республики 
Зам. Наркомюстиции и Старш. Пом. 
Генерального Прокурора Республики.

Мигайлик.

За Народного Комиссара Груда
Плат от ников.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции.

Укрголовліт Ч. 1569. Харків. Урядова друкарня ім. Фрунзе. Зам. Ч. 2391. Прим. 7.000.


