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ЗМІСТ

Постаногп Наркомюсту УСРР 
та УЕН

(4—10 січня 1928 р)
1. Про ^пристосування арт. 44 Цивільного 

Кодексу УСРР до стягання внесків на со- 
ціильне страхування.

і. Про розміри й порядок вирахування додат
кових видатків при складанні кошторисів, 
калькуляцій та звітів на будівельні роботи, 
що іх провадять державні установи й під
приємства та житлова кооперація що-до 
цивільного будівництва.

3. Статут Акційного Іовариства .Мебля"
4. Про змі «у статуту Пайового Товариства 

„Одеське Пайове Будівнице Товариство*

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления Наркомюста УССР 
и УЗС

(4—10 января 1928 г)
1. О неприменении ст. 44 Гражданского Кодекса 

УССР к взысканиям взносов на Социальное 
страхование.

2. О размерах и порядке исчисления накладных 
расходов при состав ении смет, калькуляций 
и отчетов по строительн ли работам, произ
водимым государственными учреждениями 
и предприятиями и жилищной номерацией 
по гражданскому строительству.

3. Устав Акционерно о сбщества „Мебель"
4. Об изменении устава Паевою Товарищества

Одесское Паевое Строительное Товарище
ство1 2'

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР.

1. Про непристосування арт. 44 Цивільного 
Кодексу УСРР до стягання внесків на со

ціальне страхування.

1. Арт. арт. 177, 178 і 191 Код. Зак. про 
Працю УСРР (36. Уз. УСРР 1922 р., & 52, 
арт. 751) па провадження соціального стра
хування встановлюють виплату страховії! 
внесків, як державшії! відбуток, незалежно 
від приватних трудових взасмии між найма
чем і наймитом.

2. За постановою ГНК СРСР з ЗО червня 
1925 р. «Про відповідальність за нарушен
ия законів про соціальне страхування» (36. 
Зак. СРСР 1925 р., -V* 45, арт. 336) вста
новлено. що за випадку невиплати від підпри
ємства. установи, господарства та особи, що 
вживають пайлану працю, внесків иа соці-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР

1. О неприменении ст. 44 Гражданского Ко
декса УССР к взысканиям взносов на соци

альное страхование.

1. Ст. ст. 177. 178 і 191 Код. Зак. о 
Труде УССР (С. У. УССР 1922 г., & 52. 
ст. 751) для проведения социального стра
хования устанавливают уплату страховых 
взносов, как государственную повинность, 
независимо от частных трудовых взаимоот
ношений между папвмателём п нанявшимся.

2 Постановлением СИК СССР от 30 нюня 
1925 г. «06 ответственности за нарушение 
законов о социальном страховании» (С. 3. 
СССР 1925 г., ЗЙ 45, ст. 336) установлено, 
что в случае неуплаты цредпрнятаем, учре
ждением, хозяйством п лицом, применяю
щим наемный груд, взносов на социальное



яльве страхукшпа в терміпп, встановлені 
від органів соцстраху, стягання належних 
суу з пенею провадиться безперечним по» 
рядков за правилами сіигашіа держмит 
податків та зборів (арт. 1).

3. Постанова Ц(»К та РИК СРСР з 2 жовт
ил 1925 р. «Положення иро бгання подат
ків» (Зо. Зак. СРСР 1925р., .V* 70, арт. 513) 
ке встановлює зовсім ариицішу задивисіша 
що-до б|>аішя податків.

4. Арт. 44 Цнв. Код. УСРР (Зо. Уз. УСРР 
1922 р., .Мз 55, арт. 780) вегаионлює дав
нину лише що-до спорів в]к> право цивільно, 
що їх розвалується судовім.

Па підставі паседепого Народній Коміса-
Ьіят Юспщії УСРР ио Відділу Законодавчих 

роскгів іа Кодифікації Заковів на підставі 
аі. «д» а^г. 9 Положенья (і|к> ИЫ;') НРР 
(36. Уз. УСИ' 1924 рм & 50, арг. 305) ио- 
сіаповив і юне піїти:

Арг. 44 Цнвілкн. Код. УСРР пе стосуєть
ся до справ про стш лінія о; галами'соц
страху внесків на сонія.ііліс еірлхмаїшн іі 
д.ія них о. гапів будь-якої да:янііія зл ч.щііни 
законодавством не встаьовлсно.

Харків, 4 січня 102$ р.

Заст. ІІароднього Комісара
Юстиції УСИ* та Генерального 

Прокурора Республіки Михайлкк.

Члеп Колегії І1КІ0 —Зав. Відділу 
Законодавчих ІІроєкіів та 
Кодифікації Закоиів Юр. Мазуренко.

страховзппе в сроки, уставовлевпие орга
нами соцстраха, изыщите надлежащих 
суми с ‘Леней ироизкодвкя в оееслориом 
ьорн.щч* ди ираамлим взимания государе твои- 
аил иалоюв и сборов уст. 1).

3. Постановление ЦпК н СИК СССР от 2 
октября 1525 г. «Положение о влимлнии 
налогов* уС. 3. ССОР 1925 г., Лі їй, ст 
51$) не устанавливает сохом ирипивиа да
вности в опюшешіц взимания налогов.

4. Ст. 44 Гражд. Код. У СОР уС. У. УССР 
1922 г.. Лі 55, ст. 7ы)) устанавливает дав
ность лишь в отпишет.и саоров о праве 
гражданском, разрешаемых в судебном по
рядке.

11а осиоваинн Сложенного Народный Ко
миссариат Юлнции КОР ио Отделу Зам- 
іюдиісльних Предложений л Кодификации 
Законов на основания и. 'Д> сг. 9 По-оже- 
тіл о НаЮ КУР ус. У. УССР 1924 г.. 
Аі 50, ст. 305) постановил раз'їьішть:

Ст. 44 Гражд. Код. УСІТ йе касается дел 
о взыскании органами соцсіраха нз.икоп на 
СОЦЛ.І.Н.ІЮО с; рало;анис я для от послед
них 1.Н.ОІІ бы то ііп было давности но дей- 
ствук-щему законодательству ив установ 
лево.

Харьков. 4 января 1028 г.

Зам. Нлродного Комиссара Юстиции 
і ССР и Генеральною Прокурора

Республики Мкхаилин.

Член Коллегии НКЮ-Зав. Отделом 
Законодательных Предложений я 
Кодификации Закоиов Юр. Мазуренко.

ПЯТАКОВА УЕН

2. Про розміри й порядок вираховування до
даткових видатків при складанні коштори
сів, калькуляцій та звітів на будівельні ро
боти, що їх провадять державні установи й 
підприємства та житлова кооперація що-до 

цивільного будівництва.

Щоб встановити єдиний порядок вираху
вати вартості! будівельних робіт і вигу
лювати номенклатуру та розміри додатко
вих видатків у цив льному будівшштві,— 
Українська Економічна Нарада постаиовила 
затвердити шіжчсиаведепі Правила про 
розміри й порядок внрахуванна додаткових 
видатків при складанні кошторисів, каль
куляцій та звітів иа будівсльиі роботи, що

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УЭС

2. О размерах и пэрядие исчисления наклад
ных расходов при составлении смет, кальку
ляций и отчетсв по строитель:.ым работам, 
производимым государственными учрежде
ниями и предприятиями и жилищной коопе

рацией по гражданскому строительству.

В целях установления единообразного по
рядка исчисления стоимости строительных 
работ н регулирования номенклатуры н раз
меров накладных расходов в гражданском 
етроліедьстве, Укранкскоо Экономическое 
Согешаїшо постановило утвердить нпжсгле- 
дуюшие правила о размерах и порядке неча- 
сленна накладных расходов при состазлепни 
смет, калькуляций н отчетов по строитель- 
иым работав, производимым государсгвсл-



їх провалять державні установи Я підпри
ємства та житлова кооперація що-до ця* 
в'льного будівництва.

П Р А В И Л А

про розігри й ггрядок юфахувачня додат
кових видатків при складанні кошторисів, 
калькуляцій та звітів на будівельні роботи, 
що їх провадять державні установи й під- 
"р’.'.смства та житлова кооперація що-до 

цивільного будівництва:

1- Вггапоплююая копггприспу вартість 
бтдігедьппт робіт, за основні шматки тре
ба вважати вартість будівельних матеріа
лів і заробітпої плати, які вираховується 
аа підставі:

а) пори «Урочпогл Положсппя» з зчіпа
хи й додатками, затверджуваними ветапов- 
лепим порядком;

б) ловідиіків гротпіга порч і прахтяіш 
даних для буїівелмпт ТСНИТ. ПС перетбяче- 
сих в «Урочному Положенні», але обгруп- 
тогтях палежнпмп міркуваннями іі підра
хунками;

в) тарпф!вапії робітників за розрядами 
й ставками, лерсдбачспвмп у колективних 
догопортх:

г) допгдкпштх піп па бухвольпі матерія- 
лп, оголошених устаповленям порядком.

2. Всі інші статки па будівельні роботи 
розподіляється, залежно від їх характеру па 
три такі групп:

A. Парахупапня па заробітну плату.
Б. Реогетт, дтлмічпих гоїт.
B. Адмшістратпвпо-господарчі видатки. 3

3. Парятуїшпя па заробітну плату 
(п. « А » ,  арг. 2) складається з таких ви
датків:

а) платіжів па сопіяльпо страхуваппя— 
розміром, встановленим у «юному законо
давстві;

б) платіжів за час відпусток—1% з заро
бітпої плати;

п\ пптдатп впхідпої допомоги — %% з 
заробітної плати;

г) пабттгя спецодягу—ЇЖ з заробітпої 
мати:

д) видатків па утримагтя учнів, врасти* 
щптів та шкіл бузівсльпого учезпцтваг— 
1,35Ж з заробітної мато;

пымн т*греждепиямя и претптчтятиямп и жп- 
лпщпой кооперацией по гражданскому стро- 
птельству:

П Р А В И Л А

о размерах и перядкз исчисления лкладных 
расходов при составлении смет, калькуляций 
и отчетов по строительны* работгм, произ
водимым государственными учреждениями и 
предприятиями и жилищной кооперацией по 

гражданскому строительству

1. Прп устаповлепии сметной стоимости 
строптсльных работ оспоепымп расходами 
следует считать стоимость строптсльных ма
териалов и заработной платы, каковые ис
числяются па основании:

а) нормы «Урочного Положения» с патте* 
пениями и ДОП01П0НПЯМП, утверждаемыми в 
уста нов денном порядке;

б) справочников по урочным порчах и 
практических данных для строительных ра
бот. по прсдусмогрштых 'Урочным Положе
нном». но обоснованных над.тежащимп сооб
ражениями п подсчетами;

в) тарпфпкаппи раГючпх что разрядам и 
ставкам, предусмотренным коллективными 
договорами;

г) спрапочпых псп тта строптельпые мате- 
риалы, опубликованных в установленном по
рядке.

2. Все прочие расходы по строительным 
работам разбиваются по своему характеру 
па три пижгеледуюшпе группы;

A. Пачнслепия па заработную плату-
Б. Стоимость вспомогательных работ.
B. Адмтшстратнгио-хозяПстгепяые расход 

ты.

3. Пачттслеття па заработную плату 
(п. « А » ,  ст. 2) слагаются сз следующих 
расходов):

а) платежи по социальному страхсоапию 
— ■с размере, установленном действующим 
законодательством;

б) платежи за время отпусков—\% за
работной платы:

в) выплата выходного пособся—%% за
работной платы;

г) расходы на прпобретепве спецодежды 
—1 % заработной платы;

д) расходы іга содержание учеппкоз, прак
тикантов н шкод ст|юптельпого ученичества 
—1,35$ заработной платы;

г



О) МИІЛТКІМ, ТПШШІЯХ Я ПртПОВО* робіт*
І.ИКІІІ І Г.ЛужбоїІІИН НА ГПрИ'ГОрІИЛІ.ІІІ аГорМ —

О.'ЛХ я заробітної плат,
Ж) НИМ МНИ Іі;« уірИЧЙІМІИ роОИііИЧИХ ко 

«ІІ Г«< 1111 і НИраХуПНІІІІИ у фо.ІД КуЛ’Туї’ІІОІ 
праці а заробітної мліти;

;і> і:и отими на п|іигмсум;шмн й обслугу- 
ішшш жим',і і санітарію '1%  а яаро/іі июі 
плаги,

мі ні ірахушшни на амортизацію струмиї 
гу :і :іа)«/»пноі шаги

У н а г л  І. .І.ііа.іі.иий розмір нараху 
паш., .ітіп.ітніііх у іі м «6» «и» нього
а мп.улу, М' ііоиинон ім-^аіншуіііггн
І1.?>'ІІ, яле р.мчіри ннрнхуііащ, по окре 
мих пунктах можна лчніюнаїн п ту ти 
Ішпу стропу, залежно иі.і характеру ро 
Ліг, оГіпиу їх І міщених умокни

У і: а і а І  Колі і роби зробити НН- 
дат.ні, но передбачені іі ньому артикулі, 
наприклад, абуїунаїк снецінлміі тнчча 
соні бараки для робіт,іикш, прожити иа 
гону мі'(іітіо.шу робі питій, що злснідчу 
юп. м гнет оріппи Народним» ІГоміга 
І'ііпу Праці і а Іти , то такі шматки ни 
рахміїумьпі .іа окремим коініо|іягші.

У н а г а  ‘Л  Нномпн до кошторису ті 
даїкм їм нереїді, ю «ігцн ]юбіг доліт 
ЛІН.ТІ.ГН ТІЛЬКИ для тих і*Літ, що іх 1І)«і 
папт.ги іі чітких, до о засоби до мере- 
ту запільного ужипанші І розміром ці' 
більшим ик І %

'1 ІІИрГІТІЬ ЩІІОЧІЧПИХ робІТ (ІІ. «Гм 
арг. V) ііи|і;іхоііуиі.пі шдіііціідію |.> § 7 

Урочного Ііоломо'міія» а нонранкачи, аа 
т норм,топчи шіалнимоним порицай, |и>а 

пір'їн під 7,!»Т» и» и%  и тучи заробітно? 
плати а ііарахуніїнннмн на мої іш|ггогтк иа

П'рІІІЛІІІ.
• і Адчіиїттраіііпио імгшгдлрті шматки 

ні И. арі' ‘М сь.іашггьої з: а) іипатхмн 
иа у і ричання технічною не|ісо,іплу, па 
іі|нн.кі'унаиня і на утричашіи центральних

ЛуїІІНММЖХ ИІ1|М|Т»НІІ*• ИХ > КОІІТТММІ.ИИХ ПІНІ
раїін ролчіїтч \%  ції туч заробітної 
нлаїн а усіма ішрнхукліїнячи (арг. 3-Й) 
на ніч і нарпч’пі члгерінлін та доночіч 
них (ніГит, (і) ріаннх організаційних нндат 
кін, шірюттн амортизації Інікчітлрн Я ус 
таисуіммін, миднткіи на гтрлхуклшм Луді* 
німі. ) иа кродитні операції й іній. ую;і* 
мір)* І П І Д  аигцдміоІ суші, жіниченої 
и іі. «л*.

«)  расходы, сояэанпы* т. лряэыпо* рабо
чих и служащих на территориальные сборы 

^Мт.)% зарцбоїной плати; 
ж) рат.хоїи на содержание рабочих коми 

1МОН и ОГІИГЛІЩИЯ ті фонд по культурной 
рабше 2,2Г»% параболі.»й плати, 

і)  рагходи на (іришіоті/иміио н хіО.дужя 
панно жилищ и гашігарна» 4%  аара6<ітной 
плоти;

н; огшг.юіня па ачо/гнлацим» ннттуу- 
чиї юи 0,(і.г»Х заработшЛ плати.

ІІ р и н о і а и и л І О'лций ра.іи»р і;а 
Іін-лиінй, указанных н тілі <6» «їм на 
ттоіінюй ттаті.и, по .нмжоц щм'ииш.т 
І4.Г>%, по рлічоїнл іичнглигай но <гг- 
тслі.ііілч пункта* чоіут НОЧИЇНТІД'Я и ту 
или другую тлторону, и наннг.ичогтж от 
харакгпра рлбот, о(»‘о*а их и мтстних 
ут.лопий

ІІ р и н п ч а н и о 'і. Іі тлучао пооАхоїн* 
«ОСТИ 1В|аіИШНХІТ.Ліа (ЛТХОДОН, продут,- 
И(гп|іоіших ііаггі.ііиіі'Іі тпіті.ой. нанрич^.. 
нот.Г|н>йки иіишалмилх нртчнініл ^арл 
кон .ти раГні'іих, 'чатгіииїй ноінчіоіки ра(ю- 
ТИХ, уЩГ.ИММ'рП.НОЙ ЧІ'ТТІІІЛЧИ оргаилчк
Наемною Кочиттариата Труда, и .ц»м та 
усоїіио рагходи итчитлямітти по ш/иьй 
тин го.

Іі р и м о ч а и и л Н. Ікію'іонин н смо
гу |іагхо'(оц ші і^кимд к мосту раОш* до- 
нутщиптя іолі.ко н оті юній.ііи раСнгт, про 
ншшдичых іі мпиах наличия оу»і*дгпі но 
|нмнижічіии оОнк’і'о шілілоііянин н о 
чшрі', но н|мчіиіііакшісч \%.
4. С/тпичогті. ис.кочоїатплміих раОот

III «Іі* ТТ. V) ИґЧНОЛШПГН ІЦЩЧИІНГГЛІ.ІІО к
^ 7 «Урочного Положити» с нопряиі;а>ии. 
\тітрж,имши*и и уггннонлоішоч коридко, и 
ра.ічоро от 2,Г)X ііо т, т.уччи лараСюг 
кой плати т начитлонимчя на ино стоичогги 
магориалоіі.

•V Адчиїїнтптгшшо ххгаиЛтттіошіио расхо* 
їй (іі. «Іі» гт. 2) тлагпюїтн ил; а) расходов 
на тоїгржлнно ікхішчтткого ш^ітоііа.і.і, на 
іфоокінронаїїно н на содержание ііпітрл.іі 
них гтроиюл.ких пронліюігтмпінілх и кон- 
т|нілі.пих алніара п»п п раачоро 4 %  от туч- 
чі4 алра()огнпЙ «мати то нточи начитлония 
чи на нее (гг. Іі) и стоимости чагориалхів в 
от.іючіїгатолміих работ и 6) |»а.ших органи- 
лациошплх |чітходоіі, гпниости ачорівм- 
іти тіпиилрн » о(юрудонання, рагх<и<чі по 
тгрлхооанию лослрогк н но гроіитнмч опо 
рацннч и проч и ралчоро 1,3 X от об
щей тчччы. ухалашіой в л «а».

І



6. На вартість матеріалів жодних нара- 
хріань не робиться. Вартість матеріалів 
вираховується «франке» місце робіт з до
данням до неї видатків оа перехований та 
страхування матеріалів на місці робіт. Пе
ревіз матеріалів із склепів яа місце робіт, 
коли відалешш між ними иоревіицує 80 
метрів, вираховується окремо, відповідно 
до відділу XIX «Урочного Положення», якщо 
с документально стверджена про тс потреба.

7. Нідпрпемськнй зиск за провадження бу
дівельних робіт від державних будівельних 

'Організацій вирахозуєіия розміром пе біль
шим як 3 % загальної вартостн робіт.

8. Встановлені в цьому положенні норми 
додаткових пидатків можна змінювати за ви
няткових випадків з окремого кожного разу 
доззолу Української Економічної Наради на 
подання Вищого Технічно-Будівельного Ко
мітету.

9. З видазшям цих правил всі дотепер 
видані наводи, інструкції й окремі накази 
аро нарахування «гри вчиненні будівельних 
робіт касується.

Харків 10 січня 1928 р.

Заст. Голови Української Економічної 
Нарадо Сербиченио.

Керівшічий Справ Української Еконо
мічної Наради Я. Касян.

(Оголошено в «Вістях ВУЦВК» 17 січня 
1928 р., № 14).

6. На стоимость материалов никаких на
числена# не производится. Стоимость мате
риалов исчисляется «франко» место работ с 
добавленном к ней расходов по хранению н 
страховке материалов яа месте работ. Пе
ремещение материалов со складов на место 
работ, если расстояние между ними превы
шает 80 метров, исчисляется отдельно, сог
ласно отелу XIX «Урочного Положения», 
в случае документально подтвержденной в 
том необходимости.

7. Предпринимательская прибыль при про
изводстве строительных работ государствен
ными строительными организациями исчис
ляется в размере не выше 3 % общей стои
мости работ.

8. Установленные настоящим положе
нием нормы накладных расходов могут быть 
изменены в исключительных случаях с осо
бого каждый раз разрешения Украинского 
Экономического Совещания по представле
нию Высшего Тскническо-Огролтелывого 
Комитета.

9. С «зданием пастоящнх правил все .ра
нее изданные руководства, инструкции и от
дельные распоряжения о начислениях при 
производство строительных работ отменя
ются. . I ! !
Харьков, 10 января 1928 г.

Зам. Председателя Украинского
Экономического Совещашія Сербиченио.

Управляющий Делами Украинского
Экономического Совещания Я. Кас’ян.

(Распубликовано в «Вістях ВУЦВК» 17-го 
января 1928 г., Уз 14).

Затверджено постановоюУЕН 
12 жовтня 1926 р. (пр. 79).

3. СТАТУТ АКЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА 
«МЕБЛЯ».

Мета заснування Товариства, його права 
та обов'язки.

1. Для виробництва всякого роду меблів та 
предметів конторського, канцелярського, хат
нього обладнування та для торгівлі зазначе
ними предметами па території УСРР засно
вується Акційне Товариство під назвою Ак
ційного Товариства «Йобля» з осідком Прав
ління в м. Харкові.

У в а г а .  Фундаторами Товариства є:
1. Фроїм Маркович Підгорпнй, 2. Абрам Ла- 
заревич Раскіяд, 3. Йосип Захарович Кня-

Утверждено постановлением 
УЭС 12 октября 1926г.(лрот.79)

3. УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕБЕЛЬ».

Цель учреждения Общества, права и обя
занности его.

1. Для производства всякого рода мебели 
и предметов конторской, канцелярской и 
квартириой обстановки, а также для тор
говли указанными предметами па террито
рии УССР учреждается Акционерное Общест
во под наименованием Акционерного Обще
ства «Мебель» с местонахождением Правле
ния в г. Харькове.

П р и м е ч а н и е .  Учредителями Обще
ства являются: 1. Фромм Маркович Под
горный. 2. Абрам Лазаревич Раскипд.



жнпп.кнй, 4. Лбрам Абрамович Крон, 5. Са-
муїл Иоспич Гомельський, 6. Михайло Аб
рамович Крон.
2. Для здійснення зазначеної и лргг. 1 ста

туту мети Товариство мас право: ^

а) організувати И орендувати промислові 
підприємства длл виробництва всякого [юду 
меблів та предметів конторського, канцеляр
ського та хатнього обладнуваний та дононіч- 
них до них фабрикатів та виробів;

б) нести гуртову та ^«дрібиу торгівлю так 
за свій рахунок, як і на комісійних засадах 
всякою роду мебллмн та предметами кой* 
торп.коіч), канцелярського та хатнього об
ладнуваний за готіпку та в кредит;

п) брати з торгів й за угодою державно 
та приватне постачання меблів та предметіп 
коііто|цт.і:ого, канцелярського та хаі нього об
ладнування;

г) відкривати склеїш краму, іграміищі, кой- 
тори і іі|н\ктаішицтпа, філії та інші доло
мітні комерційні установи.

о. З дня реєстрації Товариство кпристуєть- 
ся усіма правами юридичної особи і, зокре
ма. мас право, в межах зазначеної в цьому 
статуті мети його, набувати, неронласнюнати 
та заставляти всіляке майно, не вилучено з 
цивільного обороту, в тому числі право забу
дови, вступати в усякі забоїиїзаиня з дер
жавцями установами та підприємствами,гро
мадськими й кооперативними організаціями 
та приватними особами, складати з ними до- 
гоїшрн. видавати й лдоржувати консолі в 
усіх кродитопил установах та у різних осіб 
і орпмпаацій, позипати И бути запізнаним 
до суду.

Товариство мас. печатку з визпаченпям епо
сі повної назви.

4. Товариство підлягає «сім узаконенням, 
правилам та розноридженням Уряду, що сто
сується до предметів Його діпліноті, так ни
ні чинним, як і тіш, що будуть видані на
далі.

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

5. Оснівний капітал Товариства встанов
люється в сто тими карбованців, розподіле
них на 200 акцій в 500 щф.мхжищш кожна.

3. Иосиф Захарович Кннжинмшй, 4. Абрам
Абрамович Крон, 5. Самуил Ііоевич Го
мельский, 0. Михаил Абрамович Крон.
2. Для осуществления указанных в ст. 1 

устава целей (Кбществу цродостамяотсн 
право:

а) организовать и арендовать промыш
ленные предприятия для н]нжзводстпа вся
кого рода мебели я предметов конторской, 
канцелярской и квартирной обстановки и 
подсобных к ним фабрикатов и изделий;

б) производить оптовую и розничную тор
говлю как за свой счет, так и па комисси
онных началах всякого рода мебелью и 
предметами конторской, канцелярской и 
квартирной обстановки за наличные и в 
кредит;

в) брать с торгов и но соглашению госу
дарственные и частные поставки мебели я 
предметов конторской, канцелярской и квар
тирной обстановки;

і') открывать склады товаров, -магазины, 
конторы н представительства, отделении и 
иные подсобные коммерческие учреждения.

3. Со дня регистрации Общество поль
зуется в е ш и  правами юридического лица и, 
в частности, имеет право, в пределах ука
занной в настоящем уставе цели его, при - 
обретать, отчуждать и закладывать (Всяко
го рода имущество, не нз’итоо ил граждан
скою оборота, в том числе право застройки, 
вступать во всякого рода обязате.ііл'тва с 
государственными учреждениями и предпри
ятиями, общественными и кооперативными 
орілішзациямії и частными лицами, заклю
чать с ними договоры, выдавать и получаль 
векселя во всяких кредитных учреждениях 
и у радні,їх лиц и организаций, искать и 
отвечал ь на судо.

Общество имеет почать с обозначенном 
своего полного наименования.

4. Общество подчиняется всем уЗЛКО!1“- 
пням. -правилам и распоряжениям Прави
тельства. отло лпцимси к предмету сг> де
ятельности, как ныне цС'Тпу.оїцим, гм: я 
впредь могущим быть изданными.

Оловной напитал Обцыг-га, акции, г<шша 
и обязанности владельцев их.

5. Основной капитал Общества определя
ется н сто тысяч рублей, разделенных на 
200 акций, но 500 рублей каждая

б



6. Після оголошення в установленому по
рядкові про затвердження цього статуту, ак
ції належить розподілнтн поніж Фундаторів 
і осіб, запрошених до участи в Товаристві, э 
пін. що де запрошення ножна перевести & 
шляхом публічного оголошення.

Коли протягом трьох місяців від дня ого
лошення про затвердження статуту не буде 
зібрано чверте осиіоиого капіталу Товари
ша, то його визнається за певідбуле. Коли ж 
протягом дальших трьох місяців не буде зі 
брано дальшу чверть оснівного капіталу, а 
протягом одного року під часу початку діяль- 
иости Товариства пе буде зібрано решти 
оснівного капіталу, то Товариство ліквіду* 
сться протягом трьох місяців, хіба з дозвілу 
Уряду реченець сплати акцій було б про
довжено або розмір осішпого капіталу То
вариства відповідно зменшено.

Фундатори зобов’язані залишити за собою 
по менш, загалом, як 7ю частішу акцій, що 
їх випускається. Й козиреві перемаслю
вати їх до затвердження звіту за 2-й опера
ційний ріп. Так само вопи но мають права 
иеревдаииопати до затвердження звіту за 2-й 
операційний рік належних їм фундаторських 
акцій, оплачених майном.

7. Оплату акцій можна провадиш грошима, 
крамом або ж майном за згодою акціонера з 
фундаторами, з тим, що початкову оцінку пе
редаваного за акції майна визначається за 
згодою між фундаторами та акціонерами, що 
шкеать кайло.

Остаточну оцінку зазначеного майна вста
новлюється за погодженням установчих за
пальних зборів акціонерів з акціонерами, що 
[весел н майно, але з тим, проте, щоб оцінка 
|ЦЯ не була пніцею від пересічних на впошу- 
ване майко ринкових цін, що були па місці і 
□а день передашія майна. Коли ж неможливо 
встапозвти яоресічпо риночні цілії, то 
оцінку робиться за участю зпавців. 
Майно, передаване в Товариство фуп- 
даторами або акціонерами, повинно 
полягати в такого роду крамові, речах, 
або матеріальних цінностях, що операції з 
ними належать до завдань Товариства, або

6- По опубликовании в установленном по
рядке об утверждении настоящего устава, 
акции должны быть распределены между 
учредителями и приглашенными к участию 
в Обществе лицами, ори чем это приглаше
ние может быть сделаио н посредством пуб
личного об'явлення.

Еслп в течение трех месяцев со дпя пуб
ликации об утверждении устава пе будет 
собрана четверть основного капитала Об
щества, то таковое признается несостояв- 
шнися. Если же в течение следующих трех 
месяцев йе будет собрана следующая чет
верть основного капитала, а в течение одпо- 
го года со времени открытия действия Об
щества йе будет собрана остальная часть 
основного капитала, то Общество ликвиди
руется в течепне трех месяцев, разве бы с 
разрешения Правительства срок оплаты ак
ций был бы продлси, или размер основного 
каимтала фщесгва был ссогветствевпо 
уменьшен.

Учредители обязаны оставить за собою 
но менее, в общей сложности, 7ю чистя 
выпускаемых акций и певправе отчуждать 
их до утверждения отчета за 2-й операци
онный год. Рапным образом они певправе 
отчуждать до утверждения отчета за второй 
операцноиный год принадлежащих им учре
дительских акций, оплаченных имуществом.

7. Оплата акций производится деньгами, 
товарами пли имуществом по соглашению 
акционера с учредителями, при чем перво
начальная оценка вносимого за акции иму
щества определяется по соглашению меж
ду учредителями и виосящими имущество 
акционерами.

Окоичательпая оцепка указанного иму
щества устанавливается соглашением учре
дительского общего собразня акционеров с 
внесшими имущество акционерами, по с 
тем, однако, чтобы оценка эта пе была вы
ше средиих па вносимое имущество рыноч
ных цей, существующих в место сдачи иму
щества и в день его сдачи; при невозмож
ности установить срсдие-рыпочные цены, 
оценка производится при участии сведущих 
лиц. Вносимое в Общество учредителями или 
акционерами имущество должно заключать
ся в такого рода товарах,вещах и матери
альных ценностях, операции с которыми 
входят в задаче Общества, или которые но-



що їх можна використати чи для організації, 
чп для дальшої діяльвостп Товариства.

Грошові вшчки на оилату акцій вкладаєте 
ея До Всеукраїнської Контори Держбанку иа 
ім’я фундаторів і їх видасться лише після 
яасиования Товариства або після ішзпанпя 
Товариства за невідбуло. Внески майном на 
оплату акцій належить передавати фупдато- 
рам. Фундатори повинні зберігати одержані 
па сплату акцій гроші та майпо до пере
додня їх Правлінню та відповідають солі- 
дарно за їхню цілість.

8. Зібрапі гроші та майно фупдатори за
писують до прошнурованих кпиг, видаючи 
про їхнє одержання іменні тимчасові посвід
чення. Одержувані Правлінням внески па ак
ції, відмічається ла тимчасових посвідчен
нях, що їх підчас останнього внеску нале
жить перемінити па акції.

Державцям згадапих тимчасових посвід
чень, надалі аж до переміни їх па акції, на
даються всі права й обов’язки акціонерів.

Для забезпечення вчасної оплати всього ос- 
пінного капіталу загальні збори лкціоперів 
мають прало анулювати лосвідчснпя, що за 
ними акціонер по заплатив у реченець уста
новленого внеску, й замінити їх па нові, пу
стивши нові посвідчоинн на продаж з тим, 
прото, що лові иосвідчеипя належить замі- 
лмти й у цілому оплатити до скінчення за
значеного в арт. б речения для оплати реш 
тіі капіталу Товариства. З одержаних від яро- 
да;ку посвідчень сум державцеві анульовано
го посвідчення иовортастеся зроблені нпм 
внески з відрахуванням витрат, сполучених 
із заміною посвідчень- продажом акцій то-що.

9. Акції Товариства можуть Луги за ба- 
жаппям їхніх державців імснігі або па подав
ця. На іменних акціях визначається назву 
державців. Акції гшрізусться з книги, визна
чаєтеся порядковими числами іі видасться за 
підписом Голови Правління або його заступ
ника, члена Правління, бухгалтера й скарб
ника з відбитком печатко Товариства.

10. До кожної акції додасться лист куполів 
па одержання ла ними дивіденду протягом де- 
слпьох років; на купонах цпх визначаєтеся 
числа акції, іцо до них кожний належите, й

гут быть ими использованы для организации 
или при дальнейшей деятельности Об
щества.

Денежные взносы на уплату акций вно
сятся во Всеукрзпнскую Контору Госбанка 
иа пмн учредителей и вьцаютсч лишь по 
открытии Общества или но признании Об
щества песостоявшимся. Взносы имущест
вом на оплату акций передаются учредите
лям. Учредители обязаны сохранять посту
пившие иа оплату акций деньги и имущест
во до передачи их Правлению л отвечают 
за сохраииость нх солидарно.

8. Собранные деньги и имущество уто
лители заносят в шнуровые книги с выда
чей в получении их имзп.шх временных сви
детельств. Получаемые Правлением взно
сы ио акциям отмечаются иа временных 
свидетельствах, которыо при послюню 
взносе должны быть заменены акциями.

Владельцам упомянутых временных сви
детельств, впредь до замены нх акциями, 
присваиваются всо нрава и обязанности ак
ционеров.

Для обеспечении своевременной оплаты 
всего основного капитала общее собрание 
акционеров вправе аннулировать свидетель
ства, по которым акционер не уплатил в 
срок установленного взноса, п заменить их 
новыми, пустив новые свидетельства в про
дажу с тем, однако, что новью свидетель
ства должпы быть замшелы н ІЮЛПОСТІ.Ю оп
лачены до истечения указанного 8 ст. С 
срока для оплаты всего остального капита
ла Общества. Нз вырученных <гг продажи 
свидетельств сумм, держателю аннулирован
ного свидетельства возмещаются сделанные 
им взносы с удернаиием расходов, связан
ных ио замепе свидетельств, продаже ак
ций и прочее.

9. Акции Общества могут быть по жела
нию их владельцев пмеппымп или па пред'- 
лвптелн. На имешшх акциях обозначается 
наименование владельца. Акцип вырезыва
ются из кппгя. обозначаются номером по 
порядку и выдаются за подписью Председа
теля Правления или его заместителя, члепа 
Правления, бухгалтера и касспра, с прило
женном печати Общества.

10. К каждой акции прилагается лист ку
понов па получение по ним дивиденда в то
чение десяти лет: па купонах :ггих обозна
чаются номера акций, к которым каждый из



роки в настшадгу ио}ядкові. Після спливу 
десятьох років державцям акцій належить 
видати нові листи купонів, в тому-ж поряд
кові на даллю десять років і под.

11. Переданий від одиої особи до іншої 
тимчасових посвідчень й іменних акцій ро
биться шляхом передавальною наппеу па по
свідченнях й акціях, шо їх з відповідною за
явою належить подати до Правління Товари
ства для відмітки в книгах про переданая. Са
ме Правління робить передавальний напис на 
посвідченнях і акціях лише за судовою ухва
лою. Відмітку в книгах про породання по
свідчення та акції Правління повинно зро
бити найиізиіш протягом трьох дпів від для 
подання до Правління передаваних поспідчепь 
та акцій, а за випадків, коли передапальппй 
напис робить саме Правління—належних до
кументів, то стасрджують перехід посвід 
чшшя чн акції. Передали» від одної особи 
до іипні] акцій на подавця прокалиться бел 
жодних формальностей і за державця акцій 
на подавця вважається завжди ту особу, що 
в її руш вони є.

Тимчасове посвідчення, що па ньому не 
будо зазначено про одержання Правлінням 
впоску, денець якого минув, неможна пе
редавати або поступатися ним іншій особі. 
Й будь-який праж»чнн з таким иостд”еішям 
визнається за поважний, умова ця має бутп 
зазначеною іпі самих посвідченнях.

12. Акцій не можна дробити Як що акція 
положить де-кілько» особам, то права що до 
Товариства може здійснювати лите одпа 
люба, уиовтдаажона на цо сиілдержавцями 
акції.

13. Клонів до акцій не можпа передавати 
окремо від акції, за винятком купонів, що 
їхній реченець голив або спливає: при пере
даній зазначених купонів пе потрібні жодні 
передавальні написи на куполах або заяви 
про Тхне передапня.

14. Той, хто втратив тимчасове посвідчен
ня та іменні акції або купони до пвх, за ви
нятком купонів, шо їх реченепь сплів або 
спливає, оовинлн листовно заявити про це

них принадлежит, н года в последователь
ном порядке. Но истечения десята лет, вла
дельцам акций имеют быть выданы новые 
листы купонов, в том же порядке на следую
щие десять лет и т. д.

И. Передача от одного лпца к другому 
временных свидетельств и именных акций 
совершается посредством передаточной над
писи па свидетельствах н акциях, которые 
при соответственном заявлении должны быть 
пред'явлень! Правлению Общества для от
метки передачи в книгах. Само Правле
ние делает передаточную надпись на сви
детельствах в акциях только по су
дебному определению. Отметка в книгах о 
передаче свидетельства и акции должна 
быть делаема Правлением но позже, как в 
течении трех дней со доя пред’явлення 
Правлению передаваемых свидетельств и 
акций, а в случаях, когда передаточная 
надпись делается самим Правлением—над
лежащих документов, удостоверяющих пе
реход свидетельства или акции. Передача 
от одпого дппа к другому акций па пред‘- 
явлтеля совершается без всяких формаль
ностей и владельцем акций на п|>ед'иіштеля 
признается всегда то липо, в руках кото
рого они находятся.

Временное свидетельство, на котором не 
будет озпачепо получения Правлеппсм взно
са, срок которому истек, не может быть 
передаваемо плп уступаемо другому лицу, 
и всякая сделка по такому свидетельству 
признается недействительной; условие это 
должно быть озпачепо на самих свидетель
ствах.

12. Акцпп не могут быть дробимы! 
В случае принадлежности акции нескольким 
лицам, права по отпошенню к Обществу 
могут быть осуществляемы только одпим 
лицом, уполномоченным на то совладельца
ми акции.

13. Купоны к акциям по могут быть 
перелагаемы отдельно от акцпп, за исклю
чением купонов истекших п текущих сро
ков: при передаче означенных купонов зе 
требуется никаких передаточиых падппсей 
па купонах и заявлеляй о передаче пх.

14. Утративший временно свидетельство 
и именные акцнп плп купоны к ним, за 
исключением купонов истекши и текущих 
сроков, должен письменно заявить об этой



Праг-тінпю, .'шішчшшпі числа втрачених по- 
гтіідчопі., або лігшії 411 купонів. Правління 
робіт* йол» коштом іюблікацію. Коли після 
спливу шостії МІСЯЦІВ ВІД ДНЯ публікації 12 
буде талію жодних відомосте*іі про втрачепі 
посвідченші, то акції чи куноші, То видаєть
ся нові 'попнідчлішя, або акції чи купони, 
па попередніми числами, з написом, що їх ви
дало замість утрачених. Про втрату купонів, 
що їх реченець сплив або опливає, а також 
акції на подавця та кулонів до ипх, Правлін
ня жодпихзаяв по приймає, іі той, хто втра
тив зазначені купони або акції позбавляється 
прача іта од ержання дивіденду.Каїн ж наста
не. роченоці. видання нових купонних листів 
на акції на подавця, нові купонні лпети ви- 
дається особам, ню подали акції ті подавця.

15. За для визнання Товариства за відбу
ле належить скликати двоє загальних зборів 
акціонерів: попередігі та установчі.

Попередні загальні збори скликається, по
ли падіііде найменш !4 ос.ігівного капіталу. 
Збори пі слухають доповідь фундаїч-рів про 
хід заснування й обирають комісію для пере
вірки знітуг фупдаторів і длплх, то стосу
ються до оцінки ннесепого майна

Не далі одного місяця й не раніш сімох 
дпів після зазпачеинх попередніх зборів скли
кається загальні установчі збори акціонерів. 
Лоті слухають дгтгаідь шщозгацаної комі- 
сії.роблять оцінку впесопого па оплату акцій 
майна й ухвалюють постанову про шмпаїшя 
Тошцшств» за відбуле або певід-
буле; за останнього випадку зібране 
майно повертається за належністю.
Попаиопу про я.тшангія Товариства за від
буле. ухвалюється більшістю найменш % го
лосів присутніх акціонерів, які репрезенту
ють, теринамні, половину дійсно внесеної на 
час установчих зборію вимаганої в статуті 
частіш оснівного капіталу.

Визнавшії Товариство за відбуле, загальні 
установчі збори обирають Голову та членів 
Правління. Ревізійну Комісію й вирішують 
псі іпнті справи.

-Правлению, с обозначенном пометок утра
ченных свидетельств или акций, пли купо
нов. Правление производит за счет ого 
публикацию. Если по прошествии шести 
месяцев со дня публикации не будет до
ставлено пнкакпх сведений об утраченных 
свидетельствах или акциях, или купонах, 
то выдаются новые свидетельства или 
акции или купоны под прежними номерами 
с надписью, что они выданы взамен утра
ченных. Об утрато купонов истекших или 
текущих С}ЮК0В, а также акций на 
пред'явите.™ и купонов к ним. Правление 
никаких заявлений по принимает, м утра
тивший означенные купоны или акции ли
шается лрава на получение дивиденда. По 
паступлешш же срока выдачи новых купон
ных листов по акциям на прсд’япитсля, 
новые купонные листы выдаются лицам, 
представившим акции на пред'явитеся-

15. Для признання Общества состоят 
длимся должны быть созваны два общие 
собрания акционеров: предварительное и 
учредительное.

Предварительное общео собрание созы
вается по поступлении не менее */« основ
ного капитала. Собрание ото заслушивает 
доклад учредителей о ходе учреждепия ,и 
выбирает комисоию для проверки отчетов 
учредителей и данных, относящихся к оцеп- 
ке внесенного имущества.

Но позднее одного месяца н не ранее 
соми дней после названного предваритель
ного собрапия созывается общео учреди
тельское собранно акционеров. На пем за
слушивается доклад вышеупомянутой ко
миссии, производится оценка внесенного па 
оплату акций имущества и выносится по
становление о признании Общества состояв
шимся или лссостоявшнмся; в последнем 
елучао собранное имущество возвращается 
по принадлежности. Постановление о при
звании Общества состоявшимся выносится 
большинством не мепсо У\ голосов присут
ствующих акционеров, представляющих, по 
крайней мере, половину действительно вне
сенной ко времени учредительского собра
ния требуемой уставом части основного 
капитала.

Признав Общество состоявшимся, общее 
учредительское собрание выбирает Предсе
дателя м членов Правления, Ревизионную 
Комиссию и решает остальные дола.

»о



Правішім Товариства, обране установчими 
зборами, иовншю негайно подати заяву до 
Яароднього Комісаріату Зовнішньої та Вну
трішньої Торгівлі УСРР про реєстрацію То
вариства.

Всі зібраагі фупдаторами гроші та майно 
надходять у розпорядження Правління.

У в а г а .  Фундатори Товариства по
винні повідомити Народній Комісаріат Зов
нішньої й Внутрішньої Торгівлі УСРР за 
сім день наперед про попередні й устаиов- 
ті збори, що мають відбутися.

16. Про відбулу реєстрацію робиться пуб
лікацію порядком, установлених в закопі.

17. Пе])ед публікацією про реєстрацію То
вариства фундатори Товариства мають право 
робити усі потрібні праведніш іі договори від 
імешт Товариства. За цими правочнламн фун
датори підлягають особистій солідарній від
повідальності перед контрагентами, каїн цих 
правочшіів йе затвердять або пе ухвалять за
гальні збори, скликані за для заснування То
вариства або будь-які дальші збори протягом 
Г>-тп місяців від дня реєстрації Товариства.

18. Фупдаторн Товариства підлягають со
лідарній відповідальності протягом року від 
дня реєстрації Товариства так перед Товари
ством, як і -перед іншпмп акціонерами за за
подіяв втрати. Зокрема, така відповідальність 
може бути, коли втрати заподіяно поданням 
неправдивих відомостей у підписних листах, 
оголошеннях про підписку або в поданих па 
збори розрахунках, що стосуються розміру їх- 
пьої винагороди за працю та витрат на зас- 
ігувашія Товариства або оцінку майна, пе
реданого фундаторами Товариству.

Члени Правління й Ревізійної Комісії, що 
припустили недбайливість, перевіряючи чин
ності фундаторів, підлягають солідарній від
повідальності перед Товариством, окремими 
акціонерами та кредиторами Товариства за 
заподіяні ними трати, оскільки такі не мож
на стягти з фундаторів.

Правление Общества, избранное учреди
тельским собранием, обязано пемсдлсшю 
подать заявление в Народный Комиссариат 
Внешней п Внутренней Торговли УССР о 
регистрации Общества.

Все собранны© учредителями деньги и 
имущество поступают в распоряжение 
Правлення.

П р и м е ч а н и е .  Учредители Общества 
обязаны уведомить Народный Комиссариат 
Внешней н Внутренней Торговли УССР 
за 7 дней вперед об имеющих состояться 
нредварительиом и учредительском со- 
брапнях.

1С. О состоявшейся регистрации Обще
ства производится публикация в порядке, 
установленном в законе.

17. До публикации о регистрации Обще
ства учредители Общества вправе совер
шать все необходимые сделки н договоры от 
имени Общества. По этим сделкам учреди
тели подлежат лнчпо солидарпой ответ- 
ствсипости перед контрагентами, если эти 
сделки йе будут утверждены или одобрены 
общим собранием, созванным для учрежде
ния Общества пли одним из последующих 
собраний в течение 6-ти месяцев со дия 
регистрации Общества.

18. Учредители Общества подлежат со
лидарной ответствеиаости в течеиио года 
со дня регистрации Общества как перед 
Обществом, так п перед остальными акцио
нерами за причинеииые убытки. В частно
сти, такая ответственность имеет место, 
если убытки лричписиы сообщенном невер
ных сведений в подпнепых листах, об'явле
ннях о подписке или в представленных об
щему собранию расчетах, касающихся раз
мера вознаграждения пх за труд, и издер
жек по учреждениям Общества или оценке 
имущества, переданного Обществу учреди
телями.

Члены Правлении и Ревнзноппой Комис
сии, допустившие небрежность при провер
ке действий учредителей, подлежат соли
дарной ответственности перед Обществом, 
отдельными акционерами г кредиторами 
Общества за првчвисшше им убытки, по
скольку таковые не могут быть взысканы 
с учредителей.



Керування справами Товариства.

19. Органи Товариства с загальні збори, 
Правління та Ревізійна Комісія.

20. Загальні збори акціонорів бувають зви
чайні та надзвичайні. Звичайні збори скликає 
Правління що-|юі;у, не шзігішо трьох місяців 
.і часу закінчений операційного )юку, для 
розгляду й затвердження звіту й балансу за 
минулий рік і кошторису видатків та плану 
ДІЯЛЬНОСТІ! поточного року, розподілу диві* 
денду за акціями та для обрання членів 
Правління й Ревізійної Комісії Ці збори роз
глядають і -вирінгують також Й інші справи, 
но перевищують шалу ІІравліітя та й ті, 
шо їх Правління може запропонувати загаль
ним зборам.

Надзвичайні збори скликає ІІралліпия або 
за власним своїм розсудом або на вимогу 
акціонерів, що репрезентують разом найменш 
V» частішу оснівного капіталу, або па ви
могу Ревізійної Комісії. Подаючи вимоги про 
скликання зборів, належить точно визначити 
справи, що їх мають обміркувати загальні 
збори, яку вимогу* Правління повинно вико
нати протяти двох тижнів від дпя її по 
даная.

21. Загадьяі збори згідно з цим статутом 
розв’язують всі питания, що стосуються ДО 
справ Товариства. Але до неодмінного відан
ня загальних зборів наложить:

а) постанови про придбання денаціоналі
зованих будівель для Товариства, про перо- 
влаененин, відання в оренду та заставу таких 
будівель, що належать Товариству, а рівно ж 
про розширення підприємств і про порядок 
покриття витрат па такі справи;

б) обрання та скинення іюловп Й членів 
Правління та Ревізійної Комісії та призна
чення їм винагороди;

в) розгляд і затвердження кошторису ви 
датків й плану діяльності! на поточний рік. 
звіту й балансу за минулий рік;

г) розподіл зиску за минулий рік;

д) вирішення питань про зміпу розміру ос
нівного капіталу, нндатвувания запасоого ка
піталу, зміну статуту Й ліквідацію справ То
вариства.

Управление делами Общества.

19. Органами Общества являются общее- 
собранно, Правление и Ревизионная Ко
миссия.

20. Общие собрания акционеров бывают 
обыкиовепныо и чрезвычайные. Обыкновен
ные собрания созываются Правлением еже
годно, но позднее трех месяцев со времени 
окончания операционного года, для рассмо
трении и утверждения отчета и баланса за 
истекший год и сметы расходов и алана 
действий наступившего года, распределения 
дивиденда оо акциям, а также для избра
нии членов Правления и Ревизионной Ко
миссии. В этих собраниях обсуждаются и 
решаются также и другие дела, превы
шающий власть Правления, а также и те,, 
которые Правлением будут предложены об
щему собранию.

Чрезвычайные собрания созываются 
Правлением или ио собственному его усмо
трению или по требованию акционеров, 
представляющих в совокупности но меле© 

части основного капитала, или но тре
бованию Ревизионной Комиссии. При пред’
явлений требований о созыве собрания 
должны быть точно указаны предметы, под
лежащие обсуждению общей» собрания, ка
ковое требование подлежит исполнению 
Правления в течение двух иедать со дня 
его заявления.

21. Общее собрание разрешает согласие 
этому уставу вс© вопросы, до дм Общества 
относящиеся. Но непременному ведению об
щего собрания подлежат:

а) постановления о приобретении денацио- 
налпзированг.ых строений для Общества, об 
отчуждении, отдаче в аренду и залог таких 
строений, Обществу принадлежащих, а рав
но о расширении предприятий и порядно по
гашения затрат па таковые предметы;

б) избрание и смещение председателя и 
членов Правления и Гевпзионпой Комиссии 
и назначение нм вознаграждения:

в) рассмотрение и утверждение сметы 
расходов и плана действий на наступивший 
год, отчета и баланса за истекший год.

г) распределение прибыли за истекший
год;

д) разрешение вопросов об изменении 
размера основного капитала, расходовании 
запасного капитала, изменении устапа и 
ликвидации дел Общества



22. Про скликавші загальних зборів публі
кується в оргаяі преси, зазвачевоиу в закові, 
заздалегідь б, в кожному разі, вабптзніш за 
два тижні перед призначеним днем збфв. В 
публікації точао зазначається: а) день б го* 
дану, доля скликатися загальні збори; б) 
подошкаяня, де вовк мають відбутися б в) 
докладає визначення лягань, що їх вале* 
жить роогляїіути б вирішіте.

Державі**» іменних акцій запрошують на 
Уюрл незалежно від публікації оповістками, 
надсиланими поштою в зазначений термін 
ііекомендованими посилками, ва зазначене в 
книгах Правління місце осідку акціонерів.

Державців актив на подавця оовцоїият- 
ея в тому самому порядкові, якшо нонн 
темі заявлять П.анліїшю про бажания 
одержати такі оповістки на подане ними міс
це осідку.

23. ^*мвілі Прапліния гі|ю призначені на 
(погляд справи канцелярія Правління в го
дини службові повинна відкривати для огля
ду акціонерам, принаймні. за сім день перед 
днем загальних зборів.

24. Сарани, иц» їх належить рюг.івнутн ва 
загальних зборах. надходять до них лише че
рв Прллліиіін. Акціонери, бажаючи зробити 
будь-яку пропозицію загальним зборам, по
винні листовно звернутися з нею до Правлін 
їй аайпізяіш. за два тижні перед загальпи- 
ия зборами. Як що прппооятю зробили акці
онери, що мають разом наїченш ''м части
ку оснівної» капіталу, то Правління повітано 
я можному разі пощти пропооицію зі своїм 
нясяоииом на иаібтажчі загальні збори.

26. КожлиІ акціонер мал прано брат» 
участь у розгляді лроиовованих зборам пи
тань огоб«сто або через уноввоиажепнх. з 
тям. що в останньому разі належить повідо
мите про це ліс тонно Правліа.тл. За упов
новаженої» має право бути лише рхціппер 
І одва осейа не ноже мате більше двох до- 
юрооостеї. В постановах загальних зборів 
беруть участь лттне акціонери або їхні упов
новажені. що мають ораво голосу. Урядові, 
(рвиздеькі І прянатні уставоьв. томрнства 
те ггояярг.пеяя мають право участе І п>- 
лоту на загальних зборах в особі своїх нреі- 
стевамкта. ^

22. О созыве обшнх собраний делаяггея 
(дубликата! в аргале печати, указанном в за- 
доне. заблагоїремотю и, во всяком случае, 
не позже как за две подоге до пазгачепного 
для ссйрання. В публикация «качаются в 
точности: а) день н час. на кото|»ые созы
вается общее собрание, б) помещение, в ко
тором оно имеет происходить и в) подробное 
наименование вопросов, подлежащих обсуж
дению н решепню.

Владельцы именных акций приглашаются 
яа собрание независимо от публикации по
вестками. посылаемыми по почте в опреде
ленный срок заказными отправлениям» • ао 
указанному в книгах Правления мостожн- 
тельству акционеров.

Владельцы акций на прсд'явитедя изве
щаются тем же порядком в случав своовре- 
меппог» затеняя нмп Праллепню о жела
нии получения таковых птосток по сооб
щенном V ими местожительству.

23. Доклады Правления по гскшачоппым к 
обсуждению вопросам должны бьт. откры
ваемы канцелярией Правления в присут
ственные часы для рассмотрения акционе
рами. по крайней морс, оа сомі, дней до дик 
общего собрапня.

24. Цела, подлежащие рассжпронию в об
щем собрании, поступают п него пе иначе, 
как черео посредство Правління. Акциоперы. 
желающие сделать какое либо щкщложопне 
общему собранию, должны инсьменпо обра
титься с ним в Правление по позже, как за 
две педели до общего собрапня. Если пред
ложение сделай» акционерами, имеющими в 
совокуштстн но члпее одной двадцатой ча
ете ос повного капитала, то Правление обя
зало во всяком случае представить предло
жение ближайшему общему собранию со сво
им зяключеияем.

26. Каждый акционер имеет орано участтю- 
вать в обсуждгмши щ>еалагае*ит ообрапию 
вопросов лично иля через доверешпл, пря
чем в последнем случае Правление должно 
быт», письменно о том уведомлеио. Довереп- 
тя может быть тольпо акционер и ото ли
цо не может меть двух доверенностей 
ІІ пггтавоаіонвях общего сгіраяия уча
ствуют только акционеры или их довсрея- 
вые пользующиеся іцювом голоса. Правн- 
тельствсвиые. общественные і частные 
учреждения, общества и товарищества поль
зуются в общих собраниях правом участки 
і голоса в лице своих представителе#



26. Кожпа акція дао право на один го- 
іоо. Один акціонер но ноже лати на свої 
акції більше того числа голосів, що їх на* 
дао право володішш одною п'ятою частиною 
■всього оснівного капіталу Товариства.

27. Державці акції па подавця мають пра
но голосу на загальних зборах лиш ' в тому 
випадкові, коли їх занесено в книги Прав
ління принаймні за сім днів иеред легаль
ними зборами іі но видано назад до закіпчеп- 
ня зборів. Замісць оригіналів акції можна 
подавати посвідки іі розписки про прийняття 
акції па схов або на заставу так держав
них, як й приватних кредитових установ. В 
посвідках (|чоігнсках) зазпачасться, числа 
акцій. Кредитові установи, то їхні розписки 
«ожпа .подати замісць оригіпалів акцій, на
лежить визначати в публікаціях про скли
каним загальних зборів.

28. Акціонери, що <: членами Правління 
або Ревізійної Комісії, не мають права голо
су ні особисто, ні за довіреністю інших ак
ціонерів при розгляді питань, то стосуються 
притягнення їх до відповідальности або звіль
нення від неї, усунення їх з посади, призма- 
чсппя їм винагороди та затвердженая підин- 
Г..ШНХ ними звітів.

Підчас розгляду справ про складання То
вариством договору з особою, ЩО 6 в числі 
акціонерів, особа ця не має пра^а голосу на 
зборах ні особисто, ні за довіреністю ініиих 
акціонерів.

29. виготовлений Правлінням список ак
ціонерів, що мають ораво брати участь на 
зборах, з визиачепиям чисел належних їм 
акцій, виставляється в помешканні Правлін
ня за чотнрі дні перед загальними зборами, 
Копію зазначеного списку видається кожно
му акціонерові па його вимогу.

30. Перед викриттям загальних зборів Ре
візійна Комісія перевіряє складений Правлін
цям список акціонерів з тим, що на вимогу 
акціонерів, що прибули па збори та репрезен
тують не менш \*> частини оснівного каш- 
талу, перевірку зазначеної особи лалежпгь 
перевести па самих зборах, через обрали* 
для цього акціонерами зі свого складу осіб, 
в числі но менше трьох, щез них, принаймні, 
одиу особу повинна обрати група акціонерів, 
що поставила вимогу про перевірку списку, 
« тим, що ця група не бере участи в обрап- 
Ні решті осіб.

26. Каждая акция предоставляет право па 
один голос. Один акционер йе может иметь 
тю своим акппям ґюлее того числа голосов, па 
которое дает право владения одной пятой ча
стью всего основного капитала Общества.

27. Владельцы лкцпи на пред'явнтеля 
пользуются правом гоолса па общем собрании 
лишь в том случае, еедп они внесены в кпи- 
ІП Правления по крайней мере за семь дней 
до общего со'ранпя и не вьнлкы обратно до 
окончания собрания. Взамен подлинных ак- 
пий могут быть надставляемы удостоверения 
и ікнчпигкн в принятии акций на хранение 
или в залог как государственных, так и 
частных кредитных учреждений. В удостове
рениях (рогпяеках) обозначаются номера ак
ций. Кредитные учреждения, роспнеки кото
рых могут быть представлены взамен подлин
ных авцпй. должны быть поименованы п пуб- 
.тикаципх о созыве общего собрания.

28. Акционеры, состоящие членами Прав- 
лепия или Речшзпоппой Комиссии, по поль
зуются правом голоса ни .тичпо. ня по дове
ренности других акционеров при разрешении 
вопросов, касающихся привлечения их к от
ветственности или освобождения от таковой, 
устранения их от должности, назначения им 
вознаграждения п утноржяепия поднисаппых 
ими отчетов.

При разрешении вопросов о заключения 
Обществом договора с лицом, состоявшим в 
числе акционеров, лицо ото йе пользуется 
гревом голоса в собраниях пи личпо, ни по 
доверенности других акционеров.

29. Изготовленный Правлением список ак
ционеров, имеющих право участвовать в со
брании, с обозначением поморов принадле
жащих пм акций, выставляется в помещеппв 
Прагмеппя за четыре дня до обгаего собра
ния. Копия озпачепиого списка выдастся 
каждому акционеру но его требованию.

30. До открытия общего собрания Ревизи
онная Комиссия проверяет составленный 
Правлоппем список акционеров, при чем в 
случае требования явившихся в собрали© ак
ционеров. представляющих не менее V» ча
сти основного капитала, проверка означен 
його лица должна быть произведена в са
мом собрании через избранных для этого ак
ционерами из своей среды лиц. в число пе 
мспое трех, из которых, но крайней мере, 
одно лицо должпо бьгп. избрано группой ак
ционеров, требовавшей проворки списка, при 
чем эта группа пе участвует в избрали* 
остальных.



31. Збори викриває голова Правління або 
особа, що його заступає. Попередні й уста
новчі загальні збори відкриває один з фун
даторів. -Після відкриття зборів акціонери, 
то мають право голосу, обирають зі свого 
складу голову. Голова загальних зборів но 
мас права за своїм розсудом відкладати роз
гляд та вирішення справ, поданих па загаль
ні збори.

32. Загальні збори вважається за відбулі, 
коли з являти акціонери, що репрезен
тують разом йе мепш Уз оспівлого ка
піталу. Ухвали на загальних зборах поста
новляється звичайно більшістю поданих 
акціонерами голосів, за винятком випадків, 
зазначених в арт. 33.

33. Питання про зміну статуту, про збіль
шення або зменшення оснівного капіталу, 
про припинення# ліквідацію ь'Прав Товари
ства, про випуск облігаційної позики, про 
з'єднаний Товариства з іншими пайовими або 
акційними товариствами, можна розвязу- 
ватл лише більшістю */* подапих голосів, 
коли-ж до того на загальні збори прибуло 
акціонери, що .репрезентують не мепш поло
вини оснівного капіталу, постанови про змі- 
су статуту, коли ними змінюється саму мету 
Товариства, можна ухвалити більшістю 
*/$, як-що на зборах репрезоитовало по менш

оснівного капіталу.

34. Якщо прибулі па збори акціонери не 
репрезентують впмзгаиої статутом частили 
оснівного капіталу або коли при розв'язанні 
справ па загальних зборах не буде вимага
ного арт.арт. 32 та 33 числа голосів за одну 
думку, то найдалі через сім днів можна скли
кати другі збори, що їх визнається за від
булі, пезалежно від розміру репрезентовано
го капіталу. В питаннях, наведених в арт. 
33, «навіть па других зборах, постанови мож
на ухвалювати лише за лаяплогтп кворому 
в розмірі не менш V, оснівного капіталу.

35. Акціонери, що не погодилися з біль
шістю, мають право подати окрему думку, 
що записується до протоколу загальппх збо
рів. Той. що заявив окрему думку, має право 
протягом сімох днів від дпя зборів подати 
для приєднання до протоколу докладне ви
значення своєї думки.

36. Порядок голосування пптапь установ
люють самі загальні збори. Проте, закрите

31. Собрание открывается Председателем 
Праги опия или жо .типом, заступающим его 
место. Предварительное и учредительское об
щие собрания открываются одним из учреди
телей. По открытии ообрапия, акционеры, 
имеющие право голоса, избирают из своей 
среды председателя. Председатель общего оо
брапия пе имеет права по своему усмотре
нию откладывать обсуждение и разрешении 
дел, внесенных в общее собрапно.

32. Общее собрание признается состояв
шимся. если явятся акционеры, представляю
щие в совокупности не монос Уз ча^ти 
основного капитала. Решения в обшем 
собрапип постановляются по простому боль
шинству педанпых акционерами голосов, за 
исключением случаев, указанных п ст. 33.

33. Вопросы об пзмспепнн устава, об уве
личении или уменьшении основного капита
ла, о прекращении и ликвидации дел Обще 
ства о выпуске облигационного займа, о сли
янии Общества с другими паевыми или ак
ционерными обществами могут быть разре
шаемы только большинством */, поданных го
лосов, если при том па общее собрание яви
лись акционеры, представляющие йе мепее 
половины оеновиого капитала. Постанозлс- 
пия об пзмспгпни устава, если ими изменяет
ся самая цель Общества, могут быть прили
ты большинством 4/а, если при том са соб
рании представлено пе менее % основного 
капитала.

34. Если явившиеся на собрание акционе
ры йе представляют требуемой уставом ча 
гтп основного капитала, или, если при ре
шении дел в общем собрании пе окажется 
требуемого ст. ст. 32 п 33 количества голо
сов едпото мнения, то пе позже, как через 
семь дней может быть созеапо второе собра- 
ппо, которое признается состоявшимся, неза
висимо от размера представленного капитала. 
По вопросам, перечисленным в ст. 33, даже 
во вторнчпых собраниях решения могут при
ниматься только при наличии кворума в раз
мере пс мепее Уз основпого капитала.

35. Акционеры, по согласившиеся с боль
шинством, вправе податі» особое мнояяе, о 
чем запосится в протокол общего собрапия. 
Заявивший особое мпспио может в ссмидпев- 
пый срок со дня собраппя представить для 
приобщения к протоколу подробное изложе
ние своего мпеппя.

36. Порядок голосования вопросов уста
навливается самим обдам собранном. По за-
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голосування обов'язково для постанов про 
обрання та відстановленни членів Правління, 
Ревізійної й Ліквідаційної Комісії Товари
ства та про притягнення їх до відповідаль
носте.

37. Постанов», ухвалені на загальних 
зборах, с обов'язкові для всіх акціонерів так 
ігрисутяіх, яв і відсутніх.

38. Про справи, що їх загальпі збори 
чають розглянути Й вирішити, провадяться 
-•кладний іцютокол. Викладаючи постанови

зборів, належить зазначати, якою більшістю 
голосів ухвалено постанови, та шпачати за
явлені разом з тим окремі думки. Протоколи 
провадить особа, що її «апрошуе голова збо
рів сііоміж акціонерів або зі сторопій осіб, 
з тим. що голова зборів відповідає за пого
дженість протоколу з думками й вирішен
нями, що були на зборах. Правильність про
токолу засвідчують своїми підписами голова 
зборів та й інші акціонери за їхнім бажан
ням в числі найменш три. Засвідчені Прав
лінням колії протоколів загальних зборів, 
окремій думок й взагалі всіх додатків до ньо
го належить видавати кожному акціонерові 
на його вимогу.

Правління Товариства, його права та обо
в'язки.

39. Правління Товариства складається з 
голови та двох членів, що їх обирають за
гальпі збори акціонерів реченцем па один 
рік >із числа акціонерів або сторонніх осіб.

40. Щоб заступати членів Правління, що 
вибули рашш закінчення речения, на який 
їх обрало, або тимчасово позбавлених змоги 
виконувати свої обов'язки, загальпі збо
ри обирають одного «апдпяата на той самий 
реченець, що й членів Правління. Кандидат, 
заступаючи члена Правління, виконує його 
обов'язки аж до закінчення реченця, що на 
нього було обрано члена Правління, який ви
був, але не далі реченця, що -на нього (брано 
самого кандидата. Кандидати па час вико
нання обов'язків членів Правління мають 
\с,\ права, надані членам Правління.

41. Члени Нрапліпнн одержують винаго
роду, що її визначають загальні збори.

42. Правління зараджує всіма справами 
Товариства. До неодмінних його обов’язків 
належать:

крытая баллотировка обязательна для реше
ний об избраним и смещении членов Прав
ления. Ревизионной и Ликвидационной Комис
сии Общества, а также о привлечении их к 
ответственности.

37. Постановления, принятые общим со
бранием, обязательны для всех акционеров, 
как прнглтствовавших, так и отсутствовав
ших.

38. По делам, подлежащим обсуждению и 
решению общего собрания, ведется подроб
ный протокол. При изложении постановлений 
собрания указывается, каким большинством 
голосов постаповлепня приняты, а равно от
мечаются заявленные при этом особые мне
ния. Протоколы ведет лицо, приглашенное 
председателем собрания из акциопоров или 
посторонних лиц. -при чем председатель со
брания отаетствспеп за согласованность про
токола с бывшими в собрании суждениями 
решениями. Правильность протокола уюстощ 
ряют своими подписями председатель собра- 
ппя. а также и другеє акпионеры, по их же
ланию. в числе не мспее трех. Засвидетель
ствованные Правлением копии гвротоколов об
щего собрания, особых миопий и вообще всех 
к нему приложений должны быть выдаваемы 
Кождому акционеру по ого требованию.

Правление Общества, права и обязанности 
его.

39. Правление Общестоа состоит из Пред
седателя и двух членов, избираемых общим

' собранием акционеров, сроком на один год 
из числа акционеров или носторониих лиц.

40. Для замещения членов Правления, вы- 
бывпшх до истечения срока, на который они 
избраны, или временно лишенных возможна 
стн нснолпять свои обязанности, избирается 
общим собранием один кандидат па тот же 
срок, что в члены Правления. Кандидат, 
заменяющий выбывшего члена Правления, 
исполняет его обязанности до истечения сро
ка, па который был избрав выбывший член 
Правления, и пе евшие срока, на который 
был избран сам кандидат. Кандидаты во вре
мя исполиепия обязанностей членов Пракле 
нпя пользуются всеми правами, членам Нрав- 
лепил присвоенными.

41. Члены Правления получают вошгаграж- 
денне, определяемое общим собранием.

42- Правление распоряжается всемя деда
ми Общества. К непременным обязанностям 

его относятся;/*"-

їв



а) приймати груші, що надійшли й мають 
надійти за акції Товариства, Й видавати 
моїпіі тимчасові посвідчення, а після оплати 

їх в цілому й самі акції;
б) впорядковувати бухгалтерію, касу та 

листування, а також й складати звіт, баланс, 
кошторис й плани діяльиости. подавати звіт
ність Товариства на загальні збори;

в) приймати потрібних для служби в То
варистві осіб, визначаючи їм обсяг праці й 
винагороду, а також звільняти їх;

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

д) наймати склепи, помешкання й інші 
примі вишин;

о) кредитуватися так у Державному Бан
ку, як і в інших кредитових установах, а та
кож і в приватних осіб, в межах, зазначених 
іагальними зборами;

ж) страхувати майно Товариства;
з) видавати та приймати па виплату век- 

солі й інші речоицсві зобов'язання в межах, 
визначених загальними зборами;

н) дисконтувати векселі, що надійшли па 
ім’я Тваринна;

к) складати від іхени Товариства договори 
Й умови так з державними установами й під
приємствами, ик і з приватними товариства
ми і стовариіпелпями. а рівно-ж і з приват
ними особами;

л) видавати ловіревиості;
м) вчиняти законні акти на придбання, 

користування, ■поровласнешш. відання я 
оренду й заставу будівель і

п> скликати загальні збори акціонерів і 
взагалі завідувати Й зараджувати всіма 
справами Товариства без винятку, що вхо
дять до складу операцій Товариства, в межах 
визначених загальними зборами. Найближчий 
порядок діяльности Правління, межі прав й 
обов'язків його впзпачається в інструкції, що 
її затверджують та змінюють загальні збори.

43. За для ближчого завідування справа
ми Товариства Правління, з затвердження 
загальних зборів, мзс право обирати зі свого 
складу, або із сторонніх осіб окремого діцмж- 
тора-розпорадчнка. встановивши йому вина
городу за розсудом загальних зборів. Прав
ління видає оч>екторові-ровпорялчнкові до- 
нірвакть або інструкцію, що н затверджують

а) прием поступивших и имеющих посту
пить за акции Общества денег и выдача 
именных временных свидетельств, а по пол
ней оплате ях к самих акций;

б) устройство бухгалтерии, кассы и пись
моводства, а равно и составление отчета, 
баланса, сметы и плана действия, предста
вление отчетности Общества общему собра
нию:

в) прием необходимых для службы по Об
ществу лиц, с назначением им предметов 
занятия и вознаграждения, а также я их 
увольнение:

г) покупка н продажа имущества, как за 
наличные деиьги, так п в кредит;

д) наем складов, квартир н другпх по
мещений;

е) кредитование как в Государственном 
Банке, так и в других кредитных учреж
дениях, а также л у частных лиц в преде
лах. установленных общим собранием:

ж) бтрахоюляе имущества Общества;
зї выдача и принятие к платежу векселей 

л других срочных обязательств в пределах, 
установленных общим собранием;

и) дисконт векселей, поступивших на 
имя Общества;

к) заключение от имени Общества догово
ров и условий, как с государственными п- 
ргжісшіямі! и предприятиями, так и с част
ными обществами и товариществами, а рав
но и частными лицами;

л> выдача доверенностей:
м) совершение законных актов на при

обретение, пользование, отчуждение, отда
чу в аренду л залог строений, и

и) созыв общих собраїшй акционеров и 
вообще заведмваппо л распоряжение всеми 
делами Общества без исключения, входя
щими в.круг операций Общества, в пределах, 
установленных общим собранном. Ближай
ший порядок действия Правления, пределы 
прав и обязанностей его определяются ин
струкцией, утверждаемой н изменяемой 
общим собранном.

43. Для ближайшего заведьгвания делами 
Общества Прлвдеппе с утверждения общего 
собрания, может избран, пз своей среды 
или же из посторонних лиц особого дирек- 
тора-распорядптеля, с определением ему 
вознаграждения по усмотрению общего соб
рания. Правление снабжает директора-рас
порядителя доверенностью яда инструкцией.



або змгпюють загальні збори. Днректор-роз* 
порядчик звертається до Правління в усіх 
справах, вирішення яких не надано йому за 
інструкцією. Ко.іи-ж директор-розпорядчії* 
буде призначений -по зі складу Правління, то 
обсяг його прав та обов'язків, а так само й 
розмір вмотуваної ним застави, в разі, коли 
таку буде визнано за потрібну, встановлюють 
загальні збори. Такий директор-ролпорядчик 
бував на засіданнях Правління з правом до
радчого голосу.

44. Правішім провадить видатки за кош
торисами. що їх що-року затверджують за
гальні збори. Загальним зборам надасться 
встановити, яку суму Правління «ас прано 
витрачати понад кошторисне призначення в 
певідкладшіх випадках, з відповідальністю 
Правління перед загальними зборами за по
требу та наслідки такої витрати.

Про кожну таку витрату належить пода
вати па розгляд найближчих загальних збо
рів.

45. Усе листування в справах Товариства 
проралиться від імені! Правління за підписом 
хоча*б одного із членів Правління. Векселі, 
довіреності, договори да інші акти, так само 
вимоги на зворотне одержання сум Товари
ства з кредитових установ лопніші підпису
вати два члени Правління. Чеки за поточни
ми рахунками підписує один із членів Прав
ління, уповноважений па по постановою 
Правління. Для одержання з пошти всякого 
роду поштових посилок, грошових сум і до
кументів—досить підпису одного із членів 
Правління.

46. За потрібппх зі стграв Товариства зи- 
«гадків Правлінню надасться право клопота
тися в державних установах і в урядових 
осіб без окремої для того довіреності!, а так 
само дозволяється Правлінню уповноважу
вати для того директора-розпорядчика або 
сторонню особу; в справах, що провадяться 
в судових установах, додержується підло- 
відшіх правил.

47. Правліппя збирається па запрошеп- 
пя Голови Мразлішія в міру потреби, але в 
кожному разі не менш одного разу па тиж- 
доль. Для дійсногти постанов Правління 
потрібна присутність найменш двох членів 
Правління. Про засідання Правлінця прова

утвсі«ждломой и изменяемой общим собра
нием. Директор-распорядитель оГ-ращастоа 
в Правление по всем тем делам, разрешение 
которых не предоставлено ему іі инструк
ции. Если дпректор-риеворнлятодь будет 
назначен не из состава Правлении, то крут 
его прав н обязанностей, равно и размер 
вносимого им залога, в случае, если та- 
козоЙ будет признал необходимым, опреде
ляется общим собранием. Такокой директор- 
-распорядитель присутствует в заседаниях 
Правления с прагох совешатслыгого голоса

44. Правление производит расходы по сме
там, ежегодно утверждаемым общим собра- 
пием. Общему собранию представляется 
определить, до какой суммы Правление может 
расходовать сверх сметного назначения в 
случаях, не терпящих отлагательства, с 
ответственностью Правления перед общим 
собранием за необходимость и последствия 
сего расхода.

О каждом таком расходе должпо бып 
представляемо на угмотренне. ближайшего 
общего собрания.

45. Вся переписка по делам Общества 
производится от имени Правления за под 
иигыо хотя бы одного пз члеппв Правления 
Векселя, доверенности, договоры и другие 
акты, равно требования на обратное полу
чение сумм Общества из кредитных установ
лений должны быть подписываемы двумя 
членами Правления. Чеки по текущим сче
там подписываются одним из членов Прав
ления, уполномоченным -на то постановле
нием Правления. Для получения с почты 
всякого рода (почтовых отправлений, де
нежных сумм н документов—достаточно под
писи одного из членов Общества.

46. В необходимых по делам Общества 
случаях Правлепшо предоставляется право 
ходатайства в правительственных учрежде
ниях и у должностных лиц без особой па то 
доверенности, равпо дозволяется Правлению 
уподпомачивать на сей предмет директора- 
распорядителя или постороннее лицо; и д о 
лах, производящихся в судебных устанете 
пиях. собюдаются соответствующие прячида.

47. Правление собирается по приглашению 
Председателя Правления по мере возможно
сти, по но всяком случае не мспес одного 
раза в педелю. Для действительности поста
новления Правления т^буется присутствие 
пе пенсе двух членов Правления. Заседа*



'іять протоколі, що їх підписують члени 
Правління,

48. Постанови Правління ухвалюється 
більшістю голосів.

В разі поділу голосів нарівпо, голос 
‘Голови або заступника його дао порс- 
оагу. Коли складається більше двох вирі
шень й жодне а них не збере більшосте, то 
:оірне питання передається на вирішення 
загальних зборів. Якщо член Правління не 
і пого.іиться з постановами Правлішія й ви
магатиме, щоб занести його незгоду до про
токолу, ТО його звільнюється зід відпові- 
дальнстн за відбулу постанову.

49. Викопуючи обов'язки, члени Правлін
ня повніші сил вити потрібну дбайливість.
За втрати, заподіяні ламанням покладених 
иа цих обов’язкіз, вони відповідають як со
лідарні довжшікн перед Товариством, а в ра
зі нсішплатносгя останнього — перед кре
диторами Товариства Й перед окремими ак
ціонерами.

Ревізійна Комісія.

50. Для перевірки звіту, балансу, обира
ється реченцем па однії рік Ревізійну Комі
сію з трьох акціонерів, що не є членами 
Правління або на інших посадах обсаджува
них з обрання загальних зборів або з приз
начення (Правлінням Товариства. Меншість 
акціонерів, що репрезентує не менш одної 
десятої частішії капіталу,' мас право обрати 
зі свого складу одного члена Рсвізіііпої Комі
сії, з тим, що ці акціонери вже не беруть 
участи на, зпборах іішін.ь членів Ревізійної 
Комісії. Члена Правління і дерекгора-розло- 
рлдчика, коли поли вибувають з посад, не 
ложна обирати па членів Ревізійно? Комісії 
протягом двох років з дня чергового вибут
тя. Ревізійній Комісії надається празо з до* 
вводу загальних зборів закликати до сво
єї праці експертів. Ревізійна Комісія зо
бов'язана не пізніш, як за місяць перед 
днем загальних зборів статп до перевірко ка
си та капіталів і до ревізії всіх, що стосу
ються до звіту та балансу книг, рахунків, 
документе й взагалі діловодства Товарист
ва. Після перевірко звіту Й балансу Реві
зійна Комісія подає про пні свій висновок 
до Правління, яко подає його з поясненнями 
иа зроблеиі з боку Ревізійній Комісії заува
ження на розгляд загальних зборів. Ревїзій-

нием Правления ведутся протоколы, которые 
подписываются члепахи Правления.

48. Решения Правления постановляются по 
большинству голосов.

В случае разделения голосов поровну, 
голос Председателя ллн заступающего его 
место дает перовое. Если образуется более 
двух решений и ни одно из них йе соберет 
большинства, то скоршії вопрос перено
сится на решение общего собрания. 
Если член Правления не согласится с пн- 
становлениями Правления и потребует за
несения своего несогласия в протокол, то с 
пего слагается отвстствоішость за состояв
шееся постановление.

49. При пополнении своих обязанностей 
члены Правления должны проявить необхо
димую заботливость. За убытки, причинно- 
мыс нарушением возложениых па них обя
занностей, они отвечают, как солидарные 
должники перед Обществом, а о случае 
несостоятельности последнего—перед креди
торами Общества п перед отдельными ак
ционерами.

Ревизионная комиссия.

50. Для проверки отчета и баланса из
бирается сроком на один год Ревизионная 
Комиссия из трех акционеров, по состоящих 
членами Правления, пп в друшх замещае
мых но выбору общего собрания пли по наз
начению Правления Общества, должностях. 
.Меньшинство акционеров, представляющее 
не некое одной десятой части осповпого ка
питала, пользуется правом избрать пз своей 
среды одного члена Ревизионной Комиссии, 
при чем акционеры эти уже не принимают 
участия в выборах прочих членов Ревизион
ной Комиссии. Член Правления и дирек
тор-распорядитель по выбытии пз их долж
ностей, нс могут быть избираемы в члепы 
Ревизионной Комиссия в течение двух лет 
со дня очередного выбытия. Ревизионной 
Комиссия предоставляется право с разреше
ния общего ссбранпя привлекать к своим 
заняттям экспертов. Ревизионная Комиссия 
обязала не пезже, как за месяц до дня обще
го собрания, приступить к проверке кассы 
и капиталов п к ревизии всех относящихся 
к отчету и балансу книг, счетов, докумен
тов п вообще делопроизводства Общества. -По 
проверке отчета и баланса Ревизионная Ко- 
мисня представляет свое по пни заключе-



на Ковзан має прано робити огляд Й ревізію 
•всього майна Тоиарнсгпа на місцях і иоре- 
вірну зроблених протягом року робіт, та 
зроблений нитрат. На виконавші цього 
Правління пошито дати Комісії всі потріб
ні засоби. На попсродній розгляд Ревізійної 
Комісії подш.тьсн також к<шіто{>ис і п.іаи ,И- 
ялміоли зга поточний рік, що їх Правління 
зносить з висновком Комісії на загальні 
.збори акціонерів. Незалежно під того Реві
зійна Комісій час прано вимагати під Прав
ління, в разі коли вона шізнас по за пот
рійно, скликати надзвичайні загальні зОори 
акціонері;*. Ревізійна Комісія повніша про
вадити докладні протоколи всіх, що були, 
міркувань і заявлених окремих думок пооди- 
шліх членів Комісії. Зазначені протоколи, 
а так само й усі дононіді та ниснонки ]‘е- 
«ійної Комісії Нішіиіііип пошпіно внести 
зі своїми поясненними на розгляд найближ 
чиї нагальних зборів акціонерів.

Кяітгорчиу членам Ревізійної Комісії 
встановлюють' загалміі збори акціонерів.

Члени Ревізійної Комісії відповідають як 
солідарні должники за втрати, заподіяні ви
їж ламавшім покладених на них обов’шіків, 
перед Товариством, а в разі иешіплатностп 
Товариства — перед його кредиторами.

Звітність у справах товариства, розподіл 
зиску, видання дивіденду.

ЛІ. Операційній рік Товариства рахуєть
ся з 1-го ЖОВТНЯ ПО :>0-ГО ВЄ|)ССИ|] ВКЛЮЧНО, 
за иніілті.’ом першого звітного періоду, що 
визімчастьг.и з дня заснування Товариства 
по 30-й день ближчого вересня або верес
ки наступного року, коли поріод цей стано
витиме менш 0-ти місяців. За кожний мину
лій рік Правління складає для подання на 
разгллд й затвердження звичайних річних 
загальних зьорів докладшій звіт про опера
ції Товариства й за два тяжкі пород річни
ми загальними зборами надсилає усім акці
онером, ще заявили про бажання одержати 
#ШЧ).

ниє в Правление, которое вносит его с 
об'яспеїшлмк на последовавшие со сг«(юкы 
Ревизионной Комиссии замечания на рас
смотрение общего собрания. Ревизионная 
Комиссия может производить оелмпр и ре 
пизию всего имущества Общепиа на местах 
и іі|ниіерку сделанных в точении года |«аЛпт, 
равно произведенных расходов. Для и с пол пе
ния :т>го Правление обязано предпашт. 
Комиссия все необходимые средства. На пред
варительное рассмотрение Ревизионной Ко
миссии гцюдгтавляется также смет» и плав 
действия на наступивший год, шугорыо впо- 
сятси Правлением с заключением Комиссии 
в общее собрание акционеров. Независимо 
от -.стоп) Ршиг.нюіпіая Комиссия вправе тре- 
боцать от Правлении, в случае признанной 
ею необходимости, тозыва чрезвычайные 
общих собраний акгіионіч|юв. Ревизионная 
Комиссия должна вести подробные н|ютоволи 
лсех имепших место суждений и пашен 
пых особых млений отдельных членоп 1Се- 
мигсип. Означенные п|муож^ім. а равно и 
нее доклады и заключения Ревизионной 
Комиссии должны быть внесоны Иравлениеч 
с. его об’нпіентіми на рассмотрение ближай
шего общего соб;»ашія акционеров.

Ризишражденке членов Решізнонной Ко 
митні устанавливается общим собранием 
акционеров.

Члены Ревизионной Комиссия отпочаюг 
пак голида[»ные должники, за убытки, при
чиненные ими нарушением возложенных на 
них обязанностей, перед Обществом, а л 
случае несостоятельности Общества, порім 
его кредиторами.

Отчетность по делам Общества, распределение 
прибыли, выдача дивиденда.

Г>1. Операционный 1ч»д Общества считает 
с 1-го октября по 30-Ой сентября включи 
тсльио, за нсключоннем первого етчегпюго 

, периода, к(іторьій назначается со дня уч
реждения Общества по 30-ое число Снижай 
шего сентября н.тя сентября следующего 
года, если итог период составит мепео 0-ти 
месяцев. За каждый минувший год Прав 
лением составляется для представления па 
рассмотрение и утверждение обыкновенно 
го годового общего соб{/аппя под;юбшй от 
чет об операциях Обпцч тва п за две недели 
до годового общего собрания рассылаете 
всем акционерам, заятшющям о желапнн 
получить таковой.



52. Звіт мм містити докладам такі головні 
істини:
а) стан капіталу оснівного, зі зазначеп 

як в пасиві окремо частин капіталу, опла- 
ігих готівкою та майпом, впесеним за як
ії, а також капіталів запасного та па пок- 
тття вартости майна, з тим шо капітали 
'огариства, вміщенні в відсоткові напори та 
і'ілякий крам, належить визначати не біль* 
•о від тої піни, за якою пі папери та това- 
и було придбано; колн-ж біржева піна па 
ень складання балансу нижче від покупної 
іня, то вартість паперів й товарів нале- 
ять визначати за біржовим курсом, що ь 
а день закінчення рахунків;

б) загальні прибутки й видатки за час. 
до за нього подасться звіт;

в) рахунок витрат па платню службов
им Товариства й на іппгі видатки на керу- 
іння;

г) рахунок довгів Товариства іншим осо- 
:« і останніх Товариству;

д) рахунок наявпого майна Товариства Й 
іалежпнх йому запасів за набупальною 
ішовою цілою, в залежності від того, яка 
і них буде нижчою;

е) рахунок чистого зиску з проектом роо- 
юділу його 0 івші відомості, що їх внмага- 
іть правила публічпої звшіости.
: 53. Звіт і баланс після затверджений за- 
іільїлгми зборами подасться до відповідних 
фжаопнх установ, згідно з правилами, що 
і про це встановлено. Незалежно від того 
итяг зі звіту й балансу оголошується до за- 

іільпого відому в тих органах преси, що їх 
ізігачепо в законі.

54. Після затвердження звіту загальними 
'їорамя із сум. що лишаються після покрит
ій всіх видатків і втрат, коли такі будуть, 
• драховуеться по менш як Ь% до запаспо- 
Ю капіталу й визначену загальними збора
ми суму па покриття первісної вартої'ні май- 
а Товариства аж до цілковитого її покрит- 
‘•я. Решту суми розподілюсться за розсудом 
ігальвих зборів акціонерів для видання ви- 
іагорсои членам Правлівня. службовцям, 
обликам і дивіденду акціонерам.

55. Обов'язкове відрахування до заоасно- 
) капіталу провадиться, доки вій не рів- 
ятніетьея третині оснівного капіталу. Ц?

52. Опет должен содержать в подроб
ности следующие главные статьи.

а) Состоя пне капитала осіювпого, с по
казанием в пассиве в отдельности частей 
капитала, оплачеппых наличными 'деньгами 
п имуществом, внесенным за акции, з так
же капиталов запасного и на погашение 
стоимости имущества, при чем капиталы 
Общества, заключающиеся в процентных 
бумагах и" тонкого рода товарах, должны 
быть показываемы не свыше той пены, ао 
которой эти бумаги и товар приобретены: 
если же биржевая цена в день составления 
баланса ниже покупной цепы, то стоимость 
бумаг и товаров показывается по биржево
му курсу, состоящему в девь заключения 
счетов;

б) общий приход я расход за то время, за 
которое отчет представляется; ,

в) счет издержек на жалование служащим 
в Обществе и прочие расходы по управле
нию;

г) счет долгов Общества другим лицам и 
этих последних Обществу;

д) счет наличного имущества Общества в 
лрвпаалежащпх ому запасов ло приобрета
тельной или рыночной пене, смотря потому, 
какая из них окажется ннжо;

е) счет чистой прибыли с проектом рас
пределения ее и прочие сведения, требуемые 
правилами о публпчной отчетности.

53. Отчет и баланс по утверждении об
щим собранном представляются в соответ
ствующие правите-лъетвепные учреждения. 
<огласпо тем правилам, которые по этому 
предмету устаповлоны. Независимо от сего 
пзвлеченпя из отчета к баланса публи
куются во всеобщее спадение в тех органах 
печати, которые указаны законом.

54. По утверждении отчета общим собра
нием, из сумм, остающихся за покрытием 
всех расходов я убытков, если таковые 
окажутся, отчисляется не менее Ь% в 
запасный капитал и определенная общим 
собранием сумма па погашение первона
чальной стоимости имущеегва Общества 
впредь до полного ее погашения. Остальная 
затем сумма распределяется по усвотрепню 
общего собрания акционеров для выдачи 
вознаграждения членам Правления, слу
жащим. рабочим и дивиденда акционерам.

55. Обязательное отчисление в зздасныв 
капитал продолжается, пока оп не будет 
равняться одной трети ос ионного капитала.

*



вітттттптя пппов.ттоґп.ся, яшо яапастпгії 
капітал б у д е  витрачепо п цілому або част
ково. Запасшій капітал можна шпдатп .ти
шо так. шоб було забезпечено можливість 
ігл.по? Мого реалізації. Запасшій капітал 

прнзнлчлтсп ппключпо па покриття втгст. 
Витрату запасного капіталу пропалиться 
лише за постановою загальних зборів акціо
нерів.

56. Про чає та міспе ітдатттт лшітептг 
Прапліг.ля оголошує ло загального відому.

57. Дивіденд, не зажаданий протягом 3-х 
рокігі. стає плдгпігтю Товариства. за вппят- 
.:ом тих випадків, коли гплип давности поажа- 

♦пгьгп за законом зупниеиим: за таких вп- 
плікіп з днпідегідничп гумамп чнппть згідно 
з судовою ухвалою або розпопяджспі;яч па- 
лежипх державних угтапоп. Па лсодспжяні 
вчасно дивідепіі суми, то їх переховуєть

ся п касі Правтіипя, відсотків йе видасться. 
П'мвлчшя ге зважає па те, чи дійсно купон 
належить його подавцеві, за винятком тих 
випадків, коли за судовою ухвалою впдап- 
ня лппітеїпу на купони заборонено або коли 
поганий купоп буде одним з тих, піо про їх
ню втрату подало до Правління Товариства 
заяву.

відповідальність Товариства та гриттиненнл 
його діяльності*.

58. Відповідальність Товариства обмежу- 
сп.ея лише належним йому вайлом; акціо
нери пе підлягаютг. жодній оиміпстій додат
кові Й піїпопідзлі.пості за зобов'язаннями То- 
варпетга понад вкладені ппмп внески па оп
лату акцій.

59. Речепець іспупаппя Товаристпа пе 
визначається. Чіткість Товариства припи
няється:

а) за постаповою загальпих зборів акці
онерів про припинення його діяльпостп або 
з е ш а п п я  Топаристпа з іншим товариет- 
логи або акційним товариством;

б) за оголошенням Товариства судом за 
попяллатпе;

в") за постаповою Уряду в разі збоченпя 
його органів в бік, суперечний інтересам дер
жави;

г) колп за балансом Товариства виявить
ся втрата двох п'ят осшвиого капіталу й

Это отчисление тюзпбттопляетні, если за. 
распый капитал Судет иврастодогап пол- 
поетью пли частью. Запасному* капиталу 
уожет быть дню лишь помещеппе. кото'юе 
бы обеспечивало возможность беепеопят- 
ствол пой его рсалпзацпк. Зппаспый кашггал 
предназначается нсключптельпо па пикам- 
тле убытков. Расходование запасного капп 
тала ттропзподнтся по ипаче, как по опре
делению общего себратія аі:пи'>:іетч>:«

56. О времепп и місто выдачи дивиденда 
Правление публикует по всеобщее стоденне.

57. Дивиденд, но истребованный в течолие 
трех лет, обращается в собственность 
Общества, за исключением тех случаев, 
когда течение давности считается по зако
ну ггрпогтепоглоннь'м; и таких случаях с 
дишідеігдпими суммами поступают согласно 
судебному о ппх решению иля рагперяже- 
чию подлежащих правительственных уч-реж 
цевий. Па неполученные своевременно дп- 
видеплыс суммы, храпнщисся в кассе Прав- 
депия, проценты но выдаются- Правление 
нс входит в разбирательство. деіістшпчмь- 
по ли купон принадлежит пред'пвителю ого, 
за исключением тех случаев, копа но су
дебному опведмеиию выдача дивиденда по 
купонам поспрошена, или когда пред'прлеп- 
пый купон окажется одпнм п'З тех. об утрате 
которых подано н Правление Общества за- 
явлеппо.

Огветстпекность Общества и прекращение его 
деятельности.

58. Ответственность Общества ограпичп 
деется только принадлежащим єму пмтте- 
ством, акниоггеры по несут пикакой личной 
дополнительной ответственности по обяза
тельствам Обтестга спеет пносепиых ими 
оклалоп в оплату апнпй.

59. Срок гушестпопаппя Общества по паз- 
пачастгя. Действия Общества прекращают
ся:

аї по постаповлепию общего еобрапил 
акционеров о птюг’ажетпі его деятельное,™ 
или слияния Общества с другим товари
ществом пли акциои-пным обществом.

б) с об'явлеппем Общества по гуду песо-; 
гтоятгльпым;

и) по постановлению Правительства т 
случае уклопеипя его органов в сторону 
протнвпую интересам государства;

г) если по балансу Общества окажется по
теря двух пятых осповоого капитала г



»кцІоперн пе ПОПОПГТЯТЬ його протягом одпо- 
го року з дня затверджена загальинмн збо
рами звіту, що в пишу виявиться иедостача 
іаиігалу.

Кози ирн втраті двох п’ятих оспівпого 
капіталу й якщо більшість акціопсрів вия- 
шть бажання шшовішти Йою, а хтось з ак- 
ііоисрів йе внесе протягом встаиовлеиого 
агальшгми зборами реченця додаткової ви- 
иати, що припадав на належні йому акції, 
го акції ці оголошується за знищені, про що 
иушікуегься до загального відому, й їх за
мінюється новими акціями за тими самимв 
інслаин, що їх Праплішія Товариства про
ще не нижче иіив, встановленої загальними 
зоо| али, додержуючись вищезазначеної» 
ячного реченця.

У в а г а .  ІІрнгіяпеипа Товарпстпа ре
єструється й оголошується тим самим ш>

ридьом, як і засіп вашіи ного.

60. В разі припинення чнииостн Товари
ства за иосгаиоаою загальних зборів акці
онерів, останні обирають зі свою складу не 
менш трьох осіб до Ліквідаційної йомі* 
лї.

Ліквідаційна Комісія, взявша справи від 
Правління, викликає оповістками Л оголо- 
щонмм кредиторів Товариства, вживає захо
че до цілкоинюго їх задоволення, провадять 
еилшцію майна Товариства, і складав уго- 

їй та мирові з третіми особами на оцстаиі і 
н межах, установлеинх загальиими зборами, 
ііалежиі иа задоволення кредиторів суми, а 
гак само суми, потрібні для забезиечения 
ищіього задоволеиия спірних вимог, Лікві
даційна Комісія вносить на рахунок креди
торів в установи Держазиого банку. До 
поливу річного реченця після вчинення лік
відації не можиа розпочати задоволення ак
ціонерів відповідно до коштів, що залиша
ються в розпорядженні Тозариства. Про 
'свою діяльність ліквідаційна Комісія подав 
кагальним зборам звіти в реченці, визиачеиі 
зборами, і, незалежно від того, подав після 
|дакіілешш ліквідації звіт.

Коли підчас закінчеппя ліквідації по всі 
[суми, що їх належить видати, будуть вруче
ні за належністю через неприбуття осіб, 
•киям вони належать, то загальні збори вста- 
і'ао&шкяь, куди ці гроші треба передати па

акціонери пс дополнят его о течение одно
го года со доя утверждения общим собра
нием отчета, вз которого обнаружился недо
статок капитала.

Если при потере двух пятых оопошіого 
капитала н при выражсииом большинством 
акционеров желании пополнять его, кто 
либо из акцлоперов йе внесет о тсчеивс 
'усгаловлсииого общим собранном срока, при
читающегося по принадлежащим ему акциям 
дополнительного платежа, то акипн эти 
обявлшотся уничтоженными, о чем публи
куется во всеобщее сводопие, и замеливают
ся иоиыми под теми же иоиерами акциями, 
которые продаются Нравлоином Общества йе 
ниже иены, установленной общим собранием 
с соблюденном вышеуказанного годичного 
прока.

П р и м е ч а н и е .  Прекращение Обще
ства регистрируется о опубликовывается 
тем же порядком, как п учреждение его.

60. В случае прекращения действий Об
щества, по постановлению общего сохранил 
акционеров, последнее избирает из своей 
среды йе менее трех лиц в состав Ликвида- 
циоииоЙ Комиссии.

Лншиацшшиая Компспя, приняв дела от 
Правления, вызывает через повестки и пуб
ликацию кредиторов Общества, принимает 
меры к оолиому их удовлетворению, про
изводит реализацию имущества Общества и 
вступает в соглашепио о мировые сделки 
с третьими лицами на основании к в преде
лах, устаиовлсииых общим собранием. Сум
мы, слсдуомыо на удовлетворение креди
торов, а равно необходимые для обеспече
ния полного удовлетворения спорных требо
ваний, вносятся Лнквпдациоипой Комиссией 
па счет кредиторов в учреждения Государ* 
ствепного Байка. Раисе истечения годового 
срока по завершении лнкондаиші не может 
быть -преступлено к удовлетворению акцио
неров соразмерно остающимся в ратпоряже- 
ани Общества средствам. 0 действиях своих 
Ликвидационная Комиссия представляет об
щему собранию отчеты в сроки, собранием 
установленные п, независимо от того, по 
опоичамш ликвидации представляется отчет.

Если при окончании ликвидации по все 
подлежащие выдаче суммы будут вручены 
по прииадлежпоста за непокой лиц, которым 
онп следуют, то общее собранно опреде
ляет, куда эти деньги должны быть отданы



пов, ьадлл» лл до іі нього видання, і що і 
чини належить робити після спливу давно 
«‘ти. в ралі клав ляк не прибуде

на ірвмтяо, впредь зо выдачи я*, я как 
І'НІЯ надлежит постулять по истечения срока 
давности в случае неявки собственника

Зати*рлжйИо л-'ста 
новою МК Торгу УСИ' 
ІЛ грудня 102" р.

4. Зміна статуту Пайового Товариства 
чОдосьио П&йовв Будів»иче Товариство».

На :#/шу гкітут) Одеського Пайового І». 
дійнятого Тонрисгва (М, Узак. УСИ* |92) 
року, «Ці. И й. X» 31, арт 1ЬІ д арт.

• шуту утг-алено і: такій редакції:
г. І ИЬОЮ

»1. Одеское Паевой Строительное Тонн 
• О о ч ь к и й  Лайбуд* лагяювуетии и иіггою

а у допомагати глин мя опорацшям а впою: 
іііоіміию та |іо.;ііи*|рожік» житлового фонду 
я. Одеси та губорні;

б; б^н^вредш* виконувати будівничі ро
били я галузі дожібудтнігагча, ролики:? «і 
сілого та пілі^ькоіо доб;тустрою, іі.сігшнч 
кя пілиш, іі|ютислоі:ого будиінннтна га 
іпш.»

Утверждено постаи*- 
члеиием НКТорга УССР 
ІЗ декабря Юз7 г.

4. Измене нив устава Паевого Товарищества 
Отсеков Паевое Строительное Товар/ще- 

ство».

По иаионвние уста на Оіегс»;о:о Паевою 
Г/г} інтмлюю Товарищества (Го*. Уш 
1927 г., отд. ІГ-Й, X* 31, ст. 1Г>1 > ст. 1 ука
занного устава утверждена в следующей 
редакции:

• 1. Одогс.коо Паевое (троителыюе Това
рищество «Одесский Иайстрой* учреждает
ся с целью:

а> содействии своими 'Шорациип 
улутшенню И |ШПШСрЄІ!НЮ жилищного фон
да і. Одессы и губерния;

ч) ж‘Нос(и<дствонно н;>о изводить строи- 
тельные |>а*кггы в области .юмостронтель- 
стиа, развития городского и сельского бля- 
шугг|<ойст, улучшении кутей сообщении. 
ІрОЯиїЛ.ІіЧИІОГО строительства я лроч».

Пг."*иия Народиього Ком1с*р1яту |оСТИ11н Июлями? Народиосо Комжарімта Юсті ции.

Уя^го"'**лИ 7 *•»»!■ . ВУЦВК'У ..'1«р»ояиЯ Др»«“ Те» «Т«6-’0О»



345(477)3(05)477х.1928‘)

УЗАГСО^ЕЯЧЬ ТХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ',
РОБІТКИЧО-ОБЛЛХОЬІСОГр УРЯДУ УКРАІНИ*

ЗЛ.'ІФ^врІК ,
ОШІЦІЙИЕ СИДАЮга гУАРОА>?ЬОГО КО^іОЛРІЛТУ іОрТКЩІ

20 6грез-:я 1928 р.Відділ ДРУГІЙ N2 2 20 марта 1928 г.Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ

Постанови Наркомторгу, Наркомосу, 
Наркомвнусправу, Наркомфів.у, Нар-

комюсту, КУЦКК'у та УЕН.

[20—ЗІ січня, 10—13 лютого 1928 р.)
5. Інструкція про порядок ліквідації Акційного 

Т-ва „Південний Роздрібник**, м. Одесі.

5. Інструкція про скарби. ' ^
7. Про скасування постанови „Про фонд на 

стандартизацію сільсько-господарських ма
шин та знаряддя".

;3. Про відповідальність за ухилення від реє
страції підприємств та осіб, що в виді 
промислу виготовлюють радіо вироби, або 
торгують ними.

*. Про додержання класового підходу при 
, застосуванні заходів адміністративного 
' впливу.
). Інструкція сільрадам про справляння за ви- 
І конавчими листами судових установ і не-
^ спірним порядком.

І. Статут Акційного Товариства „Частно- 
Скот-Мясо".

^ Статут Товариства з обмеженою відлові 
дальністю під назвою „Товариство з обме 
женою відповідальністю для експорту бе 

• кону „БЕКОН".
Про зміну Статуту Міжокругового Мли
нарського Пайового Товариства „Дніпро- 
млин".

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления Наркомторга, Нарком 
'проса, Наркомвнудела, Наркомфпна 
Наркомюста, ВУЦИК'а и УЭС.
(20—31 января, 10—ІЗ февраля 1928г.}
5. Инструкция о порядке ликвидации Акцис 

мерного Общества „Южный Розничных 
п г. Одессе.

6. Инструкция о складах.
7. Об отмене постановления 90 фонде на 

стандартизацию сельсько - хозяйственных 
машин и орудий".

'8. Об ответственности за уклонение от реги
страции предприятий и лиц, изготовляющих 
в виде промысла радио-изделия, или тор
гующих ими.

9. О соблюдении классового подхода £при 
применении мер., административного воз
действия/, 1

10. Инструкция сельсоветам о производстве
взыскания по исполнительным листам су- 
дебкых установлений и в бесспорном по
рядке. *

11. Устав Акционерного Общества „Частно 
Скот-Мясо".

12. Устав Товарищества с ограниченной ответ
ственностью под названием „Товарищество 
с ограниченной ответственностью по экс
порту бекона „БЕКОН*.

И.Об изменении устава .Межокружного Му
комольного Паевого Л оварищества „ДнІпро- 
млин".

і



ПОСТАНОВА НРРКОМТОРГУ УСРР.

Інструкція про порядок ліквідації Акцій
ного Т*еа «Південний Роздрібний» в м. Одесі.

На підставі постанови УЕП а 3 січня 
1928 р. (прот. УКН X* 1 п. 13) та за 
арт. 101 постанови ЦВІЇ і Р1ІК СРСІ’ з 17 
серпня 1927 р. «Устава про акційні топа* 
Истка» (Зо. Хік- ГРОР 1927 р., Хе 49, 
арт. 500), Народній Комісаріат Торгівлі 
УСІМ* нічтаїюішв затвердити таку інгтрук- 
цію:

ІНСТРУКЦІЯ
Про порядок ліквідації Акційного Товариства 

«Південний Роздрібний» у м. Одесі.

1. Ліквідацію справ і маііна Акційного 
Товариства «Південний Роздрібни:;» нронз* 
днті. Ліквідаційна Комісія. н складі трьох 
іюіо. що їх обирають загальні збори креди
торів Т-ва ти затверджує Одеський Упив* 
доважений Паркомтсргу *УСРР.

2. Па пропозицію Одеського УіНШНпГНЖс* 
ного Наркомторгу Одеський (круговий Фі- 
напсовий Відділ може ввести до складу чле
нів Ліквідкомігії сгого представника.

3. Для ліквідації справ і маііна Товари- 
ства нржшачастьсн Ліквідкомісії трьохмі- 
пічний реченець з дни заведення до торго
вельного реестру запису щю повернення 
Товариства до ліквідації.

4. Ні гайно після затвердженню Одеським 
Уповнаркомторгу складу Ліквідкомігії вона 
«кидає підояідну заяву до Нарточторгу 
УСРР про реєстрацію факту повернення То
вариства до ліквідації.

Після заведешгя запису до торговельного 
реєстру Ліквідкомісія оголошує в «Вістях 

ВУЦВК* та в Одеському місцевому органі 
друку публікацію з зазначенням складу Лгк- 
гідкочісіі, її чїспя <н>ідву та реченця по
дання лретонзіЙ.

5. Всі претензії кредиторів, незалежно 
від їх підстав і способу забезпечення, 
иезалежно від того, чи виникли ці пре
тензії підчас іспуваппя Правління Товари
ства або адміністрації в справах Товарист
ва, повинні бутп заявлені Ліквідкомісії лай- 
пізлішо іга один місяць з дня публікації в 
«Вістях ВУДИВ», передбаченої в арт. 4 ці
єї інструкції.

ГЮЛАНОГЛЕНИЕ НАРКСШгГА УСІ?.

5. Инструкция о порядке ликвидации Акцио 
мерного Общества «Южный Рознкчник» • 

гор. Одессе.

Да оедклдшин постановления УЭГ'а 
3 января 1928 г. (прут. УЖ’ У* I н. 1Х> 
и в порядке ст. 101 постановления ЦИКа 
л СІЇК СССР от 17 августа 1927 пиа «Поло
жение об П!.Ц!!»Ш‘|ЖМ\ ООІЦЄГТШ» (С. •». 
СССР 1027 г.. А? 49. ст. Г>00), Народим* 
Комксса;іиат Торговли УОТ постановил ут- 
вордить следующую инструкцию:

ИКЛРУКЦИЯ

С порядке ликвидации Акционерного Обще
ства «Южный Розькчнгк» в г. Одессе.

I. Ликвидация дел и имущества Акцио- 
верного Общіттгл Южный ґоліпчлнк» про- 
извоштся Ликвидационной Комиссией, п го- 
сгаве трех человек, избираемых общим го- 
■раннем к|№Дпторнв О-ва л утверждаемых 
Орсеким Уполномоченным 11а)м:і>мторга 
УПТ.
‘ 2. По предложению Оде-сыпч* Унолпомп- 
ценного НКТоргз Одесский Окружний Фи
нансовый Отдел может внести в метав чле
нов Лнквидконттни своего яршгтавитолн-

3. Для ликвидации дел п имущества Об
щества назначается Ликнидкичисснн трех- 
чесячиый <*роы со дня внесения н торговый 
ростр задней об обращении Общества к 
ликвидации.

4. Немедленно носло утверждения Одес
ским Ушшаркомторга состава Ликвидно-
МИССИИ НОЛіЄДІШ 4П1ДЯІТ '«МП1ЮТП>куЮНН«е
заявление в Паркомторг УССР о регистра
ции факта обращения Гшиьтв» »; линия- 
дацип.

1Ь» инесеппи записи в торговый реестр 
Ликвидкомяссия производит в «Вісті 
’ВУПВК» и і; Оіегг.чиї местном оффиниаль- 
пом органе печати публикацию с указани
ем состава Ліпашлкомиссли, се местонахож
дения и срока заявления претензий.

5. Все претензия кредиторов, независим* 
ггг их основания и способа обеспечения, не 
зависимо от того, возникли ли зги протеи 
зии во время существования Правления Об 
шестка или администрации но делам Обще 
ства, должны быть заявлены Лшгвндкомпс 
сни нс позднее одного месяца со дня лубля 
нация, произведенной в «Бістях КУЦВК» 
предусмотренной в ст. 4 настоящей * мі 
сірукция.



<). До претензій, що їх треба .подавати 
-Ліквідкомісії (арт. 5) належать і вимоги, 
раніш заявлош Товариству, що ліквідуєть
ся, за якими кредитори одержали векселі 
від Правління Акційного Товариства 
«КАПОТ», позови, подані вже до суду та 
виконавчі листи на спггашш з Товариства.

7. Исводаїпіа в рочопець_претепзії спри
чиняється до відиесеиия іі до останнього 
розраду черги задоволення за умови, що 
іі заявлено до затвердження звіту Лівпідко- 
иісії.

3. Лікпідкоиісія з свого боку виявляс л»> 
иш закінчення речепця для заяви прстеизи 
всі борги товариства робітникам і службою 
цим за колективних та трудових договорів, 
з соціяльного страхування, з винагороди за 
«морть і тимчасову або постійну втрату 
орацоздатиестн, з податків і оплат па ко
ристь держави.

Виявлені порядком цього артикулу пре
тензії вважається за заявлені в реченець, 
незалежно від тою, чи надійшли по зазна
чених п|чтеііаіях заяви від кредиторів.

У. Протягом реченця, призиачопого для 
ліквідації Товариства, Лішдкомісш ил мас 
права понадити жодних виплат кредито
рам, за завитком оплати прстензй ро
бітників і службовців з колективних і трудо
вих договорів і претензій з соціяльного 
«трахуваиня-

10. До обов'язку Ліквідкомісії входить:

а) точно іктпновитн актив та пасив То
вариства;

б) розшукати, поцілувати й рсатізуватн 
майно Товариства;

в) одержати від Правління Акційного То
вариства «КАПОТ» всю активну масу, май
ном або грішми, що її одержано від адмі
ністрації н справах Акційного Товариства 
«Південний ІЧ^здріоник > або від третіх 
осіб—дЬвжників цього Товариства, згідно з 
незатворджозшх від Иаркомторгу УСІТ про
токолом загальних зборів кредиторів Т-ва 
«Півдоини)! Роздрібний» з ЗО лншш 1927 
|юку;

«■) зажадати та одержати від кредиторів 
Акційного Тозарнства «ІІіпденпий Роздріб
ній:» векселі, ню вони одержали їх від 
Правління Акційного Товариства «ВАКОТ» 
•а силою тою самого протоколу, зазпаченого 
в и. «в» цього артикулу;

6. К претоизиям, подлежащим пред'явле
нню Ликвидкомсснн <ст. 5) относятся так
же требования, ранее заявленные ликвиди
руемому Обществу, требования, но кото
рым кредиторы получили лскгеля от Прав
лення Акционерного Общества «ВАКОТ», 
иски, пред’ивлеаные уже 01 суде и ИСІЮЛ- 
ннтелышо листи на взыскание с Общества.

7. Пепред’авленно в срок претензии вле
чет за собою отнесение се к последнему 
]Ш]Ш,іу очередности УД01М0ГВ0]Н!НИЯ П|)1 
условии, что они заявлены до утверждения 
отчета Ликвндкомнссин. ,

К- ЛИКВНДКОМНССИЯ со своей' стороны 
їіриводит в известность, ко дшо окончания 
гроші для запилення претензий, все долги 
Общества рабочим и служащим но коллек
тивным и трудовым договорам, по соцн- 
аіьному страхованию, но вознаграждению 
за сме|»ть и временную или нолоинную по
терю трудоспособности, но налогам, сборам 
н пошлинам в пользу государства.

Выявленные в порядке настоящей статьи 
претензии считаются заявленными в срок, 
'независимо от того, постуннли-ли яо оз
наченным претензиям занн.:.шші от креди
торов.

У. В течение срока, назначенного для ли
квидации Общества, .! иквімком истин не 
имеет права производить никаких платежей 
кредиторам-за исключенном оплаты тцютои- 
зиЙ рабочих н служащих но коллективным 
и трудпным договорам и претензий по со
циальному страхованию.

10. В обязанности .Іиквидкомиссни нхо- 
дит:

л) точное установленеє актива и иасси- 
та Общества;*

б) ]юзыскание. оценка и ]н>ализация 
имущества Общества:

в) получение от Правления Акционерно
го О-ва «1'АКОТ» всей активной массы, 
имуществом или деньгами, полученной нм 
от администрации по делам Акционерного 
Общества «Южный Розиичинк» пли от 
третьих лиц—должников этого Общества, 
согласно нс утвержденному Иаркомторгон 
’УСОР протоколу общего собрания кредите- 
рев О-ва «Южный Рознпчник» от 30 июля 
11)27 г.:

г) требование л получение от кредиторов 
А.щноиерного О-ва «Южный Розішчшік» 
векселей, полученных ими от Правления Ак
ционерного О-ва «КАШГ», в силу того же 
протокола, указанного в в. «в» настоящей 
статьи;



д) зажадати та одержати від Правліпіія 
Акційного Товариства «ШКОТ» векселі Ак
ційного Товариства «ІІівдошпііІ Роздрібний», 
що їх одержано від кредиторів цього Т-ва 
в обмін на видані від Акційиого Т-ва 
«ВАКОТ» векселі;

о) стягти борги, належні товариству, що 
ліквідується, від третіх осіб;

ж) скласти проекта розподілу суп між 
кредиторами Товариства;

* з) скласти ліквідаційного звіта, вступао- 
г < \ т л  кінцевого ліквідаційних балаисів.

И. Видатки по утриманню .Ііквідкомісії 
провадяться з коштів ліквідаційної маси за 
кошторисами, що їх затверджує Одеський 
У ітпнаркол торгу.

і 2. Ліквідкомісія керується в своїй ді
яльності нормами, наведеними в арт. арт. 
7, 8. 11, 19, 20, 22, 24, 27 і 31 носта- 
оопп ВУЦНК та РИК УСРР з 7 жовтня 1925 
року «Про порядок ліквідації державних, 
промислових і торговельних підприємств, 
що існують та засадах господарського роз
рахунку, а також акційних товариств і 
товариств з обмеженою відповідальністю, з 
виключною або переважною участю держав
ного капіталу» (Зо. Уз. УСРР 1925 р.. 
Уа 75-76, арт. 437)-

13. Проекта розподілу сум між кредито
рами Товариства, ліквідаційного звіта і при
кінцевого ліквідаційного баланса подле Лі
квідаційна Комісія на затверджений ІІарком- 
торгу УСРР з висновком Одеського Уповиар- 
комторгу.

14. Ліквідаційного балаису, коли його бу
де затверджено, публікується в «Вістях 
ВУЦВК» і в Одеському місцевому офіційному 
органі друку.

15. Члени ЛіквідкомісіТ за заподіяні їх 
неправильними вчинками та недоглядом 
втрати відповідають солідарно перед креди
торами Товариства, що ліквідується.

16. Після затвердження ліквідаційного 
звіту книги, докроїти, та інші матеріялп 
передасться до Управліппя Одеського Упов- 
паркомторгу, який чшіпть з ними відповід
но до иаказів Паркомторгу УСРР.

Харків. 20 січня Н»'»ч р
Загт. ІІародпього Комісара Торгівлі

УСРР Коломойцее.

Я) требование и получение от Правления 
‘Акционерного Общества «ВАКОТ» векселей 
Акционерного Общества < Южный Розши
ти;», полученных им от кредиторов после.; 
пего в обмен па выданные Акционерным
О-вом «ВАКОТ» векселя;

с) взыскание долюо, следуемых лпкви- 
Вирусному Обществу от третьих лиц;

ж) составление проекта распределения 
сумм между кредиторами Общества;

з) составление лшашдацношюго отчета, 
вступительного п заключительного ликвида
ционных балансов.

11. Расходы по содержанию Ликвидно- 
млссип производятся из средств ликвидаци
онной массы но сметам, утверждаемым 
Одесским Уполааркомторга.

12. Ликвндкомиссия руководствуется в 
своей деятельности нормами, приведении- 
тіи в ст. ст.. 7, 8, 11, 19, 20, 22, 24, 27 
и 31 постановления ВУЦШС и С11£ УССР 
7 октября 1925 г. «О порядке ликвидации 
государственных, промышленных и торговых 
предприятий, действующих па началах хо
зяйственного расчета, а такжо акционер- 
пых обществ и товариществ с ограниченной 
ответственностью, с исключительным или 
преобладающим участием государственного 
капитала» (С- У. УССР 1925 г., К 75-76. 
ст. 437).
' 13. Проект распределения сумм между 
кредиторами Общества, ликвидационный от
чет п заключительный ллквпдацполлый ба
ланс представляется Ликвидационной Комис
сией на утверждение Паркомторга УССР с 
'заключением Одесского Уполпаркомторга

14. Ликвидационный баланс, по его 
утверждении. публикуется в , «Вістях 
’ВУДВК» и в Одесском местном официаль
ном оргапс печати.

15. Члепы Лшшпдкомиссни за причинов
ої» пх неправильными действиями п упу
щениями убытки отвечают солидарно перед 
кредиторами ликвидируемого Общества.

16. По утверждении ликвидационного от- 
чета книги, докумепты п другие материалы 
Передаются в Управление Одесского Упад- 
паркомторга, который поступает с пили в 
соответствии с распоряжениями ІІарком- 
торга УССР.

ларьков. 20 январе 102* г.
Зам. Народного Комиссара Торговли

УССР Коломейцев-



ПОСТАНОВА

НАРКОМОСУ, НАРКОУВНУСП?АВУ І НАР- 
КОМФІНУ УСРР.

6. Інструкція про скарби.

Па розвиток .постанови ВУЦВК’у й РИК 
УСРР з 10 червня 1926 р. «Про пам’ятки 
культури й природи* (Зо. Уз. УСРР 1920 р., 
№ 32—33, арт. 259), ІІародиІЙ Комісаріат 
Освіти, Народній Комісаріат Внутрішніх 
Справ і Народній Комісаріат Фінансів УСРР 
постановили затвердити таку інструкцію:

Інструкція про скарби.

1. Навмисно скарбошукаипя па території 
історичних місцевостей, як-от: городищ, мо
гил, мзіґастврів й іпш., без дозволу Народ- 
нього Комісаріату Освіти УСРР, забороняєть
ся й спричиняється до відповідальності! вста
новленим чином.

2. Всі випадково знайдені скарби, як ма
теріального, як і археологічного або мистець
кого значіння в власністю держави.

У в а г а .  Під скарбами в цій інструкції 
треба розуміти псі цінні з матеріального 
чп паукового боку рзчі, закопапі в землю, 
замуровані в стіну, або у інший спосіб 
заховані, державець яких невідомий через 
давність часу.

3. Кожний громадянин, -що випадково 
япайде скарб, зазначений в арт. 2 цієї інст
рукції, повпиппй в містах та селищах місь
кого типу негайно здати його до відповідного 
району міліції, а в селах, де міліції пемає— 
ю сільради.

4. Органи міліції в містах та селищах 
міського типу, а в місцях, де міліції помає, 
сільради повинні потайно після повідомлелпя 
про знахідку скарбу скласти відповідного про
токола, докладно оплеавшп випадково зпай- 
іеяий скарб- зазначивши час та місце, коли 
й де зпайлепо скарб, а так само особу, що 
знайшла Його і її адресу. Протокола підпи
сує. крій урядової особи, що його складав, 
так само І особа, що знайшла скарб.

5. Склавши протокола та описа, сільрада 
або оргапи міліції пега Йно надсилають їх

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАРКОМПРОСА, НАРКОМВНУДЕЛА И НАР- 
КОМФИНА УССР.

6. Инструкция о кладах.

В развитие постановления БУЦИК н СПК 
УССР от 16 июня 1926 г. «О памятниках 
культуры и природы» (Со- Уз. УССР 1926 г., 
ХЬ 32—33, ст. 259), Народный Комиссариат 
Просвещения, Народный Комиссариат Внут
ренних Дел и Народный Комиссариат Фи
нансов УССР постановили утвердить следую
щую инструкцию:

Инструкция о кладах.

1. Наме}>еішоо кладонскатсльство па тер
ритории исторических местностей, как то: 
городит, курганов, монастырей и др., без раз
решения Народного Комиссариата Просвеще
ния УССР, воспрещается и влечет за собою 
ответственность в усталовлсииом порлдко.

2. Все случайио аайденные клады, как ма
териального, так и археологического пли ху
дожественного зиачеипя, являются собствен
ностью государства.

П р и м е ч а л п е .  Под кладами в этой 
инструкции следует разуметь все цеииыо 
в материальном или паучком отношешш 
предметы, закопанные в земле, замуровав
шее в стене пли иным способом спрятан
ные, владелец каковых нензвестеи за дав
ностью времени.

3. Каждый гражданин случайно пашедшпй 
клад, обозначенный в ст. 2 настоящей ин
струкция, обязан в городах п поселениях го
родского типа немедленно сдать его в соот
ветствующий район милиции, а в селах, где 
милиции нет—в сельсовет.

4. Органы милиции в городах п поселени
ях гордского типа, а в местах, где мплпцпц 
пет, сельсоветы обязаны немедлепио поело 
извещения о паходке клада составить соот
ветствующий протокол с подробной описью 
случайно найденного клада с обоэпачеппем 
времени и места находки клада, а также ли
ца, нашедшего его и адреса последнего- Про
токол подписывается, кроме должностного 
лпца, составляющего его, также лицом, на
шедших клад.

5. После составления протокола п отгон, 
сельсовет нлг органы милиции немедленно от-



разом із знайденим скарбом ло відповідного 
району мі ннії, а ней район надсилав скарб 
до «кругової іпснектурп -народоьої освітп, 
яка скликає експортну комісію із фахівців, 
за участи» представника від окрфіивіпілу для 
встановлення того, чн має цей скарб тільки 
яатеріяльне, чи історично-археологічне, на
укове та мистецьке зпачіния.

В разі, коли скаі»б не має ніякого істо- 
рнчно-архео.іогічного. наукового чн мистець
кого значіння, його передається до окрфін- 
відіілу на належне ]юзпорядження; за ішшіх 
випадків. після пцінупання Його передасться 
до міщеного чи державного музею—за при
значенням ІІаркочесиітп Уі'РР.

6. За виняткових випадків органам 11а- 
родіїі.ого Комісаріату Освіти, а за належ
них ншкмкін икругоним фінансовим відділам 
надасться право видавати, коли ноші виз
нають не за потрібне, винагороду за знайде
ні скирт, в розмірі найбільш 20 % варто
сті» знайд *ного скарбу.

7. Все листування з приводу зііайіеіюгл 
скарбу, особливо ж протоколи про його знай
дення й опис- його, по закінченні сіі]»аві! пе
редасться до Українського \р\*о.гогоічііиго 
Комітету Української Академії Наук на по
стійну схованку.

8. Осіб, вкшшх у привласненні або ялтаїн- 
пі знайдених скарбів- притягається до кри
мінальної вілповпальиогти за яот прт. 178 
і 204 Кримінального Кодексу УГРР.

Харків. -»0 січня 1928 р.

Заст. Народньоіо Комісапя 0-вітп
У4’1*Р Приходько.

Заст. ІІародиьуго Комісара Внутрішніх 
Справ УГРР Слинько.

Наданій Комісар Фінансів
УОРР Полоз.

ПОСТАНОВА
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦАРАДИ

7. Про скасування постанови «Про фонд на 
стандартизацію сільсько-господарських ма

шин та знаряддя».

Українська Економічна Нарада постано
вила:

Постанову свою з 2 жовтня 1026 р. «Про 
фонд на стандартизацію сільсько-господар-

сьиаіот их вместе г найденным кланом в со
ответствующий район милиции, а .«тот иос- 
лелний шч'ылает клад в «кружную инспек
туру иа;юдін>го пі*»овоиимпін. которая гади
на ст зкслертиую комиссию ш специалистов, 
с участием и|*\детавнтеля ««[финотдела дія 
определения, имегт ли клад тилько материаль
ное. или і*сто;шк«кіі'хеологігческое, научное 
н художественное значение.

В случае. <ч\ш клад не имеет никакого ис
торико-археологического, научного и художе
ственного значения, он перелаетгн в «к|м|жн- 
отдел для надлежащего распоряжения: в 
прочих случаях гокме опенки о» поддается 
в мелкий или і’осуд;і!*-тпенш.ій музей - но 
ой едпешло На,ча>чи]>оса УОГР.

6. В исключительных с л у ч а я х  «««папам 
Ра,«одного Комиссариата Просвещения. а в 
подлежащих случаях окружним финансовым 
отделам ііредеотапляетщ іі] лію видаваті.. ос- 
лп таковые признают аго нужным, вознаг
раждение за найденные клаш, в размене не 
г-выше '>0% лоні чисти ііліідєшіоіч» клада.

7. Вся переписка ін> погоду найденного 
кліідл, в ос./юііііости протокол о єго нахож- 
іешж іі опись єго, но окосчаїїин дела под
дастся в Украинский Арх*ч\лпшчнып ІСоччі- 
тст Уіс; ашіскоп Академии Наук для іюстонн- 
їв»г<» хгаычшн.

8. Лина, вшывные в присвоении и.мі <«к- 
рідтші найденных кладов приав-каютси к 
уголовной ответстненноети їв* сг. ст. 178 н 
204 Уголовного Кодекса УГ‘ І*.

Харьков, ЗО января Ю2Ч г.

Зам. На годного Кпчип-авл ІІ.освещения 
ІЧГ-Р Приходно.

Зач. 11а|юдного Комікс а «а Внутренних 
Дел УССР Слинько.

Народний Комиссар Финансов
УССР Полоз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО

ВЕЩАНИЯ

7. Об отмене постановления «О фонде на 
стандартизацию сельско-хозяйственных ма

шин и орудий».

Украине:,-ос Экошпгчсслос Совещание по
становило:

Постановление своо от 2 октября 1926 г- 
«О фонде на стандартизацию се.іьгко-хозяй-



ських машин та знаряддя» (36. Уз. УСРР 
1928 р., Відд. ІІ, У* ЗО, арг. 109)—скасувати.

Харків, .41 січня 11124 р.
Заст. Голови Украінськоі Економічної 

Наради Сербиченко. 
Кфішіичпй Спряв Української Еконо

мічної Наради Я. Каст*.

ПОСТАНОВА КАРШЮСТУ УСРР
І

8. Про відповідальність за ухилення від реєст
рації підприємств та осіб, що в виді проми
слу виготовляють радіо-єироби, або торгують 

ними.

Вважаючи на питании, що ішмпкають на 
місцях іі[к> то, к який спосіб відповідають за 
ухилення від реєстрації підприємств особи, 
що в виді промислу .виготовляють рОДІО-Мї- 
роби, або торгують ними, (постанова ЦВК і 
РНКСРСР а 26 березин 1926 р. «Про ділову 
«плату з радіо-пиробів, що їх вживається для 
«ірнймашпі радіомовних станцій (Зб. Зак. 
СРСР 1926 р., Уй 22. лрт. 143), НКЮ УОРР 
по Відділу Законодавчих ІІ|нмжтів та Кодифі
кації Законів, на підставі п. <д> арг. 9 'По
ложения про НКЮ УОРР (36. Уз. УСРР 
1924 р. У 50. арт. 305) постановив поя
снит:

1. Ухилення від реєстрації підприємств тл 
осіб, що торгують радіо-тшрен'рмп в виді про
мислу. тягне за собою відповідальність адмі
ністративним порядком, в гиді штрафу роз
міром пе більш» як п'ятиразова сума -певно- 
сепої, ми недоплаченої оплати за радіо-вп- 
рпбп, що накладається за постановою па- 
чальпвка відповідної шахтової "«ніт^о-т*- 
леграфпої контори (36. Зак. ГРОР 1926 р.. 
У» 22. арт. 143).

2. Ухплеппя від реєстрації ніднриємств 
та осіб, що виготовляють радіо-впробп в виді 
промпслу. тягне відповідальність залежно від 
конкретних обстояли справи за гілтовідною 
частішою авт. 59 Кончінальнот Кодексу 
УСРР (36. Уз. УСРР 1927 р.. У* 2С>—27. а-пт. 
132), вважаючи на те. що реєстрація ця 
встановлена з податковою меток*.

Харків, 10 "«того 1028 р.
Народній Комісар Юстиції УГРР та Гене- 

рплмпій Прокурор РесяіуЛгікя В. Порайко.

Ч.К1П Колегії НКЮ—Зав. Відділу Законо
давчих Проектів та Кодифікації Зако

тів Юр. Мазургкко.

ствешьк машин и орудий* (С. У. УООР 
1926 г., (И\д. ІІ, Аз ЗО, ст. 109)—отиопить. 

Харьков, Зі января 1928 г.
Зам. Председателя Уі^апнскюго Зісоноош- 

чеекого Совощашт Сербиченко. 
Управляющий Делами Уюрашкжого Эконо

мического Совещания Я Касыш.

ПССТАШЛЕКИЕ НАРКОМЮСТА УССР

8. Об ответственности за уклонение от реги
страции предприятий и лиц, изготовляющих в 
виде промысла радио-изделия, мв* торгую

щих ими.

Л свяли г во.шнкакшигм ча ч«ч*тах поли
сом об ответственности за уклонение от ре
гистрации прелнршгтпй лиц. изготовляющих 
в впде промысла радио-изделия или торгую
щих ими (постановление ЦИК. и СИК СССР 
от 20 марта 1920 г. «О целевой оплато ра
дио-изделий, применяемых дли установлении 
радиовещательных станций» (Со. Зак. СССР 
1920 г., Уй 22, ст. 143). НКЮ УССР по От 
делу Законодательных Предположений и Ко
дификации Законов, на основании и. д> 
статьи 9 Положення об НКЮ УССР (Со. Узак. 
УССР 1924 т.. У' 50. ст. 305) постановил 
раз'ясшпь:.

1. Уклонение от регистрации ирдприл- 
тий и лиц, торгующих в виде щюмысла радис,- 
нзд?лпямп, влечет за собою ответственность 
и административном порядке, в виде штрафа 
в размере нс более пятикратной суммы не- 
внесенной плп недоплачегаюй оплаты за ра- 
дпо-пзддапя. налагаемой постановлением на» 
ча.шшка соответствующей окружной по
чтово-телеграфной конторы (Сб. Зак. ССОР 
1926 г.. У? 22- ст. 143).

2. Уклонение от регистрации предприя
тий к лиц. изготовляющих радио-изделия в ви
де промысла, влечет за собой ответствен
ность в завпспмостп от конкретных обстоя
тельств дела но пхітготі-твуїощей части 
ст. 59 Уголовного Кодекс УССР (Соб. У лак. 
УССР 1927 г.. У? 28-27, ст. 132), имея « 
виду, что регистрация ота установлена с на
логовой целью.

Харьков, 10 февраля 1028 г.
Народный Комиссар Юстишш УССР п Ге

неральный П|юкурор Росц^йтики 
В. Порайко.

Член Коллегии НКЮ Зав. Огамом Законо
дательных Предположений и Кодифи- 

каини Заыиюв Юр. Мазуренкэ.

ЗГ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРКОМВНУДЕЛА УССР

ПОСТАНОВА
НАРКОМВНУСПРАВ УСРР

9. Про додержання класового підходу при за
стосуванні заходів адміністративного 

впливу.

Колоші ІІіі РГ-1 УС.РР, обговорюючи па- 
слідки обслідуваний низової мережі судово- 
слідчих установ та органів прокуратури 
(визнала, що адміністративні органи, засто
совуючи заходи адміністративного впливу, 
йе завжди належно зважають па матеріяль- 
шш та соціильїшіі стан зламача. До исвіїої 
міри іі|>о це свідчать і цифри піврініях 
звітів та акти обслідування денкнх ралод- 
нііівідділів; з цих актів видно, що за окре
мих випадків штрафи, пакладуваиі на тру
дящих бували високі і, навпаки, загальне 
зниженії;! розмірів штрафу поширювалось 
і на нетрудовий елемент.

Через те, нагадуючи иро потребу як най
повнішого запровадження класового підходу 
® галузі застосування заходів адміністра
тивного впливу про що ле раз підкреслю
валось в обіжниках пенті»у Іі резолюціях 
адміністративних шц«ад, ІІКВС постаиовни:

Запропонувати всім окрадмінвідділам при 
застосованій іш.чп заходів адміпістративпо- 
го впливу додержуватися такпх от дирек- 
тпв:

1) Зважати иа те, щоб складаючи прото
коли про зламапня обов'язкових постанов, 
я так само про маловажні право.іометва, 
що до них застосовується заходи адмінопли- 
су, як найточнішо виявлялось дійсне мате- 
ріяльпе становище кожного праволомця 
(господарчу міць, розмір прибутків, зар
платні то-що).

2) Стежити за як-наііііосліливігіпшм за
провадженням при застосуванні заходів ад- 
иіішішілг класового підходу (52 арт. Адм. 
Код. УОРІ»; :іб. Уз. УСРР 1927 р., ч. 03-05. 
арт. 240), ідучи шляхом спстогатичного зни
ження розмірів штрафів, иакладуваних на 
робітників і неспроможних селян і пав- 
аакн—підвищуючи їх для торговців, курку
лів і іншого нетрудового елементу, ура
ховуючи водночас, як за першого випадку, 
як і за другого, харг.ктер зламаний і реаль
ну змогу стягти иакладепий штраф- 3

3) За тих випадків, коли обставши спра
ви вимагають, щоб заходи адміпвпливу були 
застхкогапі обов'язкові. а пема гарантій, що

9. О соблюдении классового подхода при при
менении мер административного воздействия.

Коллегия НК РКП УССР, обсуждая резуль
таты обследования визовой сетя судебно- 
следственных учреждепий н органов проку
ратуры, признала, что административны1 
органы, применяя меры административного 
воздействия, ое всегда достаточно уделяют 
вішмашія материальному и социальному по
ложению нарушителя. До известной стспеиа 
об этом свидетельствуют п цифры полугодо
вых отчетов, а также акты обшдовашія пе- 
которых райадишіотдолсшій, из которых вид
но, что в отдельных случаях штрафы, нало
женные на трудящихся, бывали высоки и, 
наоборот общее снижение размеров штрафа 
распространялось и па нетрудовой элемент.

Поэтому, напоминая о необходимости наи
более полного проведения классового подхо
да в области применения мер административ
ного 'воздействия, о чем неоднократно под
черкивалось в циркулярах центра и резолю
циях админсовещаиий. НКВД постановил:

Предложить всем окрадмппотде.’ам при при
менении ими мер административного воздей 
ствпя придерживаться нижеследующих ди
ректив:

1) Обратить впимаипе па то. чтобы при 
составлении протоколов о нарушении обя
зательных постановлений, а также о иезиа 
чптельпых правонарушениях, в отношении 
которых применяются меры админвоздей 
ствил, как можно полнее ВЫЯВЛЯЛОСЬ лей 
ствитсльпое материальное положение каждого 
правонарушителя (хозяйственную 'мощность, 
размер доходов, заработной платы п т. д.)

9) Следить за папбол >о последовательным 
проведением при лрпменеппи мер адмппвоз 
действия классового подхода (ст. 52 Адмнп. 
Кодек. УССР; Сб. Уз. УССР 1927 г., » 
СЗ-05, ст. 240). идя путем слстоь-птпчсского 
сипжеиня размеров штрафов, полагаемы* п» 
рабочих и песостолтельных крестьян, и иа 
оборот—повышопия их для торговцев, ку
лаков и другого нетрудового элемента, учи
тывая в то жо время, как в первом, так п 
во втором случае, характер плрушеппя и ре 
альпую возможпость взыскать паложеппый 
штраф.

3) В тех случаях, когда обстоятельства 
дела требуют, чтобы меры административно
го взыскания были обязательно применены.
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штраф буде гогплачсягий, явою його покла
сти, слід застосовую™ примусові роботи. 
Прото, знову такі додержуючись зазначено
го віщо класового підходу.

Застосування арештів, як заходу адмін* 
впливу, треба обмежити до максимуму, вжи
ваючи їх лише за виняткових випадків і 
застосовуючи їх переважно до'злісних пра- 
волочців, якщо немає змоги негайно по
слати їх па відповідну примусову роботу.

4) Замінюючи штраф па примусову робо
ту, треба виходити з установленого законом 
с.шпвідношешт крайніх розмірів (для Окр- 
адміїгвідділів: 100 крб. штрафу—1 місяць 
примусової роботи і т. д.), збільшуючи 
кількість -днів примусової роботи ллше за 
випадків злонавмнсиого ухпленші від ви
плати штрафу.

5) Наостанку пропонується як-пайбіль- 
шо зпажатн па посилення (викопаппя за
стосованих заходів адиіииплпву, а палто— 
своєчасного стягапня штрафу, взявши за 
норму, що віікопплпя кожного застосова
ного заходу адчіпвплгву має розпочатись 
паііиізніию протягом одного місяця зо дня 
відколи відповідний адміиоргап ухвалить по
станову.

Харків, 11 лютого 1923 р.

а уверенности, что штраф в случае его нало
жения будет выплачен, но имеется, следует 
лонмепять принудительные работы, по 
опять таки придерживаясь указанного выше 
классового подхода.

Применение арестов, как меры адмлпвоз- 
дейсгвпя, падлежит ограничить до максиму
ма, прибегая к пни лишь в исключительных 
случаях и применяя их преимущественно в 
отношении злостпых правонарушителей, ес
ли нет возможности немедленно послать их 
па соответствующую приивдтеллтую рабо
ту.

4) При замене штрафа принудительными 
работами, надлежит исходить из*установлен
ного законом соотношения предельных раз
меров (для Окрадмнпотделов: 100 руб. штра
фа—1 месяц прннудработы и т. д.), увели
чивая количество дней прннудработы лишь 
в случаях злостного уклонения от выплаты 
штрафа.

5) Накой?ц предлагается обратить воз
можно большее вппмаиос па усиленно попол
нения примененных мер алмнпвоздсйствня. 
а в особшпостп взыскаппя штрафов, прппяв 
за порму, что проведение в исполнение вся
кой примененной меры адмшшоздействня 
должпо начаться пе поздпее, как в продолже
ние одного месяца со дпя вынесения поста
новления соответствующего адмппоргапа.

Харьков, 11 февраля Ю28 г.

Заст. Пародпього Комісара Впутріпшіх Зам. Народпого Комиссара Внутренних 
Справ УСРг I. Якимович. Дел УГСР И. Якимов**.

ПОСТАНОВА СЕКРЕТАРіЯТУ ВУЦВН ТА 
НКЮ УСРР

10. Інструкція сільрадам про справляння за 
виконавчими листами судових установ і не- 

спірним порядком.

І. Засади.

1. На сільради в порядкові, визначеному в 
цій інструкції, покладається:

а) справляти за виконавчими листами су
пових установ, коли соравлювапа воднораз 
сума, чи окремий присуджений платіж за 
серіодичвого справляння п? перевищує 
50 карб.;

б) викопувати судові накази в цивільних 
справах, присуди третейських судів, перед
бачених арт. 170 Код. Зак. про працю що-до 
наймачів, присуди ролцівочво-коифліктвіх

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ВУЦИК а 
И НКЮ УССР

10. Инструкция сельсоветам о производстве 
взыскания по исполнительным листам судеб
ных установлений и в бесспорном порядке.

I. Основные положения.

1. На сельсоветы в порядке, определен
ном в настоящей инструкция, возлагается:

а) производить взыскаппя по исполни
тельным листам судебных устаоовлсиий, 
когда взыскиваемая одновременно сумма 
или отдельный прпсуждсппый платеж при 
периодических взысканиях йе превышает 
50 руб.

б) приводить в исполнение судебные при
казы по гражданским делам, решения тре
тейских судов, предусмотренных ст. 70 Код. 
Закоз. трііе_ вуугпоше-или нанимателей, 
. іхзг.і “*
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хочісій, ухвалені одноголосно, я іі]иі.удп 
<;піа.іьшіх сірцмирішх) комісій для ]ю.>г\.ду 
спорів ‘ПОМІЖ |К>бІТШІКаЧИ ІІ робІТШІЦИЧИ тл 
шн.чначи, щ<> витікають у справах госпо
дарчих, КОЛИ ПрДНІЖ ПО ІІ<‘|Ю(НІ1Цус 50 к|»о.;

і:) оправляти штрафи за судовими вирока- 
ми і за постановами райвиконкомів у справах 
7І|Н. ЛІГОІІІ ПраНо.ІоЧСТІїа, незалішю під 
гуми шікладопот штрафу;

г) справляти ііесіїіршім порядком непо
даткові гуми, а саме: 1> штрафи. накладані 
а.(міпіп|*аіиі:ііо, гпюовно до н. 1 а|гг. М3 
А їм. Киї., 2) штрафи, накладені адміністра
тивно та зламавші законів та правил, ін’та- 
иоіипімх для охорони лісіп під розкрадання 
та нищення, 3) г|н>ііп*ііі суми, що їх глід 
сплачувати аамісщ. трудової учагти п робо
тах місцевого ш.іяхоиого будівництва. 4) 
штрафи ла невжиття встановлених заходів 
/іо|ит.біі і а садовими шкідинкамн, Г>) стра
ми» і!|и>мії (іигладиі страхові платежі) дер
жавного обов'язкового окладного страхував- 
па, коли ї\ нешклапіо вноситься. (і) штра
фи к розмірі десятикратної нартінтк вхідно
го на платформу квитка а ін-іб, ниніиеіінх 
па платформі бел лалиатчіот квитка ІІ які йе 
заплатили цього штрафу дшроні.іьно. 
'?) пі графи фммірич подвійної вартості! про
їзду на ні.иалеімн І (Ні кілометрів а без
квиткових пасажирів. ншммсішх н шггнгах, 
•Ну штрафи н |ішчірі, що його нстаношін 
тарифний комітет з пасажирі», що про но- 
зяті, ручний вантаж, ламаючи чіпші нраші- 
ла. 1)) митні штрафи й!неню на підгтаїїі Мит- 
лот Статуту Сонму ІМ'Р, 10) доиги з про
центами та неню з довжникі» сільсько-го
сподарських кредитових та іі|>омііглонііх кро* 
Ліггошіх кооперативних організацій і з ручи- 
тслі» за цих довжників, 11) належні медіо- 
ратшиїмм кооісратнішим тонарнсгна» вне- 
паї й ініші платежі з їх учасиикчв та з ін
ших осіб, що їх ділі.нині меліорується, 12) 
суми, що їх іштратилн округові ішкояаг.чі 
комітети ла ліе.оиноридчі роботи коштом кре
диті» іл снеціильного фонду ціленого Довго- 
реченлеіиио зворотнього лісопнорядчого кре
диту, » чому разі коли ні ршютн окріпнеш- 
•коми виконали тому, що тонаригша та 
об'єднання со.іякуі.кої трудової людности гі;і- 
мовилися їх щікоііатн. КО сучи погрібні на 
оплату лісшшораічих робіт. що їх справля
ють Народні Комісаріати Земельних * кран

решениа рапічіо'шо-конфлшмшлх комис
сий, ііостаноімсініьіо единогласно н роще- 
нкя (примирительных комиссий для рассмо
трении иолііиклюїцих между работниками и 
работницами с лаші.чатшш оііо]нщ чю хо- 
ЗЯЙСТШЧ1НЫМ долам, к*►гда изысканно їм- 
превышает 50 руб.;

») изыскивать штрафы как. іь> пригоїш- 
рач судон, так н Но носіаиовлеішач }>ай• 
исполкомов но делам о лесных лраиоварх- 
шеіміях, независим** оі суммы на лсжічмю- 
го штрафа;

г) ііі|нщ.пюдить изыскании в бтчіор.юм 
порядке сумм неналоговою характера, а 
именно: 1) штрафи», наложенных » адмн- 
шістратшшом Порядке, нрнменішмьію к и. і 
сі. 103 Адм. Код., 2) лі графой. наложенных 
» адмн.иіпфатиііішч шфядке м нарушения 
закони» н лрашіл, у-гаїїоиігнимх і; пате
нтах охраны лс'самі </г хнщічшй и истрсб- 
лоніін, 3) денежных сумм, ііодіежаїцих уп
лате імаме» трудоного уіапня н р.юотах но 
местному до|мш.іюму сіфоіітельстну, 4) 
штрафок за лепришітно у<та.юіиічіиих мер 
но борьбе с оадшшміг предателями, 5) ст|»а- 
хоных премий (окл.'циых страховых нлате- 
ігєй) но государспичіночу •юя.штсльствсшюму 
шмаліюму страхованию в слуше шювоо»|іе- 
мешьмч) их шхт)іплеішя, 0) штрафов в раз
мере десятикратной стоимости жодного на 
пліш|нфму билета с лиц, обяаружелных яа 
платі|нірмо боа т/зиачічіного билета и лсул- 
латншних этого штрафа доброжхіьяо, 7) 
штрафні п раамі^ю дкойїюй стоимости п;ю- 
гзда іпі расстоянии НИ) километров с без- 
билогиьгх пассажиров, обнаруженных в по
ездах, 8) штрафов в размерах, угтанонлен- 
ных тарифным кохпттом с пассажиров, 
провозящих ручную кладь с. нарушением 
действующих правил, !)) таможенных штра
фов и лепи па основании Таможенного 
Устава Союза П‘1\ 10) долгов с прощчітач» 
и полою с должников ссльско-хозяйствен- 
ных к]>сднтпых и (промысловых к|>одитиых 
кооперативных организаций и с поручите- 
лей за этих должников, 11) пінтнггающнхгя 
челиоратшшым кооперативным к.варнщест- 
вам в.шт-ов и других платежей с их учялшгков 
и с других лиц, участки которых мелиори
руются, 12) сумм, израсходованных окруж
ными НГНОЛ1М1ТГЛЫ1ЫЦН ко.мігп'гамії на лг- 
ГоусТ|И»ИТеЛЫ1Ые ]шботы за счет кредитов 
ИЗ гисцна 1ЫЮГО фон.ш ЩМГВоГО До.1ГОС|ЮЧ- 
НШО нолвратши» ЛІМ-оуП'ІНіИТСЛЬИОГО Кре- 
цнта, в случае, когда зги работы иушзведе-

:п



УОРР і АМСРР з лк'игоржтувачів, якщо воші 
не викопують у встановлений реченець 
робіт у справі впорядкування та ревізії пе
реданих їм лісів, Н) сумо, що належать з 
окремих зсхлевпоридчнків за провадження 
основної і поточної реєстрації земель у ме
жах міської смуги та смуги селшц міського 
типу за випадку невнесення зазначених сум 
в установлений реченець, 15) суми, що їх 
витратили земельні органи на провадження 
потрібних робіт для ремоиту меліоратпвпнх 
або безпосередньо з меліорацією звязаних 
споруд коштом землекористувачів, що ухи
ляються від виконання покладеного на нпх 
обов'язку охороняти та ремонтувати <ці спо
руди, 16) суми заподіяних казні втрат по- 
ппиашіим геодезичних знаків або вкраден
ими їх і 17) всілякі інші грошові суми за 
випадків, зазначених у сііенінльинх зако
вах.

У в а г а  1. Ко.ш на чайно неплатія 
одночасні» шшранляьткя правіж на суму 
ионад Г>0 ка;>>. порядком виконання су
дових присудів або ухвал та податкове або 
неподаткове несїіірне справляння, то всі 
ці справляння вчиняє судовий виконавець; 
у разі-ж на чайно іотгатія одночасно иа- 
ораллясться неспіріїс справляння податків 
та оплат і неподаткових «сучі, то всі ці 

' суми справляють відповідні “податкові ор
гани даного району.

У в а г а  2. Ногпірн»г<> справляння, на
правленого па доми. Інші будівлі й па 
право забудови сільради, діє вчиняють, а 
його пок.шасться на судових впконапнів. 2

2. Виконавчі чинності сільрада провадить 
через уповноважених па пэ клопів сільради. 
Виконавчі листи або постанови відповідних 
установ і організацій, що їм законом пада- 
вано Праго пепнрного справляння та вироки 
судів ліро накладання штрафів за лісові 
пра?>ыочства й постанови про накладання 
штрафів в адміністративному порядкові по
дасться до сільради. Голова сільради негай
но перевірне чи є на пих належні підписи,

ны в воду отказа обществ и об'едшіений 
крестьянского трудового населения от иро- 
нзводства их, 13) суми, необходимых для 
оплаты лесоустроительных работ, взыски- 
ваеиых Народными Коммиссарнатаиц Зем
леделия УССР н АМССР с лосопользовато- 
лей, в случае невыполнения последними в 
установленный срок работ но устройству и 
ревизии переданных им лесов, 14) сумм, 
причитающихся с отдельных землеустрои
телей за производство основной н текущей 
регистрации земель в продел ах городской 
черты н черты иосолоинй городского типа в 
случае невзноса указанных сумм в уста
новленный срок, 15) сумм, израсходованных 
земельными органами на производство не
обходимых работ но ремонту сооружений, 
служащих иедмч мелиорации пли непосред
ственно связанных с ней за счет землеполь
зователей, уклоняющихся от исполнения 
возложенной на нпх обязанности охраиять 
н ремопшровать эти сооружения, 16) сумм, 
нрнчнпоиных казне убытков от нарушения 
геодезических знаков или их похищения и 
17) всяких других денежных сумм в случа
ях, указанных в специальных узаконениях.

П р и м е ч а н и е  1. Когда на имуще
ство неплательщика одновременно обра
щается взыскание па сумму более 50 руб
лей в порядке исполнения судебных ре
шений плн определений и взыскание 
налогового п неналогового характера в 
бесспорном порядке, то все эти взыска
ния щюпзводятся судебным исполнителем; 
в случае-же, когда на имущество непла
тельщика одновременно обращаются взы
скания в бесспорном порядке по налогам 
и сборам п по суммам неналогового ха
рактера, то все эти суммы взыскивают 
соответствующие налоговые органы дан
ного района.

П р и м е ч а в  п о  2. Бесспорное взы
скание. обращенное на дома, другие по
стройки и на право застройки, сельсове
ты не производят п это возлагается на 
судебных исполнителей.
2. Производство исполнительных действий 

поводится сельсоветом через уполномочен
ных на это членов сельсовета. Исполни
тельны© листы пли постановления соответ
ствующих установлений н организаций, ко
торым законом предоставлено право бес
спорного взыскллня, а также приговоры су
дов о наложении штрафов за лоспые право
нарушения о постановления о наложении 
штрафов в административном порядке на-



печатни й чи поплина їх викопати лапа 
сільрада. Якщо и них с формальні дефекти, 
то голова сільради повертає виконавчого ли
ста ни постанову правіжиикопі або уставові, 
лі/) їх надіслала, а поясненним причті від
мови іі ри її питії справу до викопавші.

3. Прийнявши до спрапупашіл сільради за
яву іі|ю снравлиинн, голова сільради па ви
конавчому листі, копії судового -тіроку, або 
та постанові про непіірнс справляння за- 
аііачас час вступу, а канцелярій сільради не- 
г.іііио заводни. справу ІІ запнсус її в ре
єстр (форма -ч. 1; за черговим нумером.

4. Ироноіичп виконавчі чппиості, сільрада 
адошішш точно виконати присуд або поста- 
полу про иесіїірнс справляння Іі пі голова 
сільради, ні уповноважений йе вправі прий
мати та розглядати суперечки з приводу 
правильности судового -присуду або поста
нови про исспірис снравлииші.

5. Па яко майно палежнт лппрапнтп 
с л ржі я іііпі, повинен вказати ирапіжннк, а до 
ожііГизків сі.іьрапі чи її уноішоважепого 
не входить розшукувати майно, па пке мож
на бу.ю-б направити справляння. П|>оте, 
коли уношюііпж'чіий дпііідастьсл, що долж
ник сховав вказане правіжшіком майно, чи 
і -до Його сховано, він иошпіен вжити за
ходів до перевірки нього й, у ралі майно 
буде пай ієно, направляє на нього спраїшш- 
тіи па загальних підставах.

С. Па виконавчих чинностей уповноваже
ний сільради вправі оглядати длпжііикопе 
Помешкання та сховища. В разі потреби від
крити сховища, коли Довжник відмонлят.- 
с:і не зробити доб|юві.іьпо. уповноважений 
запрошує старцюго сі.іьпиконаїщн і двох 
понятих і при них відкриває сховища.

П разі довжшпг або інші особи чинитимуть 
опір, упоішопажеііиіі .нагадує їм про їх під- 
Піжі.ілльнісп. за не по закону. В разі ж опір 
триватиме, уноішопажеїтй складає про
токола (форма 2). икий і передає до сіль
ради на ролнортжеііші, а виконавчі чин
ності проплинь примусово за допомогою 
сільшшоиліщн.

правляютея в сельсоветы. Председатель 
сельсовета немедленно провернет, имеются 
ли на них надлежащие подписи, печати л 
иодлежат-ли оли исполнению данного сель
совета и если окажутся формальные дефек
ты, то председатель сельсовета возвращает 
исполнительный лист или постановление 
взыскателю или уч|южісішю, приславшему 
их с поиснслиоч нріі'іші отказа принять 
дело к своему производству.

3. Прпшшши к производству сельсовета 
заявление о взыскании, председатель сель
совета на исполнительном листе, койки при
говора суда пли на постановлении о бес
спорном взыскании отмечает время посту
пления, а канцелярия сельсовет.! немедлен
но заводит дело и записывает его в }юестр 
(форма 1) за порядковым номером.

4. Производя ИСЯОЛНПТСЛЫ1Ы0  действия, 
сельсовет должен точно исполнять решение 
или постановление о бесспорном взыскании 
я ни председатель сельсовета, нм улолно- 
моченный нс имеют нрава принимать н рас
сматривать возражения относительно пра
вильности решения суда или постановле
ния о бесспорном взыскании.

5. Имущество, на которое надлежит об
ратить взыскание, должен указать взыска
тель и в обязанности сельсовета или 
его уполномоченною йе НХ01КТ разыска
ние имущества, на шгшрлс можно выло-бы 
обратить взыскание- Однако, сслп уполно
моченному станет известно, что должник 
скрыл указанное взыскателем имущество, 
а также, где оно опритано, он должен при
нять меры к проверке этого н если имуще
ство будет найдено, обращает на него взы
скание в общем поря (КС.

0. Во время исполнительных действий 
уполномоченный сельсовета имеет право 
осматривать помещение должника к его 
хранилища. При необходимости открытии 
хранилищ, если должник отказывает! сде
лать это доб)нтолыю, унолппчочошшй при
глашает старшого сельпспо.ішігелії и двух 
Понятых п при них открывает хранилища

Іі случае оказанного должником или дру
гими лицами сопротивления, уполномочен
ный напоминает им об их отвстстіншоггя 
За это по закону. Кгли сопротивление будок 
продолжаться, уполномоченный составляет 
(Протокол (форма 2), каковой п передает п 
сельсовет па расіїорн.К' ііііе, а нелолшпель- 
пые действия производится принудительно с 
помощью ссльїісіюлшігсля.

ев



7. Колі уповноважений визнає, шо при
суд неясний і через тс неможливо Його точ
но викопати, він заявляє про но сільраді. 
Остання за палежішми інструктивними ока- 
вінками звертається до місцевого нар- 
судді.

8. Припинити виконавчі чинності можна 
тільки на заяву правіжнива або за спеці- 
ил,пою судовою ухвалою чи за постановою 
Генерального Прокурора Республіки та до
тично сираилянь, що їх учиняється пестр
им» 'порядком на пропозицію адміністратив
них органів, що вживають заходів адміні
стративного виливу. В разі довжинковоТ 
смерти, потреби настановити опіку над Довж
енко». приішпешія існування ираппої осо
би, що є за довжника в справі, Іі призову 
довжника До бмєлої частини Червоної Армії, 
сільрада повідомляє иро пс ■місцевого пар* 
суддю для належного з його боку розпоряд
ження.

9. Виконавши присуд або ностапппу відпо
відної установи чи організації, сільрада ро
бить напне про це на виконавчому листі 
або відиовідпому документі з прикладенням 
печатки іі цього листа або документа вкупі 
го всім в цій справі листуванням надсилає 
до суду, що розсудив справу, або до відпо
відної установ» чи -організації. Оісржані 
гроші уповноважешііі негайно вносить до 
сільради під розписку голови або секретаря 
(і цю розписку долучає до справи, а сільрада 
передає їх за палежиістю.

В разі правіжішк вимагатиме поверпутн 
Йому виконавчого лпета до одержаппя всього 
присудженого Йому, сільрада видає прасіж- 
чіикокі виконавчого листа з пашісом про те, 
в якій частині ^присуди виконано.

ІІ. Вручення повісток.

10. Прийнявши справу до свого справу- 
вашш. сіль ала не пізніш трьох днів від 
дня одержании лаянії про справляння пові
домляє довжника. шоб він іі.іііпізіііш протягом 
трьох день виплатив належні з нього суми, 
з попередженням, шо в *чпзі невиплати їх з 
Діьпго буде справлено примусово. Повідом
лення робиться або слов'Т.ю з розпискою 
довжника па виконавчому листі, або через 
надіслання оповістки про виконання (форма
3) з розноскою оро одержашія повістки па

7. Ёслд уполномоченный признает, что 
решение суда неясно и всло.гствие этого не
возможно его точпо исполнить, он пред
ставляет об этом сельсовету. Последний за 
надлежащими инструктивными указаниями 
обращается к местному нарсудье.

3. Іірпостаиавлииать исполнительные дей
ствия можно только по заявлению взыска
теля или по специальному оперсдслснию 
суда или по постановлению Генерального 
Прокурора Республики, а также в отноше
нии взысканий, производящихся в бесспор
ном порядке по предложению администра
тивных органов, применяющих меры адми
нистративного воздействия. К случае смер
ти должника, необходимости установить 
опеку над должником, прекращения суще
ствования юридического липа, являющего
ся по зелу должником л призыва должника 
в боевую часть Красной Армии, сельсовет 
уведомляет об этом местного парсудью Для 
надлежащего с его стороны распоряжения.

9. Но неиолпешш решения суда нлн по
становления соответствующего установления 
или организации, сельсовет делает об этом 
надпись на исполнительном листе или со 
ответствуюшсм докумецто с приложением 
печати п этот лист нлн документ вместо 
со всем производством по этому делу пре
провождает-в суд, с вынесенном По делу ре
шении пли в соответствующее установление 
пли организацию- Иолучспныо деньги упол
номоченный немедленно вносит В сельсовет 
под расписку председателя или секретари п 
эту расписку приобщает к делу, а сельсовет 
перолает деш.ги по принадлежности.

В случае требования взыскателя о воз
вращении ему исполнительного листа до по 
лучения всего присужденного ему, сельсовет 
возвращает ему исполнительный лис г с 
подписью о том, в какой части решение 
суда приведено в исполнение).

ІІ. Вручение повесток.

10. По прппятпп дела к своему производ
ству сельсовет, нс позднее трех дней со дня 
получения заявления о взыскании, уведом
ляет должника о необходимости нс шмжо, 
как в течение трех дней уплатить следуе
мые с него суммы с предупреждением, что 
в случае неуплаты, они будут взысканы 
яринудительло. Уведомление’ делается иля 
слопссно-с распиской должника на исполни
тельном листе нлн путем посылки повестки 
об псполнеіши (форма 3) с распиской о по-



вирішному купоні її, що його залучається 
до справи.

> и аг а І. 11а тимчасової д опяпі якової 
ВІДСУТНОСТІ! повістку П|Ю виконання вру- 
'кмтлн кому-нсбудь з членів Йоі» родини, 
що мешкають із ним.

. \ в а г з 7 .  На шимткоинх випадків 
догжннкот можна відкласти за плату гро
ні іі. найбільш однак на 7 днів.

ІІ. 11а •зрніиишія з колективу, повістку 
:ір» ішкопашш надсилається на ім'я його 
кісдоцого відповідального органа—правління, 
ради то-що.

17. ІІ разі дпгжшік відмовиться прийняті; 
повістку, унш жкажений сі.н.|>адн зазиа- 
N30 про но па повістці, стверджуючи до спо
їм підписом, і моиістку вважається за вру
чену.

НІ. У спрагах, притінених з тієї чл іи- 
і:і<ї причини, нрн їх відновленні ішконання 
почин,чєтьс.я .шов з уручеаня доїшіішипі 
повістки іі|н> никонліііг.і.

N1. Нагргвлекня справляння ка майно.
14. У разі невнесення належних сум у 

ре енець, уетановленпй в арт. 10 цієї інст
рукції, сільрада направляє справляння їй 
донжннково чайно, вчиняючи його опис. ш>- 
клаїаіочп п|кчит та. в разі погреби, продаю
чи його з прилюдних ТО]НІВ.

15. Гпраіиишія но можна погортати на 
таки майно;

а) Нотрошій уживаний у зимі та вліт.іу 
одяг, білизну, гзутгя та інші речі хатньою 
■вжитку, потрібні для довжника Іі його утри- 
чадніш н;о ж;:»уті. нрн ньому, а само; з Оле
гу—одно пальто й один кожух, або кожух 
та -всякий інший одяг, що може стати /і 
кожух. од гм одні* зимовий та одікн .тітні»!. 
білизни не бі.іілне трьох змін, одну шапкх 
або кашкет чи капелюх (бриль) па кожною 
чолоііі'-а. одну літню хустку, капелюх п о 
шал. на к<ш;-у жінку, із взуття- по едиєі 
парі на одну особу й з^ючей хатньої» вжит
ку—чайник або чавун щ окріп, одну дя>г:\, 
«ііпн стіл, дві гідрі, одну скриню або інше при- 
міідрніпі па одяг, самий необхідний кухон
ний посуд на іуіо родину, один їдальниіі іі 
чайний ярн'оїр, один стілець, одну постіль 
(матрац, подушку), ковдру, одпе ліжко—на 
одного дорослого та на кожного з дітей, а 
також х:»]М{і на час наймепиі 0 міс іціч, 
а за справляння песпірпнм порядком—харчі 
й паливо па 3 місяці, для ссляп-же, що жи
вуть з сільського трудового господарства—

лучении чтовсстки на отрывном куполе еі\ 
который нриобщатсен к делу.

' П р и м е ч а н и е  1. При временной 
отлучко должника повестка об исполне
нии вручается кому-либо из членов его 
семейства, проживающих вместе с ним.

И р н м оч а н и о 2. В исключительных 
случаях должнику может быть даиа от
срочка для уплаты денег, но больше, од
нако, как до 7 дней.
И- Ирц взыскании с коллектива повест

ка об исполнении посылается па имя его- 
местного ответственного органа—трале
нии, сонета н тому 'подобное.

12. Вели должник откажется принять по
вестку, уполномоченный сельсовета отмеча
ет об :>тои на повестке со своей подписью, 
и нонестка считается врученной.

13. По делам, приостановленным но тий 
или иной лрнчипе, при нх позобновлеіши, 
исполнение -начинается вновь с вручення 
должнику повестки об исполнении. ,

III. Обращение взыскания на имущество.

14. При нсшіесенин подлежащих сумм в 
срок, установленный в ст. 10 настоящей 
инструкции, сельсовет обращает взыскание 
па имущество должника путем описи ого, 
наложити а|юста и п случае надобности— 
иродажк с публичных торгов.

15. Взыскание нельзя обращать ла такое 
имущество:

а) необходимую посильную зимнюю и лет
нюю одежду, белье, обувь и другие -предме
ты доыаштто обихода, необходимые для 
должника и лиц, находящихся на его пж- 
дьшпм и живущих при кем, а именно: с 
одежды—одно пальто я один полушубок иля 
тулуп и всякую другую заменяющую полу
шубок одежду, одну’зимпюю одежду и од
ну летнюю. Голье не более трех смен, од
ну шапку иля фуражку или 'шляпу ла каж
дого мужчину, один летний платок, шляпу 
или шаль па каждую женщину, ил обуви— 
но одной парс на одно лицо и с домашней 
утвари—чайник или чугун для кипятку, од 
ну лампу, один стол, два ведра, одна сундук 
или -другое помещение для одежды, сачу.» 
необходимую кухонную посуду на всю семью, 
одип столовый и чайный прибор, один стул, 
одну постель (матрац, подушку), одеяло, 
одну кровать па одного взрослого и на каж
дого из детей, а также продукты продоволь* 
гтиия на срок пс меньше 6 месяцев, а ари 
взыскании в бесспорном порядке—продукты



на харчі є кількості. потрібній до нового 
прогаю відіїовЦпо до числа членів господар
ства;

б) СІЛЬСЬКО-ГОПІОДарСЬКИЙ ЖИВИЙ І МОрТВИЙ 
реманевт а кількості, потрібній для госіїа- 
дарюванва: од в у корову, оди у коняку або 
іншу худобу, що їх заступає з потрібного на 
З нішо корму, а за нестрного справляння — 
одів плуг, оаиого коня, або щк волів, од
ну корову та інші ин.ін тяглової та продук
тової худоби й иа корі худоби в кількості, 
вигрібній до вмгуиу її па пашу.

У в а г а ,  ііабороііа направляти справ
ляння па перелічене в цьому панді май
ко но поширни.ться па ті випадки, коли 

- майно набуто за иравочшюм кунівлі-про- 
дажу па виплат Й па видану позику й 
цим майном забезпечується відповідне зо
бов'язати!.

в) бугаїв, якщо воин обслуговують гро
мадську череду, а також на племінну худо
бу, за посвідченням земельних ВІДЛІКІВ з 
Погрібною кількістю корму до вигоду хуь 
доби на пашу (цо стосується тільки не- 
спірних справлянь);

г) доми й іііші будівлі неплатіж, необхід- 
ш дли сільського господарства трудових зе
млекористувачів;

І) належні робі пінкам і службовцям жит
лові невромислові будівлі, що є забезпечен
ням потрібної житлової площі для них і 
їхиіх родин (цо стосується до иесаіриих 
справлянь);

«) пезібраннй врожай; 
ж) насінин в кількості, потрібній для май

бутнюю злгіпу землі, що іі обробляє не-
шатій;

з> зпаряддя виробництва й сгрумент, по
трібний для професійної праці, ром єства або 
дрібного кустарного промислу неплатія. а 
також книги й приладдя для професійної 
праці трудящих і для шкільної та наукової 
щоці учнів;

і) пайові впескп позичальників у коопл- 
рзтинні організації першого ступеню всіх 
{гідів кооперації;

к) суми страхової винагороди, крім спра
влянь ца претензії робітників і служ'овіпв. що

продовольствия и топливо па 3 месяца, для 
кростьян-же. занимающихся сельским тру
довим хозяйством—па продукты продоволь
ствия и количестве, необходимом до нового 
урожая ію количеству члеиов двора;

б) сельско-хозяйствениый живой и мерт
вый инвентарь в количестве, необходимом 
для хозяйства: одну корову, одну лошадь 
или иной, заменяющий их скот, с необхо
димым на 3 месяца кормом, а при бесспор
ном взыскании—один плуг, одного коня или 
нару волов, одну корову и прочие виды ра
бочею и иродуктового скота н на корм ско
та в количестве, необходимом до выгоиа 
его на пастбище.

П р и м е ч а н и е .  Запрещение обращать 
взыскание па перечисленное в этом 
пункте имущество не распространяется 
на тс случаи, если имущество приобрете
но по сделке купли-продажн с рассрочкой 
платежа н ио видакной ссуде и этих иму
ществом обеспечивается е^ютатствующее 
обязателктво.
в) быкон-лроизводителей, если они об

служивают общественное стадо, а также ва 
экземпляры ялемеииого скота по удостове
рениям земельного отдела с необходимым 
количеством корма до выгоиа скота на паст
бище (это относится только к бесспорпым 
взысканиям);

г) домост(>оешія и другие постройки ие- 
ллатслыциков, необходимые для сельского 
хозяйства трудовых землепользователей;

Л) на принадлежащие рабочим и служа
щим жилые непромышленного характера 
домостроения, являющиеся обеспечением не
обходимой жилой площади для иих н их се
мейств (это относится к бесспорным взы
сканиям);

е) песиятый урожай;
ж) семена в количестве, необходимом для 

будущего посева земли, которую обрабаты
вает неплательщик;

з) орудия производства и инструменты, 
необходимые для профессиональной работы, 
ремесла или мелкого кустарного промысла 
неплательщика, а также киига и пособия 
для профессиональной работы трудящихся 
н для учебных и научных занятий учащих
ся;

и) паевые взносы заемщиков в коопера
тивные организации первой ступени всех 
видов кооперации:

к) суммы страхового вознаграждения, 
кроме взіасканий по претензиям раючих и



випливають 4 юпетнншп і трудових доги- 
™'РІН. на щииіиич про вліивіми Й на соці 
И4Ш: >'ц»іі)и;чш'4і и чавож ні нрсгснзІї, 
табі-лни-юя) литым/ застрахованою ваЙиі:
" Иорадпові ж-шириою міраішння ни можна 
ищпт.иии піраи.інніїа на суму страхової
«ммакроїн л іл»,ц ;і.іі<‘»иоі«/ «грахуванна.

а/ то/ішіу, потрібну, шоб аадоиоіити ви
моїн робпнниін і службовців ла колектив- 
ними І) друдоними доюіюрами, на ліньки со- 
мил,нот і іі>.пчі.шц}і 1) аліж-іпи на минулі- 
і лі діл і м«1.111 наперед на справлявші по. 
•нрвим норид: ом .«:« справчілші ж уа суди* 
ними нрн« у йми я ,і(*|м:)ш;их ш.ііірік,мспі, 
п о ь на юимдарчому роїрахунноні, и« Мож
ім .м ;<.і)!.ілпї справляння на кошіи, яоірібш 
;іш тіі.мий зароби ні,оі п.іапі за минулій час, 
'•'і .м ша -ніжні наііі|И‘і;

м/ сиршшну Л ішіпю, погрібні дім фак* 
Нічної 1.01,0111 Державшії і ШЮНерЛГИЙІІИІ 
ніні|.ііі.ищі іі|кііиіом ‘ірішх місити <за но- 
• ніршіх міраилнні.):

н/ належні -ірудншим нижчонодшп суми;

І / а игіиаімі'но • і|'.«хугсііііі'л Л соція іі, 
оі„ '.і.іос оіг,ігіііі;і

7) жі нронаїжеиня громадських іюбіт, 
НЮ Іі орі.інілунали ІІІ.ІІЮІІИНІ Комісії І|М* 
млдси.нх рони. иоміїнін біржі при ні, :іа умо- 
ни ммамі нрлііі тру іншою не шино лід 
'.іо)ііііі ааробігш.о] іі.шлі, лгтлиоімі'ііоТ н
ЛИНІ ІІ МІМН-ІІО* ІІ ;(.І;| Г|ММ.І ІШіЛХ )Н)біГ,

І) ал мрлню н но.н-лгиінн безробітних, 
ню їх орі авізують біржі прані та н юшок- 
піімх імн.мідії», ню їх орнінілуюгь оріаїш 

ІІлрмпм оіиму, л у ноною, ніо ті оплата праці 
іруїііііюю їм- білміи ла ролмір ларобіїньої

Н.МІН Ш ІІМНіИ ИМНіІ И ‘ІІІІІІП МІГЦі'ІІО.11 для 
І (*М»М:Н 1.1 ИХ робіт,

-Іі ні: сііііі'іідії слухачам робіїші'їнх фа- 
П\ Н.і-ґИИ, КоМуІІІОГИИШХ уМІІІОрГ.ІІПіТІИ І ни 
ш.іч ніні.і,

6) ЛИ ІІІІММОІІІ, ІІО.ІНКН й ІЛГСІІИІЬІШІ ЛОЗИ 
к ІІ лід ҐГ.ПІІН'І.КМХ ‘ЮНЛрІГС/ГИ НЛШ.НОДОНОМОГН,

«іі ни шіхіііш дошиті, і ,1Н аііілі.ііеіінл,
?) лк імміишсаціи он імішщоріїстшіу під* 

лупку,
Ну нк нідрщні, добоні І) запомоги, нидн* 

і.ті .ні лігри(.Кі'іінн і ітрнміїїнчіті,

СЛуЖЛІИМХ, ІіШОШШШМ И4 ШЛОИГГННШІ 
и трудових дщоворов но нрегіниимм об алм- 
мсліах в по социальному страхованию, а 
чакж»: но щн'мнпиям, обнсночоииым залою* 
змсіраховаїптю имущества; в норядкі* Оог 
слордоіо пзмгканим ііоіьзи обрашагь лам* 
сиалиі: на <:)м*у гтііахового іиїліаіраждонии 
«о обижшмыюву сірахнванию;

Л) цалнчлш супим, нсобхоїимиї: длл уд.т 
лл«*тііо|шшія трмонаїїлй раклях и служа 
ших но нохдніпишіим и трудоіімм доллю- 
рам. налогам но сониадміому прахонашно 
н алимюмам аа исл-кннш вромн н аа .же 
но.л-лн шм')ісд при илмгканрн в бі^гноріюм 
||чр;іІі:г при І!ЛІ.!ГНаНІІИ Л'.О НО рі-ІІІННШПІ 
судов с іосуд:і)іст««*іііімх н|ч‘днр»лтий, ім- 
хоіащихої -на хоіиііслі'-ішом расчнн, ш-л,- 
•ш обращать шмсканив на средства, нсоб 
ходнмілл на видачу аараб>жюй нлаїм на 
исглкнню нрі'мл и за дію подоли нннрі-д, 

іі) імрм* и іоа.іиіиі. Ш’-юхо.ііонм- д.щ фаь 
тн'Л’СкоЙ |іабоіи мкударпнвншдх и( коолі: 
раїишімх мр<- нірля і и Л в лі'Н'іпш ірнх ми 
снін-іі інрн бнсгнорних нлиоіашш);

іі/ и|іні)ад,іі-ж.ііціш грудншнмсл ІПІЖС 
следующие гумми:

І) но соїіиа.п.ному страхованию и соки 
алміому оін-і'Пі-'К'ііию,

7) аа іі)юилюдство і/нцгсіїнміїих работ 
оріашіаоїіаііних смяввктвуднціїмн войне 
сніоїн нбіімісііиніних работ, номіш-тами 
пирам чру.іа, ври уаюнші оімнім труда 
'іруліщп ооі но линю нормы .іарабопіоП 
плат, уг.таііок.Н‘ііііоЙ іі данной мосіностм 
для оінціт.тждмих работ,

;{) ;іа раВогу н жі.мі'іггншіх бнлрашгліих 
оріаня.іусмих биржами труда я в ко.ілскпі 
пах іінвалидоя, орпшн.іувмих ортаяамя ііар- 
ноисобю а. при условии, -по ага оплата ра 
боти 'іруднщоміс.іі по Л|н-ниііі:ііт ралш-ра 
жірабоиюіі «мати, упаїюіі.нчінпії в дашків 
местности для общтетіи'ішілх работ,

4) в ка'шс.тнн стііінмдяй слуїшітолям ра 
б.і'іііх факул/і’етоя, иоммуяитічіч'.иих уин 
нг[нтіп-іоіі н нис.ііінх ушбяідх ааінменип, 

іі) м кащн і’іш ііін'обия, студи іі соипніоіі 
ссуды от солініскнх оОіцнстя нзаііммі.імо
НІН,

0) как шлоііин' інк'4»біш при у 110.11,110111111,
7) я начіч'Тіш коміїошіїціїїі ;ід ін-ипіодь- 

аокаїїиий оіііутк,
8) *і(ома.ідн|н>іннііио, сутшиїш н пособии, 

иидаїшнмип при командіїрояко и іюрнпо- 
дій.

щ



9) за зігошувішші струмояту, то нале
жить робітникам, а так сапо за придбаний 
ними спеціальний одяг і спеціальне харчу- 
вашія.

У в а г а .  За спраідеиня аліментів 
кожна ііаігра&латн справляния на суми, 
що зазпаяспі в п.п. 1, 2, 3, 6 і 7 цього 
переліку.
10. На майяо трудового земельного гос

подарства в цілому за довги окремих членів 
Іого на свої особисті потреби направляти 
справляння по можна-

17. На особисте майяо членів земельного 
трудового господарства, соб-то на майко, що 
воші придбали за свої кошти дія особистого 
користування, та па тс майно, що за місце
вим звнчпем вважається за власність окре
мий членів господарства, справляння на
правляється па загальних підставах.

18. Направляти справляпкя па майчю, що 
е в спільному посідати довжника й інших 
осіб, можна з тим, що справляння напра- 
•лнсться тільки на довжиикову частину в 
цьому майнові, при цьому майко, що його 
орндйіло подружжя спільною праною за час 
подружнього співжиття, вважається за на
лежно обом дружинам на основі співвласности 
щ рівних частинах.

У в а г а  1. Угоди, що їх скеровано до 
зменшення майнових прав одного з дру
жен, поважні й необов'язкові, пі для 
третіх осіб, ні для самих дружин.

У в а г а  2. За справлянь на утримання 
дитини (аліменти) з невиділеного члена 
земельного трудового господарства, коли 
його особистого майна разом (з часткою 
витрат на утримання дитини другого багь- 
ка не впстарчнть на забезпечення дитини, 
а також за злісного ухиляння від виплати 
присудженої чи, справляння можна на

правляти иа майно цілого трудового зе
мельного господарства.

10. ІїаПпо, що в в спільному помете 
довжника й інших осіб, по можна бутп об'єк
том справляння лише за тих випадків, коли 
майно по може належати довжпнкові за 
своїм призначенням, наприклад, одяг невід- 
оовмпої стати або віку, речі спепіяльпого 
орнліачошга то-що. або коли з обставин 
справи є цілком очевидно, що майно нале
жить іншій особі. Про відмову третій особі 
ве включати до оппеу майно, па яке вопа

9) за изнашивание принадлежащего ра
бочим инструмента, а также за приобретен
ную пм’п спецодежду и специальное,пита- 
ино.

П р и м е ч а н и е .  При взьгекаиин али
ментов можно обращать взыскание на 
суммы, указанные в п. п. 1, 2. 3, б и 7 
этого перечня.
16. На имущество трудового земельного 

хозяйства в целом за долги отдельпых чле
нов его па свои личные потребности об
ращать взыскание нельзя.

17. На имущество, принадлежащее лично 
члезам земельного трудового хозяйства, 
т-е. на имущество, приобретенное ими за 
свои средства для личного пользования и па 
то имущество, которое по местному обычаю 
признается собственностью отдельных чле
нов хозяйства, взыскание обращается иа 
общих основаниях.

18. Обращать взыскание па имущество, 
находящееся в общем владении должника и 
других лиц, можно только обращая взыска
ние на долю должника в этом имуществе, 
орнчем имущество, приобретенное супруже
ством совместным трудом за время супру
жеского сожительства, считается за прииаі- 
лежащее обоим супругам па основе сов
местной собствеппостн в равных частях.

П р и м  о ч  а п  и с 1. Соглашения, на
правленные иа уменьшение имущественных 
нрав одного пз сугругов, недействитель
ны и по обязательны ни для третьих лиц, 
пи для самих супругов.

П р и м е ч а н и е  2. При производство 
взыскания на содержание ребенка (али
менты) с неотделанного члена земельного 
трудового хозяйства, если его личного 
имущества вместе с частью расходов па 
содержание ребенка другого родителя по 
хватит па содержание ребенка, а также 
при злостиом уклонении от уплаты при
сужденной суммы, взыскаппе можно об
ращать па имущество всего трудового зе
мельного хозяйства.
19. Имущество, находящееся в общем по

мещении должника и других лиц не может 
быть об'єктом взыскания лишь в тех случа
ях, если имущество не может принадлежать 
должпику по своему назначению, например, 
одежда несоответствующего поза илп возра
ста, предметы специального казиачеппя ь 
т. п., пли если по обстоятельствам дела впол- 
пе очевндпо. что имущество принадлежит 
другой личности. Об отказ© третьему лицу пе-



*« <тоіцук, в опиті наложить зробити відио- 
ІЕІДІїу відмітку.

20. Коли донжішк по мас чайна, на яко 
можна було-б направляти справляння, сіль
рада повертає прявіжнккопі або адміністра- 
тиши1 и органам, що кидали ногтаїюиу про 
«жнгтя заході» адміністративного впливу, 
виконавчого листа »ги іншого відповідного до
кумента з написом па ньому про причину 
невиконання присуду. В разі справляння 
вчиняються на державу й виявиться брак 
майна для задоволення правіжу, про по скла
даються акт (форма 6), копія з якого з ви
конавчим листом посилаються до райвикон
кому.

IV. Направлення справляння на заробітню 
плату довжника та на майно, що є в третіх 

осіб.

21. Направляючи справляння па заробл
яю довжннкоку плату, незалежно від того, де 
він працюю- н доржавній установі, в будь- 
якій організації чи в приватніх осіб, сіль
рада звертається до цих установ або осіб з 
шинною (форма 4). повідомити в призначе
ний реченець, чи дійсно працюю там Довжник 
і яку він одержую плату.

22. Діставши відповідь про розмір олатн, 
сільрада новипна зробити розрахунок вира
хувані. з зарплати й надсилає установі, орга
нізації чи приватній особі, де працюю Дов
жник, вимогу (форма 5) не видавати визна
чим нею суми довжпикові, а надсилати до 
сільради для сплачувавші правіжу.

23. Відрахування з заробітний плати про
вадиться па таких засадах:

а) цілком увільняється іяд оправдания 
частину заробітної плати, що дорівнює за- 

тальпо-обов'нзковому мінімуму заробітної 
плати для першого розряду тарифної мережі, 
«становленому для даної місцевості;

б) із зайвини одержуваної понад мінімум 
заробітний плати можна вивертати найбільшо 

Ь0% на виплату сум. ню їх справляються на 
утримання членів родини (аліменти), а д ’• 
всіх інших видів правіжу найбільш-' 2 0 % .

24. Направляти справляння на довжшгковс 
майно, що а у третіх осіб, можна лише тоді, 

коли воші лш заперечують належності .май
на довжмнкові й не покликаються па о>'об.іи*

включат, в опись имущество, па к<гго]юе 
оно претендует, необходимо в описи сделать 
соответствующую отмотку.

20. Если доляашк і:е имит имущества, 
на которое можно было-бы обратить взыска
ние, сельсовет возвращает взыскателю ил 
административным органам, постановившим 
о применении мер административного воз
действия, исполнительный лист и.ти иной со
ответствующий документ с надписью на нем 
о причине неисполнения. Если взыскание 
производится в волілу государства и вы
явится отсутствие имущества на удовлетво
рение взыскания. об этом составляется акт 
(форма 0). копия которого с исполнительным 
листом посылается в ^юйислолком.

IV. Обращение взыскания на заработную 
плату должника и на имущество, находя

щееся у третьих лиц-

21. Обращая взыскание на зар;/юткрз 
плату должника, независимо <т топ», где 
он работает- в тосупаргтвепном учреждении, 
в какой-либо оогііштпичі или у частных 
лип, сельсовет обращается и этим учрежде
ниям или .типам с требованием (<!юрха 4) 
уведомить в пазпачмшьгй «вок. действитель- 
110-ли там работает должник и какую он по
лучает плату.

22. Получивши ответ о размер платы, 
сельсовет обязан сделать расчет удержапий 
с зарплаты и посылает учреждению, органи
зации и.ти частному лицу, где работает дол
жник, тгюбовапие (фотгаа 5) не выдавать 
означенной «тими должнику. а посылать 
сельсовету для уплаты взыскания.

22- Отчисление с жнпботной платы про
изводится на таких основаниях:

а) полностью освобождается от изыскания 
часть зарплаты, равная обще-обязательному 
мяпнмуму зарплаты для первого разряда та
рифной сетки, установленному *дга данной 
местности;

б) с излишка, получаемого сверх миниму
ма заработок платы, может быть удержано 
не более 50% на уплату сумм, «мекквалмык 
на содержание членов семьи (алименты), а 
на уплату всех остальных видов взмокания 
но более 20%.

24. О'іящпть взыскание на имущество 
должника, нахо.1яицоег.и у т;*тиіх лиц. мож
но лишь тогда, когда они не возражают про
тив принадлежности имущества дшжннку



я свої крала іеа і№ майно. За еоірностн пра
ва на майио окису по вчиняетьсн.

У в а г а .  На вклади до щадниць справ
ляння нс направляється й звертатися до 
іцадпкць з вимогою повідомити про дов- 
жнмкош гклацн по можна.
За. ІІ разі справляння направляється ва 

Яміжникош гроші чи манно, що є в будь- 
яких установах, організаціях або приват
ні* осіо, сільрада надимає адміністрації ус
танови, голові організації або приватній осо
бі вимогу (форма ») і одночасно новідомляс, 
Що на довжннкові гроші або майно иакла* 
дається арешт н сумі иравіжу. 6а неподання 
•гадаїиїх відомостей, як і тнх, що їх вима
гається оа арт. Зі цієї інструкції, сільрада 
повинна сповістити іі|ю це місцевою нар- 
вудію.

V. Вчшенкя опису і арешту майна.

Ш. Опис провадить уповноважений сіль
ради з іі доручення при двох ионятих. ііро 
час учинення опису иошдвмтться сільську 
ревиїнну комісію д.ш делегування свого 

В{юдстакшіка, ирн цьому, однак, неприбут
тя цього представника не припиняє пчшісп- 
ші опису. Одне майна вчиняється за фор
мою 7, іцо-до цього додається.

27. За сьмадашін акта окису майна кожну 
річ аа|км:строну(.ться за окремим нумером, а 

речі цілком подібні (наприклад, стільці) за
писуються від одним нумером. В разі потре
би зазначити міру, вагу і число це зазна- 
чаїгтьсл Й цифрами, і словами й, по змозі, 
назначається індішідуа.іьш прикмети речей, 
як, наприклад. за опису одягу—з якої тка
нини ЙОГО ЗрццЛеИо, иош.й ній чи вже ношо- 
лпй і т. д.

2$. Одночасно з учиненням опису лрова 
диті-са оцінку описаного майна за пересіч
ними ринковими ціпами, орн цьому за не
можливості! встановити ціну в такий спосіб, 
запрошується оцінника з числа осіб, досвід* 

чошіх в цій галузі
211 Описано майно, па вимогу правшій- 

ка, може бути санечзтаио печаткою сільради- 
Печатку наклаїаїлгс-я так, щоб ос псувати 
опясапич речей, щоби печатки не перешкод
жали користуватися цими речами й щоб

и не ссылаются на особые свои права на это 
имущество. Л[>н спорности права на имуще
ство оинс-ь я» щхмиводитея.

іі р и м о ч а н и е. На вклады в сберега
тельные кассы взыскали© по ооращисгся 
я троооаать от соерегатедишх касс све
дений о взиосах ди.гжшіна нельзя.
2о. н случае ооращеімш взыскания на 

принадлежащие должнику депыи или кму- 
ідесіво, находящееся в а<ишл-1шоудь у чреж- 
децпах, ицлииизаципх іии у частных .шц, 
сельсовет посылает администрации учреждо- 
шиї, иродседиелю организации или частном) 
лицу ірооояаішо (ц-м^а ед и одновременно 
сооощаег, чю Па Деньги пли имущество 
должника цалагаеіся арест в сумою взы
скания. 1і|(Н посооощеш»! указанных оведе- 
шш, а также и тех, чго треоув/гся во ст. 2-і 
насгошцеи инструкции, сельсовет должен 
сообщить об атом местному иарсудье.

V. Производство описи и ареста иму
щее гьа.

20. Опись производится у ііишомочошіи* 
сельсовет ио его поручению в нрнсутсівнн 
двух понятых. О времени ироизілгдсіва опи
си ужиомляетси сельская ревизионная ко
миссия для дслеї іцювашш своею представи
теля, 4Ц41 чем, ишако, веориоытие цоеледио- 
то ио ирлооганавлі.виег производства ошіси. 
опись имущества поизводится По прилагае
мой к сему форме ..

21. При составлении акта описи имуще
ства, каждый л|юдмет регистрируется отдель
ным иоменом, яри чем вещи вполне одноуод- 
ные (иапрнмер, стулья; заиисываюгся под 
однни иомером. Ъ случае вадооиости обозна
чить меру, вес и число, эм обозначается как 
ЦБф|>а)іи, так н словами и, по возможности, 
указываются индивидуальные орнмсты ве
щей, как, иапрнмер, при ошіси одежды— 
ткань, из которой сделана одежда, новая ли 
она или уже поношенная.

28. Одновременно с «производством описи 
производится оценка описанного имущества 
но средним рыночный ценам, ири чем П|»\ 
ьевозможиости таким об{>азом установить 
цену, приглашается оценщик т числа лиц, 
сведущих в этой области.

20. Описанное имущество, по требованию 
взыскателя, может быть опечатано печатью 
сельсовета. Печать налагается так, чтобы не 
портить описай пых вещей, чтобы печати йе 
мешали пользоваться этими вещами' п Ч ТО-



опечатаних речей не можна було замінити без 
того, тцоО не зламати печаток.

30. Після закінчення опису описане майно
Б111311 !.<■;! до СЛШіу ДОНЖІІИКОВІ, З В разі ОІг! 
віїмошпьсн його переховувати чи а р&Щ 
довжині; и\де відсутній, особливому охорон* 
Пені з осіб, що погодяться прийняти Його.

Па прохання лравіжннка, в разі упоїш*-» 
«лжеиий вішає це ирохання за -поважнщ 
оіннмне майно можна передати иа схов і 

лраніжникові. ,
31. Инші папери, наприклад, облігапії 

Птж.жшх позик та інші коштовності вно
ситься иа переховування до місцевої каси 

райьишікому, в депозит нарсуду того ра
йону, де присуди виконується. Про до еі.тр- 
д.ада негайно повідомляє нарсуд.

32. Довжник має у праві користуватись пе
реданим йому до схову млйном. коли під 
пип» не зменшується вартість майна & ко
ли про таке право не зроблено иа описі 
особливого застереження-

33. Колію опису передається неглйпо охо
ронцеві. а коли охоронцем не с ДОВЖНИК,— 
то лвйііізіїпіі через три дні по складанні Його 
іі донжшікоиі без стягання будь-яких оплат, 
при пі» на копії, що передаються довжнико- 

ні, зазначається час торгів на описане 
майно.

VI. Продаж арештованого майна.

34. Коли Довжник не сплатить довгу доб
ровільно, описане майно продасться з при* 
людних торгів, про що вивішується В -МІСЦІ, 
де повніші відбутися торги, в сільраді, в 
сельбуді Й інших місцях, де збирається на
рід, оголошений (форма 9). Якщо -майно, що 
належить до продажу в порядкові пести
ло] о гнрав.іяння оціновано -понад 500 карб., 
то за продаж оголошується в -місцевій офі
ційній газеті Й гппнішш.тьгя громадян ближ
чих селищ через сільські ради.

У в а г а .  На вимогу довжника й його 
ПОМІТИМ пГОЛ'іПіеіІШІ можна зробити П міс
цевому офіційному органі преси Іі в тому 
ралі, коли майно оціновано нижче лк па 
500 крб- ,
ЗГ>. Оголошення про продаж майна з прп- 

ліоіішх торгів робиться по можливості заз
далегідь, при .цьому продаж пс можна при*

бы опечатанных пещей нельзя было подме
нить без того, чтобы не портить неча- 
тей. __

30. После окончания описи, описанное 
имущество передается на хрансіпіо долж
нику, а в случае он откажется его хранить 
или осли должьик будет отсутствовать, осо
бому хранителю из лиц, согласившихся при- 
нить его.

По просьбе взыскателя, в случае уполномо
ченный признает пгосьбу уважительной, 
описанное имущество может быть передано 
на сохранение и взыскателю.

31. Донные бумаги, например, облппгцип 
государственных займов и другие ценности, 
вносятся на хранение в местную кассу рай- 
исполком), в Депозит надула того района, 
где решение приводится в исполнение, при
чем об этом сельсовет немедленно уведомля
ет нарсуд,

32. Должник имеет право пользоваться пе
реданным ему на храпение имуществом, ес
ли от этого г;с уменьшается стоимость иму- 
щегтва и если о таком нраве не сделано па 
ояпг.н особой оговорки.

33. Конин описи немедлеппо передастся 
хранителю, а если хранителем шшіетсн не 
должник, то нс позднее трех дней СО Про- 
ясин производства описи и этому послед
нему без взыскания каких бы то пи было 
сборов, при чем на копии, передаваемой 
должнику, обозначается віюмя торгов опи
санного имущества.

VI. Продажа арестованного имущества.

34. Если должник не уплатит долг добро
вольно, описанное имущество продается ь 
публичных тортов, о чем вывешивается н мо
сте, гдо должны состояться торги, в сельсо
вете, в ссльбудс и иных местах, пе собирает
ся народ, об'ивлснис (форма 9). Если имуще
ство, назначенное о продажу, в порядке бес
спорного взыскания, оценено более 509 руб., 
то о торгах объявляется в местной оффицп- 
альпой газето и оповещаются г^ждане 
ближайших сел через сельсоветы.

П р и м е ч а н и е .  По требованию дол
жника и за его счет по явление можно сде
лать » местном оффициалькоч органо 
прессы и н том случае, если имущество 
оценено ниже 500 руб.
35. Оживленно о -тренаже имущества ь 

публичных торгов делается, по ІЮ.ІЧОЖІЬИТИ, 
ааблагооременш), при чем продажу нельзя



впачнтм раніш семи днів після опису майна 
Іі трьох днів після оголошення. ЯаЙпа дер* 
жавних та кооперативних иідіі[шсисгіі і ак
ційних товариств пролаетьгя не раніш як 
через два тижні від дня опису. Перебіг часу 
між арештом майна 0 його продажем не мо
же б) ти більшим одного місяця.

У в а г а .  Речі скоропгуйпі можна про
давати з прилюдних горіін, но додержую
чи установлених реченців.

ЗО. За вимогою державцях підприємств і 
жооператніших організацій продаж належно
го їм майна, онімілого на суму понад 
300 карб., коли ке майно складається з ре
чей, шшануианич родовими ознаками (то- 
нар), ирошцитмиї па товаровій біржі через 
біржового фактора.

37. Продаж провадиться овячаііно в місці, 
до є описані речі. На обопільне жадання 
яравіжника іі довжника прилюдні торги 
кожна нрішачатн ІІ в -іншому місці, куди 
описані речі доставляються коштом обох 
сторін.

38 На торгах не можуть брати участь, як 
покупці, особи, ню вчішшоті. продаж, і часин 
їх радим, ню «цільно з ними мешкають.

39. Торг починається з роз'яспсния улов- 
поваженого порядку вчинення торгів, після 
чого оголошується, яку річ продається та 
її оцінку, а відтак запитується: «хто більш». 
Коли покупці накидають до оцінки, уповно
важений проголошує кожну ціну. Після 
останньої надшіїїіки, уповноважений тричі 
повторює «хто більш» і коли нл.шішки но 
буде, виголошує: «прошно» ІІ після цього 
торг па дану річ вважається за закіичеїшй.

40. Покупець повгпоп пегаїіпо спестп су
му ас меншу вії первісної оцінки рспп, а 
за нещірпого спіадплиннії одної п'ятої шил, 
за и к у вона прошил, а решту не далі нас
тупного дня- Коли покупець не виссе зараз 
троїш-Й, упопиокажений сільради складає 
постанову про оштрлфуппиші його до Зо іцю.
І знов оголошує продаж цієї речі. Постанову 
про илк.шсіши штрафу має затвердити нар
суди, шо в його районі провадиться торги.

41. Про продаж майна уповноважений 
сільради складає торгового листа (форма 10) 
якою Й долучається до сораші.

пазиачить рапсе сеші дней поело описи иму
щества и трех дней после об'явлення. Про
дажа имущества государственных и коопе
ративных предприятий и акционерных об
ществ производится по рансо двух недель ею 
времени описи. Промежуток времени между 
арестом имущества и его продажей по мо
жет быть больше одного месяца.

Л р п м о ч а п и о. Предметы скоропор
тящиеся могут быть продаваемы с публич
ных торгов, без соблюдения установлен
ных сроков.

30. По требовяппю государственных пред
приятий п кооперативных организаций про
дажа принадлежащего им имущества, оце
ненного выше 300 руб., если это имущество 
состоит из и|юдмстов, определяемых родовы
ми признаками (товар), производится па 
товарной бирже чорез биржевого маклера.

37. Продажа производится обычно п место, 
где находятся описанные вещи. По обоюдно
му требованию взыскателя и должника пуб
личные торги можно назначить и в другом 
месте, куда описанные продметы доставля
ются на сродства обоих сторон.

38. И торгах не могут принимать участпо 
в качество покупателей лина, производящие 
піюдажу, ц члены их семейств, живущно с 
онми совместно.

39. Торги начинаются с раз’ясиепия упол
номоченным порядка пронзводстиа торгов, 
после чего об’ннляется, какая вещь подает
ся и ее оценка и загси спрашивается «кто 
больше*. Когда покупатели набавляют сверх 
оценки, уполномоченный об‘нвляет каждую 
цену. Поме последней надбавки уполномо
ченный трнгкды повторяет «кто больше» п 
если надбавки не последует, провозглашает 
«продано», н поело этого торги на дааиую 
вещь считаются закопченными.

40. Покупатель обязал немедлеппо впсстп 
сумму йе меньше первоначальной оценки ве
щи, а при бесспорном взыскании одной пи
той цсиы, за которую она продана, а осталь
ное нс далее следующего дня. Келн покупа
тель но внесет ссйчас-жо денег, уполномо
ченный сельсовета составляет постановле
ние об оштрафованим его до 25 |>. н снопа 
оГГяолист продажу этой вещи. ІІосташнио- 
пне о наложении штрафа утверждает пар- 
судья, в районе которого ироизнодяген торги.

41. О продаже имущества, уполномочь- 
пый сельсовета согтаїиист торговый лист 
(форма 10), который и приобщается к делу.



4?. В дозі: а) ніхто по прибуде торту на* 
тиси або прибуде тільки одна особа, б) ніхто 
Ь тих, що прибув, но дасть ладвишкп про
ти оцінки й я) колі покупець не нассе я 
реченець повністю належиш з нього суни, 
торги вважаються за ненідбулі, й ‘уповнова
жений пшдао акта (форма 11), якого й до
лучаються до тирани.

411. Коли торги не відбулися, правіжішки 
па протязі трьох днів макеті, право заллшіі- 
ти за собою продаймо майно к сумі оцін
ки. Про цс право ирапіжішків уповноваж1.'- 
мий, що провадив торги, повинен з'ясувати 
иравіжиикам під розпискою, й ші розписка 
долучаться до справи.

44. Чергу, за якою праяіжішкп ішраві за* 
лишити попродано з торгів майно за собою, 
кета шпик». н,о1 відповідно до розміру їх при- 
віжів, так що пе)Н!важне прано мас той пра- 
•віжішк, чий правіж найбільший, при їдоку 
він лошшек в їв‘С гн цілком суму оцінки, яку 
й (мчліпділистьси між іншими праіііжнш.пші 
на загальних ііЦг.тавлх, що їх вказано в 
їм,ділі \‘ІІ ці«ї інструкції.

4Г>. К разі ніхто з нрашжникїв не зали
шки. ч.ініїи за пм>;о, н1лі.іиачаютм‘іі другі 
торги, яри цьому їх не м«йкна призначати 
раніш, як чіціез тиждень після перших. На 
Яругах торгах іцодаж ітчинастьси з ло^шпн 
заіі|кшоімшиіої суми, іі майно може бути 
продано вето оціііі;іі.

4(». Попродане на других торгах майно 
правіжним! нротнгом трьох днів можуть на 
загальних підстанах залишити за собою. В 
разі нраімизиикн його не залг-шать за гобою 
ь сумі оцінки, то за оіг|юішнь на підставі 
судових присудів, арешт, накладений на це 
майно, зноситься, й воно підлягає передачі 
доггжііиілші, а ирапіжшши можуп, направи
ти справляння на інше дпнжшікопе майно, 
або на це гиче за іиніою оцінкою, в спра
вах же ш‘спірпоі'0  сироішнкя сільраді на
дається право продати майно способом на 
власний розсуд, п рпзі-ж продати майно но 
можна. Його перелається іі|іавіжникац у ра
хунок ічгранлюнліиі.х сум гл оцінкою, зазна
ченою и ОИЯСОІІІ.

47. В разі призначення .тікигдаційііої ко
місії .для ліквідації підприємства, що і;а його 
лайно нанрлнлено справляння, сільрада 
припиним: виконавчі чинності, Й всі справи 
що-до сщчівлиішя з цього підприємства над- 
сил.™ до ліквідаційної комісії.

42. В случае если: а) зшкто пе явится 
торговаться или явится только одно лицо, б) 
никто из явившихся пе сделает надбавки 
против оцеїгкн и в) если покупатель не вне
сет в срок полностью следуемой с него сум
мы, торги считаются яесогтоивштгпся я 
уполномоченный составляет акт (фирма 11), 
который и приобщается к делу.

43. Если торги но состоялись, взыскатели 
в продолжении трех дной имеют право оста
вить за собой продаваемое имущество в сум
ме опойки. Об этом праце взыскателей, уши- 
помоченный, производивший торт, должен 
разлепить взыскателям под их росписку, ко
торая н приобщается к долу.

44. Очередь, по которой взыскателя впра
во оставить непроданное с торгов имущество 
за собой, устанавливается в соответствии с 
•размером их взысканий, так что ироимуще- 
отвенпоо прали» имеет тот взыскатель, чье 
взыскание наибольшее, при чем он обязан 
внести полностью сумму оценки, каковая 
расяределнется между остальными взыскато- 
ли.мн на общих опкиниших- указанных в разд 
\’П :»тьй ішстру’попі.

4-У Если никто из взыскателей не оставит 
имущества за собой, назначаются вторые 
торги, пдої чем их нельзя назначать раньше, 
как через неделю после первых. На вторых 
торгах продажа начинается с первой предло
женной суммы и имущество может быть 
продано ниже оценки.

40. Непроданное на -вторых торгах иму
щество взыскателя в продолжения трех дней 
мшуг на общих основаниях оставить за со- 
Гн>й. В случае-взыскателя пе оставят имуще- 
ст во за собой и сумме оценки, то при взы
сканиях но решениям судов арест, наложоп* 
пый на это имущество, снимается и опо под- 
лежит передаче должнику, а взыскатели мо
гу г обратить -взыскание па другое имущество 
должника или па это самое по шшй оценке, 
но дмам-же бесспорного взыскания сельсо
вету предоставляется право продать имуще
ство в порядко по его усмотрению, если-же 
продать имущество нельзя, то оно передает- 
ея взыскателям в счет взыскиваемых сумм 
по оценке, обозначенной в оштс-и.

47. В случае паэпачония лишідацпоппой 
комяссни для ликшідаціш предприятия, на 
имущество которого обращено взыскапне, 
сельсовет прекращает псполпптедьпые дей
ствия и все дола по взыскаплю с этого пред
приятия посылает в лнквидацяоппую вомпс- 
саю.



VII- Розподіл сум між правіжниками.

48. Каш сум, вторгованих за арештовано 
майно, по вистачає дія задоватоїшя всіх на- 
орашоїпіх на неолатіїв правіж», то насам
перед локривасться видатки, пороблені за 
справляння, а на решту сум складається 
розрахуиок (форма 12). Розрахунок цей 
складається на протязі трьох днів від для 
одержаній грошей.

49. Складаючи розрахунок, наложить до
держувать такої черги:

а) в першу чергу задовольняється повні
стю іціствнзії робітілгків і атужбовців з ко
лективних і трудових договорю, претензії 
сію аліменти іі ті, що походять з соціяль- 
ного страхування;

б) в другу черту—на покриття подоіглаї 
■о всіх податі і оплатах як державних, 
гак і ‘місцевих, а так само на покриття нені, 
штрафу іі видатків на справляння встанов
лених заковом про оправляння податків;

в) в третю чергу’ — претензії в носігірнпХ 
стяганнях ненодаткового характеру;

г) в четверту чоргу — претензії устапов 
і підприємств, ацо є на державному та міс
цевому бюджеті, а решту суми розподіляєть
ся домірно до претензії всіх інших кредито
рів.

Коли сум не вистачатиме на повне задо
волення претензій по всіх перелічених т- 
паї, то задоіюльняєггься повністю або домір
но кожну групу за вказаною чергою, так, що 
задоватьяятн дальші групи можна тільки 
після нрвного задоволення попередніх груп.

50. Зроблений розрахунок вивішується в 
іюкошкаїпгі сільради й каш па протязі 3-х 
днів від дня складений розрахунку не надійде 
заперечення з боку правіжішків* або з боку 
довжника, сільрада видає лравшшках гро
ші г.а підставі цього розрахунку.

51. В разі заперечень проти розрахунку, 
сільрада надсилає його па розг.хяд місцевого
іирсщі. ді::

VIII- Оплата виконавчих чинностей.

52. Виконавчі чнипості оплачується за 
всталоаіеиою таксою, арп пышу всі оплати, 
за винятком оплати за опис і продаж,- вео-

VII. Распределение сумм между взы
скателями.

48. Если сумм, полученных от продажі 
арестованного имущества, но достает на 
удовлетворение 'всех, обраііцеїшьіх па долж- 
шпьов взысканий, то прежде всего покрыва
ются адержки, сделанные ирн -взыскании, а 
на остальное составляется расчет (форма 12). 
Расчет этот составляется в продолжения 
трех дней со дня получения деаюг.

49. При составлении рассчста надлежит 
придерживаться такой очереди:

а) в первую очередь удовлетворяются пол
ностью претензии рабочих и служащих по 
коллективным и трудовым договорам, пре
тензии по алиментам и претензии по соци
альному страхованию;

б) во вторую очередь яа покрытие недої
мок по все» налогам и сборам, как государ
ственным так п местным, а также на покры
тое лени, штрафа п расходов по взысканию, 
установленных законом о взыскании нало
гов;

в) в третью очередь—претензии по бес
спорным взысканиям неналогового характе
ра;

г) в четвертую очередь — претензии уч
реждений л предприятий, находящихся на 
государственном н местном бюджете, а ос
тавшиеся суммы распределяются пропорцио
нально претензиям всех остальных креди
торов.

Если сумм не хватит па полное удовлетво
ренно претензий по всех перечисленным 
іруппам, то удовлетворяется полностью илн 
по разверстке каждая группа по указал вой 
очереди, так что удовлетворять последующие 
группы можно только после полного удовле
творения предыдущих групп.

50. Составленный рассчет вывешивается 
в помещении сельсовета п еслп © продолже
ние 3-х дней со дпя составления расчета зе 
поступит возражения «о стороны взыскате
лей пли со стороны должника, сельсовет вы
дает взыскателям деньги па основании это
го рассчета.

51. В случае возражений против рассчета, 
сельсовет препровождает его яа рассмотре
ние местного нарсудьи.

VIII. Оплата исполнительных действий.
«

52. Исполнительные действия оплачива
ются по установленной таксе, при чем все 
оплаты за исключением оплаты за опись и



сятьса перед початком виконавчих чнпио- 
^тсЙ і їх зараховується до основної належ 
лої до справляння суми.

53. Держоргапп й держпідприемства, шо 
не платять судової оплат», крім повного 
розміру виплат па винагороду експертам і 
8а переховуванім, вносять плату в розмірі 
25%. шо йде на шшаюроду особам, 
що вчиняли справляшт.

54. Витрати справляння розраховані за 
таксою, відчислюється повністю з одержа
них за справдиш грошей перед задоволеп- 
ням орапіжплків у порядкові, що його заз
начмо в арт. 49 цієї інструкції.

•
IX. ДІЛОВОДСТВО й звітність.

55. Окремих журналів і кппг, крім ре
єстру (форма 1), в* справі справляння за ви- 
коїгав’шмя листами суддів і неспірппм поряд
ком, не встановлюється й псе лпетуваппя 
канцелярія сільради провадить по загально
му діловодству.

56. На кожне справляппя заводнті.ся 
справу з окремого • обгорткою, яку справу 
записується за черговим Уз реєстру" з зазна
ченням правіжшша Й довжника. До справи 
долучається все дотпчпе до неї лпетуваппя 
після належного викопаппя.

57. Про одержання грошових сум та 
передало їх за призначенням сільрада 
обов'язково робить записи в реєстрові, від
повідно до шпальт реєстру.

53. Про свою роботу іцо-до проваджеппя 
виконавчих чинностей, так про рух грошо
вих сум, шо їх одержано за справляппя, 
сільради подають відомості (форма 13) разом 
із поданням загальних справоздапь.

59. Паглядає за роботою сільради в галу
зі виконання судових присудів та інструктує 
їх місцевий парсуддя. Загальний нагляд на
лежить окреудові, що може робити ревізії 
діяльності! сільради в ній галузі й даватв 
відповіді! вказівки що-до пайлішпого про
ваджеппя цієї справи.

Харків. ІЗ лютого И*28 р.

Всеукраїнського П митрального 
пконавчого Комітету Власенко.

Народній Комісар Юстиції УСРР 
та РчіоральпиІІ Прокурор

Республіки В. Порайко.

продажу вносятся иеред приступом к испол
нительным дсйствяям и деньги эти причисля
ются к осиоопой, следуемой ко изысканию 
суммо.

" 53. Госоргапы и госпредприятия, пе пла
тящие судебных сборов, кроме полиого раз
мера платежей на вознаграждение экспер
там и за хранение, вносят плату в размере 
25%, поступающую па вознаграждение ли
цам, производившим озыскапия.

54. Расходы по взысканию, высчптаппые 
по таксе, взыскиваются полностью с полу
ченных при взыскании.денег перед удовл* 
творспнем взыскателей в порядке, указаи- 
аом в ст. 49 настоящей инструкции.

IX. Делоаодство и отчетность.

55. Отдельных журпалов н книг крок< 
реестра (форма 1) по взысканиям по испод- 
илтедьпым листам судей п в бесспорном по
рядно пе устанавливается п вся перепнеш 
ведется канцелярией сельсовета по'Общему 
деловодству.

56. Но каждому взысканию заводится дело 
с отдельной обложкой и это дело занумеро
вывается порядковым помором реестра с обо
значением взыскателя п должника. К делу 
приобщается вся относящаяся к нему пере
писка после надлежащего исполнения.

57. Получение денежных сумм, а также 
передача ні по назначению обязательно про
водится сельсоветами по реестру соответ
ственно его графам.

58. О своей работе в области производства 
исполнительных действий, а также п о дви
жения денежных сумм, полученных при взы
скании, сельсоветы представляют свсдегшя 
(форма 13) про представлений общнх отче
тов.

59. Надзор за работой сельсовета в обла
сти исполнения судебных решений, а также 
ннструктироваппе пх принадлежит местпому 
парсудьо. Общий надзор принадлежит ок
ружному '-уду, который может производить 
ревизия деятельности сельсовета в этой об
ласти и давать соответствующие указавші к 
панлучіььгі постановке этого дела.

Харьков, 13 февраля 1028 г.

Секретарь Вгеукраппшт Центрально,5)
Исполнительного Кенктпа Власенко.

Народпый Коміссар Юстиции
УССР и Генеральный Прокурор 

Республики В- Порайко-
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докукеггі», *а яскян вчівеяо прпусове спр&ыяаня грошві в громадян, 
в межи _ _ г/рлія ------- р-НТ

що мешкають
округи

3-11
28 р.

Назва документі», 
на підставі яких спра
вляється гроші, в кого, 

скільки та на чию 
користь

.Виконавчий лист нарсуду 
X району а І7-І-2Ч р.,

• >6 Ю, про справляння 
Э гр. Хрипка 40 карб, на 

І користь гр. Ящука

Копія постанови РВК 
З 28 І-23р.М00 про справа 

з гр. Іванова адмін. 
штрафу—б карб- за по
рушення обов'язкової 

постанови РВК 00

Копія вироку нарсуду 
X району з 2*4-24 р.,

№ 00. про накладення 
на гр. Сідоренка Івана 
штрафу за арт. 82 КК 

за лісове праволомство 
8 сумі 2Г> карб.

Постанова сільсько- 
госпо.іарчого Крсд. Т-ва 
з 21-1-2$ р., № по, про 

справляння неслірним по
рядком з гр. ІвансшГа 
Івана прострочено» по
зики в сумі 137 карб. ‘і *

З

Спраїліио
і "  Ц

о д е р ж

На державу На користь 
правіжника

1 я 
*" л

1іе-
. ’ О а

*! 1 * е 1 " “ ^ ■ юСь : а 5 е *Е о-
£ї т • с * яис

о * < і © о * Я£52̂ «- ..V

4

,  V »  0;  і  8 .  ?  £ с о  е

ні й 5.2-3 й

■‘Ч&а б

У з *—в

•) Мі* по черзі запису в реєстрі в ь той же час М1* справ



(Протокол то опір эа виконавчих 
чинностей). П Р О Т О К О Л

192 р. в с.   уповнова
жений сільради.................................... району

округи , виконуючи присуд (адміністративне стя
гнення то-що), суду (РВК то-що), вкладений в його
виконавчому листі (постанові то-що) з 192 р. Ч
прибув до гр. • , що мешкає

й запропонував йому виконати 
від чою він відмовився і почав 
. На вимогу припинити дальший опір і на нага

дування про відповідальність за це по закону гр. 
не звернув на це уваги й продовжував опір, при цьому

(фактичні обставини) і тільки примусово можливо було 
зробити виконавчі чинності. Свідками були гр.

шо мешкають
Уповноважений Сільради

Старший Сільвиконавець

С в і д к и :

Форма 3. Додаток до арт. »0

(Повістка про виконання в справі СР Л» ).
УСРР

с.

Сільрада 
району 
округи 
192 р.

Гром.

ОПОВІСТКА ПРО ВИКОНАННЯ

За присудом (постановою то-що)
з 192 р., викладеним к виконавчому

листові (постанові то-що) з 192 р., за №
на правіж
присуджено (покладено)

% Оповіщаючи Вас про це. Сільрада пропонує Вам
........ „ ...... ...................... В разі Ви не виконаєте цього на

протязі 3 днів, буде виконано примусово і з Вас буде стягнено кошти 
за виконавчі чинності.

При одержанні цієї оповістки Ви повинні дати розписку, зазначивши 
час одержання.

Голова Сільради

Секретар Сільради

лінія відрізу ^

Р О З П И С К А

Оповістку про справляння з гр.....................................
присудженого адміністративного штрафу в сумі

коп. одержав....................................... 192 . р.

Підпис



оповістка установі, де працює Довжник, 
в справі СР № ).

У. С. Р. Р. ДО

_. , Сільрада
району О П О В І С Т К А
округи

192 р. На підставі виконавчого листа (постанови то-що)
---------  ---------суду (РВК то-що) з

* 4 192 р. ч. гр.
з гр. присуджено

крб. коп.
За арт. 288 ЦПК сільрада зобов'язує оповістити її на звороті 

цього в денний реченець, чи працює у Вас гр.
...... ............... ..і скільки одержує зарплати на місяць.

Разом з цим пропонується в разі будь-яких змін в зарплаті гр.
або припинення видач за звільненням 

його з посади, негайно повідомити Сільраду.
Голова Сільради

Секретар Сільради 
л нія відрізу 

Р О З П И С К А
Оповістку з вимогою попід імм ги про зарплату гр. ч ......... .

одержано ........ -192 р.
(підпис)

Зразок звороту форми № 4.

Гр.

Форма 5.

До

карб.

(підпис)

(оповістка установі про утримання частини 
ирплати довжника) в справі СР 

У. С. Р. К До

Сільради.
прзцює й одержує зарплатню 

коп. на ......... ............ .

Додаток до арт.І#

с.

Сільрада 
району 
округи 
192 р.

З
з гр.

О П О В І С Т К А

На підставі виконавчого листа (постанови то-що)
-........  , — с у д у  (РВК то-що)

192 р. ч. гр.
присуджено . ________

За арт. 290 ЦПК пропонується утримувати що-місяця
% з тої частини зарплати, що залишається після 

відрахування.... карб, обов'язкового мінімуму зар
плати, всього карб. коп. й удержані
гроші надсилати що-місяцядо сільради

району округи.

Голова Сільради ч
Секретар Сільради 

лінія відрізу

Р О З П И С К А
Оповістку про удержання з зарплати з гр....................... ................

щомісячно карб. коп. та надіслання цих
грошей до Сільради одержав............. .......................-....192 р.

(підпис)----------



♦ос**» 4.

(амт яро иеыт ««пасть долям»»
• (прямі М )

ітяиавяг». *

192
\

округи гр. 
кл>.

Р- вс* Увонмйаємі
Сільради району

.*»буаша лотр. ,ЩОНЄ»
і« виконанні врнсуду (адшмс тагмсииі то-і№) 

сулу (РВК то-що), м«ик»хо А До.’о Мииміпму а«<и 
(постачояі) і 192 р в ікна арно дмемо (*>
сткновлемо) иіравмта карб . а о* встановив. аи> > *м»сшкам*
довжника, крім річей. шо перепнем* ■ арт. 271 ЦПК І не під»«гяфть оамсу * 
придал), іншого майна на виплату присудженої на армЛъток Р*.а\баівк суни 
нема, про що Й ск.таа цього ар та дам поданні його до О»
ради й надіслання до ,уду (або РВК)

При огиді помешканні гр. Мй

майна ніде нема.
Про кримінальну відповідальний довжника. а ода «м дасть игарааааіі мдк»і>- 

гті про саїй майновий стан, його ознайомлено
Уповноважений С їдьраам 

Довжник 
( ■ і а к и

•Рор«я 1 і*й«?м а» ар* Ю
(опис ияйия громадянина} '

о п и с

майна, належного
( І.ікрмди

виконанні присуду (по<га>к>ви> 
в виконавчому листі (постанові то-що) з 
про справлянні

, що його екав» Уоовжааягеиий 
району округа на

с у д у  (РВК тонно), їв значено* о 
192 р ч

Опис почато Ііакінмено

Чаєм Ревізійної Комісії

На переховай мі прийняв Обоа*ізкм та в*й*оаі дальність аа лакомо* моасмгно

Охоромевь



вимога повідомити, чи в майно довжника в будь- 
ІКІЙ установі або приватної третьої особи, в 
'.праві СР №....... -............... )

У. С. Р. Р. До....... .
сільрада На підставі виконавчого листа ___

•• району
округи

Суду з............. Ю? Р

• —.... ......... ............  192 р.
С--------- належить справити...........

За арт. 292 і 293 ЦПК сільрада зобов'язує протягсм...........................................

___ _ денного реченця повідомити її, чи є у Вас яке майно й

гроші, які належать довжникові, на якій підставі та на який реченець 

його передано Вам під заряд.
З моменту одержання цієї повістки на майно й гроші гр. 

накладається арешт на суму правіжу.

Голова Сільради 

Секретар Сільради

^.... лінія відрізу

Р О З П И С К А

Оповістку з вимогою повідомити про наявність під зарядом майна, що на

лежить гр. одержав 192 р.

(підпис)

Зразок звороту форми м» 8.

Повідомляється, що під зарядом у

е таке майно (гроші), що належить гр....................... ...........

При цьому додаємо, що це майно (гроші)..............................

(Підпис)

192 р.

Форма 9. Додаток до арт. 10
(оголошення про продаж з прилюдних торгів)

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Сільрада ....___  .району.................................................

округи оголошує, що.............................. 192.......р. продаватиметься з прилюд-
і них торгів майно, що належить гр............  і складається

і • - - - - • - ........................................... . яке оцінено для
продажу на.....................карб.......... ,....коп. на задоволення правіжу.................... .
.....................  на карб.............коп. за виконавчим листом (по
становою то-що)..........—. ...... ---  суду (РВК то-що) з _ __

. 192 р.
Голова Сільради

: ■ Секретар Сільради
І



•Форма 10. Додаток 'д0 арт. Ш

{торговий лист) Т О Р Г О В И Й  Л И С Т
Уповноваженого сільради району

округи на продаж майна на правіж

на крб. коп. за виконавчим листом (постановою то-що)

суду (РВК то-що) 3 192 р. ч

Торги розпочато_______ ..... ... Закінчено

і
І Перелік речей, що при- 

&  І І значені на продаж

Оцінка за 
описом

Карб. К.

Найвища за
пропонована 

німа

Карб. | К.

Розписка про запла
чений грошей й одер
жання купленого майна

' і
І ■  ■

Член Ревізійної Комісії
Лолатпк до арт. ю

К Т 

Уповноважений

Уговноважений Сільради
Ф '«ома ІІ.

(акт про те. що прилюдний А
продаж не відбувся).
192 р. . Я.

сільради району округи, проголосив від

критими торги на продаж майна гр. на задоволення

правіжу .....на крб. .. коп., а тому,

що (причини).»............................................... ...... , то продаж зазначеного майна на

підставі арт. 314 ЦП К не відбувся.

Уповноважений Сільради Член Ревізійної Комісії

Сторони: С в і д к и :
Форма 12. Додаток до арт. 10
(розрахунок розподілу грошей 
на задоволення правіжників).

Р О З Р А Х У Н К О В И Й  Л И С Т

про розподіл 

гр.

крб. коп., що їх вторговано за майно 

на задоволення його вірителів.

“ 2 

2 £ !

За яким виконавчим 
листом, постановою 

то-що

■  Кому переда
ються справлену 
1 суму

Скільки

присуджено

Скільки 
призначено 
до видання

Зауваження

Додаток до арт. і».Форма ІЗ
(подається до РВК один рав на рік). З В І Т

яро примусові справляння грошей за різними документами, що їх учинила сільрада 

району за час з 1 жовтня 192 р. по 192 р.

Назва документів, 

за якими прова

джено примусове 

справляння

За виконавчими листами 
.і постанов. РВКіт.д.

лX5

Ос; х X о 
З а

I 8

нXт

О

І £

X х

С т я г н у т о

На ко
ристь 
дер
жави

оа:

На ко
ристь 

правіж- 
ника

На ко
ристь 

С, ра
ди

о.ІУ іі
а.о*

На ко
ристь 

вико
навця

о. ІІ (4
СО

Голова Сільради Секретар

Ь  і



Затверджено постано
вою УЕН 3 серпня 1927 р. 
(прот. Л» 42).

11. СТАТУТ

АКЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА «ЧАСТНО-СКОТ- 
МЯСО».

Уета заснування Товариства, його права та 
обов’язки.

1. Приватне Торгове-ІІромисловз Акційне 
Товариство «'іагпіо-скот-мясо» засповуєть- 
я в и. Харкові а мстою провадити торгівлю 
«якою продукцию х у добо п р< і М Н С .1ОІІОСТН та

І!С|юробКИ ЇЇ.

У в а г а  1. Фундаторами Товариства 
о: І) Фі.ґиюв. Сергій Афанасьевич, 2) Па- 
щенко, ІГичсслав Миколаївич, 3) Розов 
ііейлш; Айзикошіч, 4) Йофе, Мойссй Абра
мович, 5) Халін, Федір Петрович, 6) Ка
баков. Ісаіі Мойачлшч, 7) Ралвалпнов, 
Іван Иииловнч.

У в а г  а 2. Ринок збуту Товариства 
обмежується м. Харковом, але Товариству 
ніжиться право провадити збутові опера
ції на інших ринках по більш 15% за
гального обсягу своїх збутових операцій.

2. Для здійснення зазначеної в арт. 1 мсти 
Товариству надається «право провадити такі 
операції:

а) закупку і продаж худоби, як у живому, 
так і битому виді;

б) відкривати гуртові та роздрібві лабази 
для збуту своєї продукції;

в) відкривати переробні підприємства,—у 
виді ковбасних фабрик та коиссрвпих заво
дів:

г) брати з торгів і за угодою державпі та 
ігрнватні підряди і поставки;

д) викопувати комісійні доручення держав- 
І нкх промислових підприємств та їх об’ед- 
’яапь, кооперативних «підприємств і приват
них пцпрнсниіп та осіб що-до закупки

. та збуту худоби та сировипи;
е) відкривати і.иііторн й представництва, 

філії та інші допоміжні комерційні установи 
поза містом Харковом, а також приймати 
представниптва однорідних по метах і зада
чах підприємств;

ж) провадити промисловий «підкорм ху
добі.

Утвержден постано
влением УЭС 3 авгу
ста 1927 г. (прот. № 42).

11. УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧАСТНО- 
СКОТ-МЯСО».

Цель учреждения Общества, его права и 
обязанности.

1. Частное Торгово-Промышленное Ак
ционерное Общество «Частно-Скот-Млсо» 
учреждается в гор. Харькове с целью: 
производить торговлю всякого рода продук
цией скотопромышленности и переработки 
ее.

П р и м е ч а н и е  1. Учредителями Об
щества являются: 1) Фн.шшов Іергой 
Афанасьевич, 2) Пащенко Вячеслав Ни
колаевич, 3) Розов Зейляк Айзикович.
4) Иоффе Моисей Абрамович, 5) Халнв 
Федор Петрович, б) Кабаков Исай Моисее
вич, 7) Развалиной Иван Павлович.

П р и м е ч а н и е  2. Рынок сбыта Об
щества ограничивается г. Харьковом, но 
Обществу предоставляется П|ЫЬО поиз
водить операции сбыта па других рынках 
в размере не более 15% общего оборота 
своих оиертций по сбыту.

2. Для осуществления указанных в ст. 1 
целей Обществу предоставляется прав# 
производить такие операции:

а) покупку и пролажу скота, как в жм- 
вом, так и в битом виде;

б) открывать оптовые и розничные ла
базы для сбыта своей продукции;

в) открывать перерабатывающие пред
приятия—в виде колоасных фабрик и ком- 
серокык заводов;

г) брать с торгов н по соглашению госу
дарственные и частные подряды и по
ставки;

д) выполнить комиссионные поручения 
государственных промышленных предприя
тий и их обединеннй, кооперативных пред
приятий и частных предпринимателей ■ 
лиц—но покупке и сбыту скота и сырья;

е) открывать конторы п представитель
ства, отделения и друг, подсобные коммер
ческие учреждения вне гор. Харькова, а 
равно иршшмать представительства одно
родных по целям и задачам предприятий;

ж) производить промышленный откорм 
скота.



3. Під дня реєстрації тонариотио має всі 
прала враяної особи і, зоіцюма, мав прало 
л рамках зазначеної и статуті Його мети, 
набувати, псреїшсшоватії і заставляти всі
ляко майно, по вилучено з майново-нрашюго 
обороту, як і право забудови, вступати у всі
лякі зобов'язаний з державними установами 
я підприємствами, громадськими Й коопера
тивними організаціями та приватними осо
бами, укладати з ними договори, видавати іі 
«и<‘р;куватн векселі, дисконтувати одержані 
векселі у всіляких кредитових установах і в 
р.ишх осіб та організацій, позивати й від
повідати па суді.

4. Товариство мас печатку зі сиосю пов
ією назвою.

5. Правління Товариства мас осічок у місті 
Харкові.

Сі. Товариство підлигас всім узаконениям, 
правилам і розпорядженням Уряду, що сто
вусті,си до об'єкту ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ! як тим. 
що пилі чинять, як і тим. що надалі можуть 
бути шпалі.

Товариство провадить свою роботу під 
безпосереднім контролем Паркомторга і його 
органів й повинно .підлягати всім іюзпоряд- 
жеииям їх по регулюванню м'ясного ринку 
на однакових умовах з державними та коопе
ративними підприємствами.

Основний капітал Товариства, акції, права 
й обов'язки їхніх державців, відповідальність 

фундаторів.

7. Основппй капітал Товариства визна
чується в 100.000 карбованців, поділених на 
400 акцій по 250 карбованців кожна.

8. Після оголошення про затверджшпя 
встаионлсннм порядком цього статуту, акції 
палежитг. розподілити .поміж фундаторів і 
запрошеними до участи в Товаристві особами, 
з тим, що цо запрошення може бути зроб- 
лопо Й через публічно оголошення. Якщо 
протягом 3-х місяців від дня оголошення 
статуту ір буде зібрано Ч\ основного капі
талу Товариства, то Його вважається за ие- 
«ідбуле. Л якщо протягом дальших 3 міся
ців по буде зібрала дальша чверть основного 
капіталу, а протягом не більш року лід часу 
відкриття діяльності! Товариства по буде зі
брана решта основного капіталу, то Товари
ство ліквідується протягом трьох місяців хі
ба що з дозволу Уряду реченець оплачеплл 
акцій був-бп протягнений або розмір оспов-

б<>

3. Со дни регистрации Общество поль
зуется всеми правами юридического лица в, 
и частности, имеет право, в пределах ука
занной в уставе цели его, приобретать, от
чуждать и закладывать всякого рода иму
щество, не нзятоо из гражданского оборота, 
н том числе право застройки, вступать во 
всякого рода обязательства с государствен
ными учреждениями и предприятиями, об
щественными и кооперативными организа
циями и частными лицами, заключать с ни
ми договоры, выдавать и получать векселя, 
учитывать нолучешияо векселя во всяких 
кредитных учреждениях и у разных лиц в 
организаций, искать и отвечать на судо.

4. Общество имеет печать г обозначе
нием своего полного наименования.

5. Правление общества имеет местопа- 
хождение в гор. Харькове.

С. Общество подчиняется всем узаконе
ниям, правилам и распоряжении* Прави
тельства, относящимся к предмету его дея
тельности, как шанс действующим', так л 
впредь могущим быть изданными.

Общество производит свою работу под 
ііспог|К5Дствеццьім контролем Паркомторга и 
его оргатш и обязано подчиняться всем их 
распоряжениям но регулированию мясного 
рынка па одинаковых условиях с государ
ственными и кооперативными предприя
тиями.

Основной капитал Общества, акции, права 
и обязанности владельцев их, ответствен

ность учредителей.

7. Основной капитал Общества опреде
ляется в 100.000 рублей, разделенных на 
400 акций по 250 рублей каждая.

8. Но опубликовании об утверждении п 
установленном порядно настоящего устава, 
акции должны быть распределены между 
учредителями и приглашенными к участию 
в Обществе лицами, при чем это приглаше
ние может быть сделано и посредством пуб
личного об'явлений. Если н течение 3-х ме
сяцев со дня опубликования устава не бу
дет собрана У\ основного капитал Обще
ства, то таковое признается нссостошшшм- 
ся. Если же в течение следующих 3-х меся
цев не будет собрала следующая четверть 
основного капитала, а в течение но болео 
года со времени открытия действия Обще
ства не будет собрана остальная часть ос
новного капитала, то Общество ликвиди
руется в течение 3-х месяцев, разпе-бы *



,ого капіталу Товариства був-бн відповідно 
чшшеияй.

Фундатори повніші лишити собі загалом 
аймеїіш ' частину пусканих аіаіій і не 
ають права перевласнювати їх до затверд
ения звіту за другий операційний рік. Так 
їмо воші пс мають права перевласнюпатп 
) затверджений звіту за другий операційний 
к належних їм фундаторських акцій, опла- 
*них майном.

9. Акції оплачується грішми або-ж май* 
ім за порозумінням акціонерів з фундато
рки, з тнм, що иорвісіїу оцінку майна, впо- 
тваиу па акції, визначується за поро- 
міеням поміж фундаторами й акціонерами,
0 ввосять майно.

Остаточну оцінку зазначеному майну вста- 
івлюсться угодою фундаторських загадь- 
іх зборів з акціонерами, що впеслп майно, 
іе з тим, проте, що ця оцінка пс була 
ща проти тюукчзічіглх па вмощуване майно 
вковиі цін, що Існують у місці здачі май- 

й в день його здачі; як-же нз можна 
тановитн пересічно-ринкової ціни, тооцін- 

провадлться за участю знавців.

Вношувапе від фундаторів або акціонерів 
ино мас натягати в таких матеріальних 
нггошюстнх: будівлях, спорудах, крамі, ре- 
х, в правах, що операції з ними входять 
завдань Товариства, або-ж їх можпа вп- 

рястатя па зоргаяізування чн підчас даль* 
>ї діяльностн Товариства.

Грошеві внески на онлачення акцій впо- 
гься в Держбанк иа ім'я фундаторів і ви
ться тільки по відкритті Товариства його 
вмінню, або, як вішається Товариство 

невідбуле—за палежпістю. Внески май* 
'і на оплачевня акцій передаються фуп- 
горам. Фупдаторп зобов’язані зберігати на- 
ш.іі на оллачепня акцій гроші й майно
1 пенмачі їх Правлінню і відповідають 
цілість їх солідарно.

10. Зібрапі гроші й майно фундатори вно
сь у шпурові книги, видаючи про одер- 
пни їх іменні тимчасові свідоцтва. Про 
ржувані акційні внески Правління позна- 
і на тимчасових свідоцтвах, що підчас 
аннього внеску належить ззмівитп ай- 
ми.

разрешения Правительства срок оплаты ак
ций был бы ородлеп или размер основного 
капитала Общества был бы соответственно 
уменьшен.

Учредители обязаны оставить за собой не 
менее в общей сложности ‘,ю части выпу
скаемых акций н йе вправе отчуждать их 
до утверждения отчета за второй опера
ционный год. Равным образом они пе впра
во отчуждать до утверждения отчета за 
второй операционный год принадлежащих 
лк учредительских акции, оплаченных иму
ществом.

9. Оплата акций производится деньгами, 
товарами или же имуществом, по соглаше
нию акционеров с учредителями, при чем 
первоначальная оцеика имущества вноси
мого за акции, определяется но соглашению 
между учредителями и впосящнмн имуще
ство акционерами.

Окончательная оценка указанного иму
щества устанавливается соглашением уч
редительского общего собрания с внесшими 
имущество акционерами, но с тем, однако, 
чтобы оценка эта нс была выше средних 
на вносимое имущество рыночных цен, су
ществующих в месте сдачи имущества п в 
день его сдачи; прп невозможности устано
вить средне-рыночные цены, оцепка произ
водится при участии сведущих лиц.

Вносимое учредителями или акционера
ми имущество должно заключаться в тако
го рода матернальпых ценпостях: строе
ниях, сооружениях, товарах, вещах, правах, 
операцоп с которыми входят в задачи Об
щества, или могут быть нспользовапы для 
организации пли прп дальнейшей дсятель- 
п«*стп Общества.

Денежные взносы па оплату акилй вно
сятся в Госбапк па имя учредителей п вы
даются лишь по открытии Общества его 
П|.авлспшо н.тп по признании Общества не- 
состоявшпмся—по принадлежности. Взно
сы имуществом иа оплату акций передают
ся учредителям. Учредители обязаны сохра
нить поступившие па оплату акций деньги 
и имущество для передачи их Правлению и 
отвечают за сохранность их солидарно.

10. Собранные деньги и имущество учре
дители заносят в шпуровые книги с выда
чей в получении их пмепных временных 
свидетельств. Получаемые Правлеппем 
взноси по акциям отмечаются иа времен
ных свидетельствах, которые при послед
нем взносе должны быть заменены ак
циями.



Державці зрадапих тимчасових свідоцтв, 
аж ло заміни Тх акціями, мають всі нрава 
й обов'язки акціонерів.

11. Для забезпечення вчасного оплаченім 
всього основного капіталу загальні збори 
акціонерів мають право апулюватн акції, 
що по іш\ акціонер но уплатив у рсчснеиь, 
встановлений від фундаторів або Правління 
Товариства, відповідно до арт. 9 статуту, 
залежного внеску, а також видані па ці 
акції тимчасові свідоцтва, замінити анульо
вані акції новими, пустивши їх на продаж 
з тнм, прот.\ що акції мають бути заміпені 
£ сповна оплачені од скіпчешія зазначеного 
в арт. 8 реченця для сплачення всього 
основного капіталу Товариства.

Із уторгованої від продажу акцій суми 
державцеві анульованого тимчасового свідо
цтва вертається зроблені їм внески, вивер
нувши ннтратн, звязапі з заміною акцій і 
продажем нових.

12. Акції Товариства можуть бути на ба
жання їх державців імчші або на пред'яв
ника. але акпії. належні державним устано
вам і державшім підприємствам, мають бути 
іменними. На іменних акціях позначусться 
назва державші. Акції вирізуються з книги, 
позначується порядковим пумером (і вида
ється за підписом голови Правління або його 
заступника, члепа Правління, бухгалтера і 
касира з печаткою Товариства.

13. До кожної акції додасться лпета ку
понів на одержання па пнх дивіденду про
тягом десятьох років. Па цих куполах по- 
значуеться пумера акцій, до яких кожпий з 
пп.т належить, і роки послідовпнм порядком. 
По скінченню десятьох років державцям ак
цій виллється нові листи купонів тнм сампм 
порядком па дальші десять років і т. х 14

14. Імеппі акції Й тимчасові свідоцтва 
можна передавати через передавальні на
писи. Той, що набув право власності! на 
акшю ч'рез передавальний паппе або через 
якусь іншу підставу, зобов'язаний для здій- 
спеппя своїх прав що до Товариства заявити 
про своє право власпостп па акцію або сві
доцтво Правлінню Топариства для запесення 
імопп набувача в акційпу книгу і пред'явити 
Правлінню саму акцію з поредавальппм імен-

Владельцам упомянутых временных евн- 
детсльств, впредь до замены их акциями,' 
присваиваются все нрава и обязанности ак
ционеров.

11. Для обеспечения своевременной оп
лати всего основного капитала общее соб
рание акционеров вправе аннулировать ак
ции, по которым акционер не уплатил в 
с|юк, установленный учредителями или 
ІІпавлсннем Общества, в соответствии со 
ст. 9 устава, надлежащего взноса, а равно 
выданные по этим акция» временные сви
детельства. заменить аішулн|ювашімс ак
ции новыми, пустив их іі п;юдажу с тем, 
однако, что акции должны быть заменены 
ц полностью оплачены до истечения ука
занного в ст. 8 с|ижа оплаты всего основ
ного капитала Общества. . |

Из вырученной от продажи акций сумчц 
держателю ашіу.іпрованіїого временного 
свидетельства возмещаются сделанные их 
взносы с удержанием расходов, 'связанны^
о- заменой акций н Н|юдажсй новых.

12. Акцнп Общества могут быть по же
ланию их владельцев именными или на 
пред'явите.™, но акции, принадлежащие го- 
судн|нугисшшм учреждениям и государ: 
ствснпым предприятиям, должны тЦ. 
именными. Па именных акциях обозначат 
си наименование владельца. Акции пырезьн] 
ваются из книги, обозначаются номером пі 
порядку и выдаются за подписью прдседф 
теля Правления или его заместителя, чле і 
на Правления, бухгалтера н кассира с прй! 
ложенпех печати Общества. !

13. К каждой акции прилагается л неі 
купонов на получение по ним дивиденда I 
течение десяти лет. Па купонах отих обозі 
начаются номера акций, к которым кажды! 
пз ппх принадлежит, п года в последоваі 
тельном порядке. По истечении десяти ли 
владельцах акций выдаются новые лист 
купонов в том же порядке па слсдующі 
десяті» лет и т. д.

14. Имеппые акция п временные спид 
тельства могут быть передаваемы по пер 
даточпым надписям. Приобретший праї 
собствешюстп па акцию по передаточні 
падпнеп плп какому-либо иному осповапя 
обязан для осуществления своих прав в о 
пошенпп Общества заявить о своем пра 
собственности па акцию плп свидетельст 
Правлеппю Общества для внесення и мої 
приобретателя в акционерную кппгу



« написом,або іншими писавши доказами 
ереходу права власносте.

Якщо иер?ходить право власиости иа 
кцію або свідоцтво по через передавальний 
аиис, а через іишу підставу, то иашіс про 
ерехід акції або свідоцтва иа ім'я иабувача 
ооніь Ііравліипя Товариства. Акції на 
ред'явпика переходять до иового державця 
фсз передачу їх.

Тимчасово свідоцтво, де по було иогатки 
раоліиин Товариства, що воло одержало 
іесок, якому речеиець скінчився, не можна 
.‘редаватн або відступати іншій особі і всі
вшії иравочиї! з таким свідоцтвом вва- 
ається за поважний. Цю умову належить 
оиачати на самих свідоцтвах.

15. Акції не можна дрібнити. Якщо акція 
изжить кільком особам, то право щодо 
шариства може здійснювати тільки одиа 
оба, уповноважена на те від співдержав- 
в акцій.

16. Кльоші до акцій не можиа передавати 
рейс від акцій крім купонів минулих і 6і- 
учих реченців; передаючи зазначені купо- 
, не вимагається жодних пзредавальиих 
посів на купонах або заяв про передачу

17. Той, що втратив тимчасове свідоцтво 
о імспиі акції чи купопи до них, крім ку-

1 ців минулих і біжучіїх реченців, повішео 
. стовпо заявити про це Правлінню, зазяа- 
г вшн пумерп втрачених свідоцтв або акцій 
г купонів. Правління робить публікацію 
К штои втратшгка. Якщо по уплнві шістьох 
і: :нціи від дня публікації не бтте подано 
б 'днях відомостей про втрачзві свідоцтва 
і > акції, чи купони, то видається нові акції, 
в > свідоцтва чи купопи під давппми пу- 
• ламп і з написом, що їх впдапо замісць 
у вчених. Про втрату купонів минулих і 
С <учлх реченців, акції па пред’явника і 
к іонів до них Правління жодних заяв по 
ї: іймає і того, що втратив зазиачепі купони 

акпії. позбавляється права одержати на 
г дивідепда. А як настане реченець ви- 
іі нових купонних листів до акції иа 
•д'явннка. то їх видається особами, то 
:алв відповідні акції.

пред'явить Правленню самую акцию с пере
даточно# нмеїшой надписью нлн иными 
письменными доказательствами перехода 
права собственности.

В случае перехода права собственности 
па акцию или свидетельство не по переда
точной надписи, а по иному основаним, 
надпись о переходе акции или свидетель
ства на имя приобретателя делается Прав
лением Общества. Антін на пред'явитеся 
переходят к новому владельцу путем пх пе
редачи.

Времеппое свидетельство, па котором по 
будет отметки Правлсипя Общества о по
лучении пм взноса, срок которому поток, йе 
может быть передаваемо или уступаемо 
другому ллцу п всякая сделка по таковому 
свидетельству признается недействитель
ной. Условие это должно быть обозначено 
па самых свидетельствах.

15. Акции не могут быть дробимы. К 
случае принадлежности акцип нескольким 
лпцам, права по отношению к Обществу мо
гут быть осуществляемы только одним ли
цом, уполномоченным иа то совладельцами 
акций.

16. Купоны к акциям по могут быть пе
редаваемы отдельно от акций за исключе
нном купонов Истекших п текущих сроков; 
при передаче означенных купонов не т]>е- 
бустся никаких передаточных надписей на 
купонах или заявлений о передаче их.

17. Утративший временное свидетель
ство или именные акцип нлп купоны к ппи, 
за исключением купонов пстекшпх а, теку
щих сроков, должен письменно заявить об 
этом Правлению с обозначением номеров 
утрачешшх свидетельств пли акций нлн 
купонов. Правление производит публика
цию за счет утратившего. Если по проше
ствия шести месяцев со дпя публикация не 
будет доставлено никаких сведений об утра
ченных свидетельствах или акциях, или 
куполах, то выдаются новые акции, пли 
свидетельства, илп кунопы под прежпимя 
номерами н с надписью, что опп выданы 
взамеп утраченных. Об утрате купонов 
пстекшпх п текущих сроков, акций на 
пред’явптеля п купонов к ним Правление 
никаких заявлений не принимает и утра
тивший означенные купоны или акцпп ли
шается права па получение но ппм дпвп- 
депяа. По наступлении же срока выдачи 
новых купонных листов по акциям па 
нред’явптеля, таковые выдаются лпцам, 
"педетавпвгопм соответствующие акипн.
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1\ ,'І.ія нії ніання Товариства за відкрите 
грі Гм скликані двоє загальних зборів пай- 
щяків: ііоїшредяі й установчі.

Попередні загальні збори скликаються як 
надійде найменш \\ основного капіталу. Ці 
збори заслухують дшииіідь фундаторів про хід 
заснованім та «юирають Комісію для пере
вірки звіту фундаторів і даних що-до оцінки 
внесеного майна.

Найпізніїп через один місяць і їй4 раніш 
як чзрез сім дми. но названих ііоперодпіх 
зборах скликай ься загальні усіаиосчі збори 
акціонерів, на яких заслухується доповідь 
тшщеягадапої комісії, {юбиться оцінку впе- 
сепому на оплату акцій майну й ухвалю
ються постанову про ннзпання Іовариства за 
відкрите або непокрито: в осташн.ому раз: 
зібрано майно вертається за належністю. 
Постанову про визнання Товариства за від
крито ухвалюється більшістю найменш % 
голосів присутніх акціонерів, ню заступають 
принаймні половину «-.правді ітесшої до часу 
установчих зборів вимаганої статутом ча
стішії основного капііа.іу.

Визнавши Товариство за відкрите, загальні 
установчі збори обирають Правління. Реві
зійну Комісію та іти! органи управління і 
рознизують іпніі справи.

Правлінпа Товариства, обране установ
чими вборами, зобов'язане негайно подати 
заяву до Народні,ого Комісаріату Торгівлі 
про реєстрацію Товариства.

Усі зібрані фупдаторами гроші й чайно 
надходять до розпорядження Правління.

У в а р а. Фундатори Товариства зобо
в'язані повідомляти Народній Комісаріат 
Торгівлі за сім день наперед про попередні 
й установчі збори, що мають відбутися.

10. Про відбулу революцію Товариства 
робиться публікацію установа ?іпім порядком.

20. Перед публікацією про реєстрацію То
вариства фундатори Товариства мають прано 
укладати всі потрібпі правочинл Й договори 
від імени Товариства. За ці прапочипп фун
датори особисто солідарно відповідають пе
ред контр-агептами, як що цих правочнпіп 
яо затвердять або не ухвалять загальні 
збори, скликані для затвердженім Товари-

2

1>*. Для признання Инщм-им плгояв- 
шнмг.н должны быть созваиы два общих со- 
брашіи пайщиков: предварительное в учре
дительское.

Предварительное общее собрание созы
вается но поступлении не менее \\ основ
ного капитала. Собрание ото заслушивает 
доклад учредителей о ходе учреждения, і 
также выбирает комиссию но проверке от
чета учредителей л данных, относящихся і 
оценке внесенного имущества.

Но позднее одного месяца и не ранее се
ми дней мосле названного предварительного 
собрания созывается общее учредительное 
собрание акционеров, на нем 'заслушивает
ся доклад вышеупомянутой комиссия, 
производится оценка внесенного на оплату 
акций имущества и выносятся постановле
ние о признании Общества состоявшимся 
и.ш несогтояишнмеи; в последнем случае 
собранное имущество возвращается по при
надлежности. Постановление о признанні 
Общества состоявшимся выносится боль
шинством не менее 'л/\ голосов присутствую
щих акционеров, прететлвлиюгпих. по 
крайней мере, половину действительно вне
сенной ко времени учредительского собра-. 
пня тррбусмой уставом части основного ка-‘ 
питала.

Признав Общество пнтоявшимгя. обтпеї 
учредительское собрание выбирает Правле
ние. Ревизионную Комиссию и другие орга
ны управления и решает остальные дела.

Правление Общества, избранное учртді- 
тельгкич собранием, обязано печедлепщ 
податі, заявление в Народный Комиссариат 
Торговли о регистрации Общества.

Все собранные учредителями деньги і 
имущество поступают в распоряжепи» 
Правления. I

П р и м е ч а н и е .  Учредители Обще
ства обязаны уведомить Народный Ко-] 
миссаршгг Торговли за семь дней вперев 
об имеющих состояться предварительно» 
и учредительском собраниях.
10. О состоявшейся регистрации Общ» 

ства п|юнзводится публикация* в установ* 
ленном порядке.

20. До публикации о регистрации Общ» 
ства учредители Общества вправе совер
шать все необходимые сделки и договоры о 
имени Общества. По отим, сделкам учреіі 
толи подлежат лично солидарной они! 
ствениостн перед контрагентами, если л Я 
сделки не будут утверждены ИЛИ ОДОбр-іПІ 
общим собранием, созваппыч для учрежд»



ява. або одні з дальших :зоорів протягом 
о*х місяців від дня реєстрації Товариства.

21. Фундатор» акційного Товариства со- 
іідарно відповідають протягом року від дня 
реєстрації Товариства як паред Товариством, 
їх і лоред поодинокими акціонерами за за* 
іодіялі втрати, зокрема, така відповідальність 
іувас, коли втрати заподіяно через повідом* 
іеаия неправдивих відомостей в підписних 
естах, оголошеннях про передплату або по
їзних загальним зборам розрахункам про 
намір вітнагородії їм за працю і витрат на 
менукапня Товариства або лро оцінку 
«Йну, порваному Товариству від фундато* 
>ів.

Нлоїш Правління й Ревізійної Комісії, що. 
іеревгряючн чішиості фундаторів, допусти- 
іі недбайливість, солідарно відповідають по- 
'>ед Товариством, поодинокими акціонерами і 
;ре шторами Товариства за заподіяні їм 
.грати, оскільки таких не можпа стягнути 
: фундаторів.

Органи управління й контролю.

22. Органами Акційного Товариства є: 
іагальні збори, Правління й Ревізійна Комі- 
•,ія.
і

23. Загальні збори акціонерів бувають 
вичайні і надзвичайні. Звичайні збори скли* 
;аі: Правління <що-року нз пізніш чотирьох 
іісядів від часу закінчення операційного 
кжу для розгляду й затвердження кошто- 
•ясу та балансу за минулий рік Й кошторису 
шдатків та плану чинностей в насталому 
юці, розподіл у ~дн віденд у по акціях та для 
•брання членів Правління й Ревізійної Ко* 
іісії. На цих зборах обмірковується й роз
шиється також і інші справи, що лере* 
нішують владу Правління, а також і ті, що 
х Правління 'запропонує загальним зборам.

Надзвичайні збори скликає Правління або 
власного розсуду, або на вимогу акціоне

ре, що заступають найменш х!„ частіше 
••повного капіталу, або на вимогу Ревізій
ної Комісії. Подаючи вимогу лро скликання 
борів, треба точно зазначити справи, що їх 
мои. обміркувати збори: вимогу про

ним Общества, м ій одним из последующих 
собраний в течение 6-ти месяцев со дня 
регистрации Общества.

21. Учредителя акционерного Общества 
подлежат солидарной отвстствсшюстн в те
чение года со дин регистрации Общества 
как неред Обществом, так и перед отдель
ными акционерами за причиненные убыт
ки, в частности, таковая ответственность 
имеет место, если убытки причинены со
общением неверных сведеппй в подписных 
листах, об’явленнях о подписке пли пред
ставленных общему собранию расчетах, ка
сающихся размера вознаграждения пх за 
труд я издержек по учреждению Общества, 
или оценки имущества, переданного Обще
ству учредителями.

Члены Правления іі Ревизионной Комис
сии, допустившие небрежность при провер
ке действий учредителей, подлежат соли
дарной ответственности неред Обществом, 
отдельными акционерами и кредиторами 
Общества за причиненные им убытли, по
скольку таковые не могут быть взысканы с 
учредителей.

Органы управления и контроля.

22. Органами Акционерного Общества яв
ляются: общее собрание, Правление н Ре
визионная Комиссии.

23. Общие собрания акционеров бывают 
обыкновенные и чрезвычайные. Обыкновен
ные собрания созываются Правлением еже
годно не позднее 4-Х месяцев СО В|ЮМСИИ 
окончания операционного года для рассмот
рения п утверждения отчета и баланса за 
пстскшпй год н сметы расходов и плапа 
действия наступившего года, расн|>еделе- 
ниц дивиденда по акциям, а также, для из
брания членов Правлення и Ревп.июппой 
Компсспп. В этих собраниях обсуждаются к 
інчнаются также п другие дела, превышаю
щие власть Правления, а также п тс, ко
торые Правлением будут предложены обще
му собрапню.

,1{юзвычайиые собрания созываются 
Правлением иля по собственному его усмот
рению или по требованию акцпоне|юв, пред
ставляющих В совокупности не менее V*о 
части основного капитала, или по требова
нию Ревпзпопной Комиссии. При пред'явле
ний требования о созыве собраппя должны 
быть точні» указаны предметы, подлежащие



скликання зборів належить виконати протя
гом двох тижнів від дня заяви такої вимоги.

24. Загальні збори розвязують згідно з 
цнн статутом всі питання, дотичні справ 
Товариства. але неодмінному віданню загаль
них зборів належить:

а) постановляти про иабуваїшя будівель 
і прав забудови для Товариства, про* відчу- 
джепня іі заставу будівель і яра гаг забудови 
палежних Товариству, а також про розши
рення підприємств Товариства;

б) обирати іі одстаповлювати членів Прав
ління і Ревізійної Комісії та призначати їм 
винагороду;

в) затверджувати інструкції Правлінню, 
Ревізійній та Ліквідаційній* Комісіям і дпрек- 
тоїові-розпорядчлкоБі, якщо таку посаду 
встаповлгпо;

г) затверджувати обраного Правлінням 
днректора-розпорядчпка на посаді й призна
чати Йому винагороду;

д) розглядати й затверджувати кошто
риси видатків й плану діяльностп на на
ступний рік, звіт й баланси за минулий рік;

е) розподіляти зиск за минулий рік;

ж) розвязувати лптапни про вндаткуваппя 
запасного капіталу;

з) розвязувати питання про зміну розміру 
основного капіталу й зміну статуту;

і) постановляти про укладення облігацій
ної позики і

к) розвязувати питания про з'єднання 
Товариства з іншими Акційними Товари
ствами і про ліквідацію справ Товариства.

25. Про склпканпя загальних зборів пуб
лікується в оргапі преси, зазначеному в за
кот, заздалегідь і, в кожиому разі, пайпіз- 
ліш за два тижні до прпзпачелого дня збо
рів. У публікації точно зазпачується: а) день 
й годпну, на колп скликається загальні збо
ри; б) приміщення, де вопя відбуватимуться 
і в) докладну назву справам, що їх нале
жить обміркувати й розвязатп.

Державців імзпнпх акцій запрошується 
па збори, незалежно від публікації, повіст
ками. падіслапими поштою протягом певного 
речення рекомендованим порядком па зазна
чене в кппгах Правління місце мешкапші 
акціонерів.

Державців акцій па пред'явника спові
щається тич самим порядком, якщо вони

обсуждению собраиоя; требование о созыв* 
собраиня подлежит исполнению в течение 
двух недель со дня заявлении такового тре- 
бопаппя.

24. Общее собрапие разрешает, согласие 
настоящему уставу, все вопросы к делам 
Общества относящиеся, но непременному 
всдсиию общего собрания подлежит:

а) постаповлспио о приобретении строе
ний и прав застройки для Общества, об от
чуждении н залоге строений п прав за
стройки, принадлежащих Обществу, а рав- 
по о расшпренпп предприятий Общества:

б) избрание п смещение членов Правле
ния п Ревизионной Комиссии п назначение 
нм вознаграждения:

в) утверждение инструкций Правлению, 
Ревизионной и Ликвидационной комиссиям я 
директору - распорядителю, рслн таковая 
должность учреждена:

гї утверждение нзбрапного Правлением 
дпректора-распоряднтсля в должности і 
пазначенно ему вознаграждения;,

д) рассмотрение и утверждение сметы 
расходов и плана действий на наступающий 
год, отчета и балансов за истекший год;

с) распределение прибыли за истекши! 
год:

ж) разрешение вопроса о расходования
запасного капитала; і

з) разрешение вопросов об пзмопешш
размера основного капитала и изменения 
устава; 1

п) постановление о заключеппн облітай 
цпопного займа п 1

к) разрешение вопросов о слиянии Об
щества с другими 'акционерными общества-' 
мп п о ликвидации дел Общества.

25. О созыве общих собрапнй делаются
публикации в органе печати, указником ві 
закопе, заблаговременно и, во всяком слу
чае пе позже как за 2 педели до назначен-1 
ного дпя собраиня. В публикации- указыва
ются в точности: а) депь и час, на которые 
созывается общее собрапие, б) помещеппе; 
в котором опо имеет происходить п в) под
робное наименование вопросов, подлежащий 
обсуждению и разрешению. ;

Владельцы именных акций приглашают
ся в собранно, пезавпепмо от публикация, 
повестками посылаемыми но почте в опре
деленный срок заказным порядком по ука
занному в книгах Правлеппя местожитель
ству акционеров.

Владельцы акций па пред'явителя изве
щаются тем же порядком. в случае г вое-
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вчасно заявлять Правлінню про бажаїшя 
одержувати такі повістки на вказане шити 
місце мошкаиня.

26. Доповіді Правління з приводу призна
чення до обміркування оправ треба подавати 
в службовий час, щоб акціонери розглянули 
їх принаймні за сім день до дня загальних 
зборів.

іі. Справи, що їх треба розглядати па 
загальних зборах, надходять до них не 
інакше, як через Правліинн. Акціонери, що 
бажають зробити якусь пропозицію загаль
ним зборам, повпниі листовно вдатися з нею 
до Правління найпізніш за два тижні перед 
загальними зборами. Якщо пропозицію зро
били акціонери, що мають сукупно найменш 
одну двадцяту частину основного капіталу, 
то Правління* зобов’язане в кожному разі 
подати таку пропозицію найближчим загаль
ним зборам із своїм висновком.

28. Кожний акціонер мас прано бути при
сутнім па загальних зборах й брати участь 
в обміркувати пропонованих зборам справ. 
Право голосу може бутп передало чергз ли
стовну заяву па ім'я Правління або голови 
загальних зборів іншому акціонерові. Упов
новаженим може бути тільки акціонер» і 
одна особа пе може мати більш як два упов
новаження. У постановах загальппх зборів 
беруть участь тільки акціоперп або їхиі 
уповноважені, що мають право голосу. Уря
дові, громадські 8 пряватлі установи та То
вариства мають право участп й голосу на 
загальппх зборах в особі своїх ігр?дста*внп- 
ків.

29. Право голосу мають акціоперп. що 
держать найменш 2 акції. Акціоперп. що 
держать менше число акцій, можуть з'єдну
вати свої акції в загальному уповноваженні 
для одержания права на однії або більш 
голосів.

30. Державці іменнях акцій мають право 
брати участь па загальних зборах тілько 
тоді, коли їх запяено в кпнгл Правління, 
прппаЛмні, за сім депь перед загальппмн 
зборами. Державці акцій на пред'явника ма
ють право брати участь па загальппх зборах 
тоді, коли воші подали палежпі їх акції до 
Правління, принаймні, за сім депь перед за
гальними зборам в і ці акції пе видапі на
зад до скінчення зборів.

Заміспь оригіналів акцій хожпа подавати 
посвідки й розписки про прийняття акцій до

временного заявления ими Правлению о же* 
лапин получения таковых повесток по со
общенному* ими местожительству.

26. Доклады Правлення по назначенных 
к обсуждению вопросам должиы представ
ляться в присутственные часы для рассмот
рения акционерам, но крайней мере, за семь 
дней до дни общего собраиня.

27. Дела, подлежащие рассмотрению в 
общем собраппп, поступают в него но ина
че, как через Правление. Акционеры, же
лающие сделать какое-либо предложение 
общему собраиию, должиы письысипо обра
титься с ним в Правление не позже, как за 
две неделп до общего собрания. Если пред
ложение сделано акционерами, имеющими в 
совокупности нс хепсс одной двадцатой ча
сти основного капптала, то Правление обя
зало, во всяком случае, представить такое 
предложение ближайшему общему собра
нию со своим заключением.

2$. Каждый акцноиер имеет право при
сутствовать в общем собрании п участво
вать в обсуждспнп предлагаемых собранию 
вопросов. Право голоса может быть пере
дано посредством ппсьмеппого заявлении па 
пмя Правления или председателя общего 
собрания другому акционеру. Доверенных 
может быть только акцпопер, п одно лицо ле 
может иметь большо двух доверенностей. В 
постановлениях общего собраиня участвуют 
только акционеры пли их доверенные, поль
зующиеся правом голоса. Правительствен
ные, общественные и частные учреждения 
и общества пользуются в общпх собраппях 
правом участия п голоса в лице своих пред
ставителей.

29. Правом голоса пользуются акцпопе- 
ры, владеющие не мспсе, чем двумя акция
ми. Акционеры, владеющие меньших чис
лом акций, могут соединить свои акцпп по 
общей довсреппости для получеппя права 
па один или большее чпело голосов.

30. Владельцы пмеппых акций пользуют
ся правом участия в общем собраппп лишь 
в том случае, еслп оип впесепы в кштгп 
Правления, по крайпей мерс, за семь лпей 
до общего собраппп. Владельцы акций па 
пред'явптсля пользуются правом участия в 
общем собраппп в том случае, еслп опн

Жедставплп ирппадлежащпе пм .акцпп в 
.явление, по крайней мере, за семь дней 

до общего собраппя п этп акцпп пе выдапы 
обратпо до окопчаппя собраппя.

Взамен подлпппых акппй могут быть 
представляемы удос.товсреппя п расписки в



схову, або в заставу як державних. таї; і 
нринатних кредитових установ. У посвідках 
шхшачуетьгя нучери акцій. Кредитові уста
вові!. що їхпі розписки можпа подавати за
вісив оригіналів акцій, належить поімену- 
ьатн в публікаціях про скликання загаль
них зборів.

31. Акціонери, що к членами Правління, 
або Ревізійно’ Комісії, не мають права го
лосу ні особисто, ні за уповноваженням ін
ших акціонерів, підчас розвязаппя справ 
ііи-до притягнення їх до відповідальиости. 
або звільнення під неї. усунення їх з по
сад, призначення їм винагороди й затв?рд- 
жеппя підписаних ними звітів. Як поста
новляется рішепень про укладення піл То
вариства договору з особою, що о в числі 
акпіопері», то ця особа пе має права голосу 
на зборах ні особпсто. ні за уповноважен
ням інших акціонерів.

32. Виготовлений Правлінням список 
акціонерів, що мають право брати участь 
на зборах, де позначені иумерп пал >жипх 
їм акцій, втишується в приміщенні Прав
ління за чотирі дні перед загальними яб». 
рами. Копію зазначеного списку видається 
кожному акціонерові на його вимогу.

33. Перед відкриттям загальних зборів 
Ревізійна Комісія перевірив складений Прав
лінням список акціонерів і г. разі вимоги 
акціонерів, що явилися на збори, заступаючи 
найменш V*, частппу основное» капіталу, 
поревірку зазначеного списку треба зробити 
на самих зборах через обраних для цього від 
акціонерів зі свого кола осіб, числом най
менш три. і з них принаймні одну особу 
мая обрати група акціонерів, ль> зажадала 
перевірити список, з тим. що ця група не 
б?ре участи в обранні інших.

34. Збори відкривав голова Правління 
або-ж особа, що його заступає. По відкритті 
зборів акціонери, що мають право голосу, 
обирають зі свого кола голову. Голова за
гальних зборів не мав права на свій розсуд 
відкладати обміркування й роовязаїшя справ, 
внесених па загальні збори.

35. Загальні збери визнається за відбулі, 
якщо на них являться акціонери, що за-

принятии акций на хранение или в .<ал»г 
как государственных, так н частиш ко
литных учреждений. В удостоверениях обоз
начаются номера акций. Кредитные учреж
дения, расписки которых могут быть п|*ед- 
ставлепы взамен подлинных акций, долж
ны быть поименованы в публикациях о со
зыве общего собрания.

31. Акционеры. состоящие членами 
Правления или Ревизионной Комиссии, не 
пользуются правом голоса ни лнчн», ни по 
[оверсиностл других акционерю при раз- 
1>ешепнп впп|Юсон. касающихся привлече
ния ИХ К ОТВЄТСТІІЄІІНОСТП или освобожде
ния от таковой. уст[іанеиня их от должно-, 
■ тн. назначения нм вознаграждения н ут
верждении подписанных нмп отчетов. При , 
постановлении (м щений о заключении Об
ществом договора с лшоч. гогтоишич в 
число акционе|м)п. лицо это пе пользуется 
нравом голоса в собраниях ни лично, ин и», 
доверенности ірхгнх акниоііе|юв.

32. Изготовленный Правление)! список
акциоііе|юв, имеющих право участвовать в 
соб|>іііпіи. с обозначением номеров припаї- 
лежащих нч акций, выставляется в поме
щении Правления за чсты|м> дня до общею 
собрания. Копня означенного списка ви
дается каждому акционеру по его т|юбопа- у 
нию. і

33. До открытия общего собрашія Реви-1 
знонная Комиссия проверяет составленный Т 
Правлением список акцпоне|юн и в случае | 
требования явившихся в собранно аіщію- \ 
неров. представляющих не менее ’ V, части 
основного капитала, проверка означенного 1 
списка должна быть произведена в самом ’ 
•-обраний через избрапныт для этого акцио
нерами ПЗ СВОЄЙ среды лиц. в числе йе ме
нее трех, пз которых, по крайней ме|ю. 
одно лицо должно быть избрано Группой 
акционеров. пот(н*бовавіпей проверки спис
ка. при чем зга группа не участвует в из- . 
бпапнп остальных.

34. Собрание открывается председатс- ’ 
лем Правления или же лицом, заступаю- • 
щим его место. По открытии собрания ак- н 
пионеры, имеющие право голоса, язби- м 
рают из своей спеты щюдседателя. Пред- I 
седатель общего собрании не имеет права 1 
по своему усмотреппю откладывать обсуж- 1 
деппо и разрешеппе дел, внесенных в об
щее собрание.

35. Общее собрали» признается состояв
шимся- если явятся акционеры, предела;:-

Г) 4



ступають сукупно найменш одну третшіу 
основного капіталу. Рішенці па загальних 
зборах постановлюетьеа звичайною більші
стю поданих акціонерами голосів, крім ви
падків, зазначених н арт. 36.

36. Питания про зміну статуту, про збіль
шення або зменшення основного капіталу про 
закриття Й ліквідацію справ Товариства, пру 
випуск облігаційної позики, про з'єднання 
Товариства з іншими пайовими товариствами 
або акційними товариствами можна рознизу
вати тільки більшістю 2/, поданих голосів, 
якщо до того на загальні збори ввилися 
акціонери, що заступають найменш поло
вину основного капіталу. Постанови про 
зміну ггатуту. якщо ними змінюється саму 
мету Товариства, можна ухвалити більшістю 
чотнрьох-п'яніх і коли до того на зборах за
ступлено найменш три чверти «гіиншого ка
піталу.

37. Яілцо акціонери. що явилися на збори, 
не заступають вимаганої статутом частини 
основного капіталу або якщо за розвиванії» 
справи на загальних зборах не було вима
ганого арт.арт. 35 і 36 числа голосів одної 
думки, то найраніш через 7 депь і найпіз- 
піш через 14 днів можна скликати повторні 
збори й їх визнаються за відбулі, незалежно 
від )#«міру заступленого капіталу. У стравах, 
перелічених в арт. 36 навіть па повторних 
зборах рішенці можна ухна.імвати тільки за 
ваявністю кворуму розміром найменш Уз 
основного капіталу.

38. Акціонери, що йе погодилися з біль
шістю, мають право подати окрему думку, 
про що заноситься до иротоколу загальних 
•збо|нв. Той. хто подав окрему думку, може 
протягом сёми днів під дня зборів подати 
для долученії»] до протоколу докладний ви
клад своєї думки.

39. Порядок голосування справ установ
люють самі -загальні* збори.

40. Постанови, ухвалені загальними збо
рами, н обов'язкові для всіх акціонерів, як 
присутніх, так і відсутніх.

41. Справам, що їх мають обмірковувати 
Й розвязуватп загальні збори, ведеться до
кладного протокола. Викладаючи постанови 
зборів, зазпачукться якою більшістю голосів 
ухвалено постанови, а також нотується за
явлені до нього окремі думки. Протоколи

ляющие в совокупности не менее 'МНОЙ 
третьей части основного капитала. Ре
шения в общем собрании постановляются 
простом большинством поданных акцио
нерами голосов, за исключением случаев, 
указанных в ст. 36.

36. Вопросы об изменении устава, об 
увеличении пли уменьшении основного ка
питала, о прекращении п ликвидации дел 
Общества, о выпуске облигационного зай
ма. о слиянии Общества с другими паевыми 
товариществами или акционерными обще
ствами могут быть разрешаемы только 
большинством 2 * поданных голосов, если 
при том па общее собрание явились акцио
неры, представляющие не менее половины 
основного капитала. Постановленая об из
менении устава, если ими изменяется са
мая цель Общества, могут быть приняты 
большинством четырех пятых, если при том 
на собрания представлено нс менее трех 
четвертей основного капитала.

37. Если явившиеся в собрание акцио
неры но представляют требуемой уставом 
часта основного капитала, или если при раз
решении дела в общем собрашш не ока
жется требуемого ст. ст. 35 п 36 количе
ства голосов одного мненпя, то не ранее 
7 дней и не позже ши; через 14 дней мо
жет быть .созвано вгорпчпое собраппс. ко- 
торю признается состоявшимся, независи
мо от размера представленного капитала. 
По вопросам, перечисленным в ст. 36. даже 
во вторичных собраниях решения могут 
приниматься только при наличии кворума в 
размере нс менее Уз основного капитала.

38. Акционеры. не согласившиеся с 
большинством, вправе подать особое мне
ние, о чем вносится в протокол общего соб
рания. Заявивший особое мнение, может п 
семидневный срок со дня собрания пред
ставить для приобщения к протоколу ПОД- 
робноо изложение своего МПСППЯ.

39. Порядок голосования вопросов уста
навливается сампм общим собранием.

46. Постановления, принятые общим 
собранием, обязательны для всех акционе
ров, і сак присутствующих, так п отсут
ствующих.

41. По делам, подлежащим обсуждению и 
разрешению общего собрания, ведется под
робный протокол. При изложения постанов
лений собрания указывается, каким боль
шинством голосов постановления приняты, 
а равно отмечаются заявленные при атом



водо особа, що її запросив голова зборів з 
акціонерів або сторонніх осіб, при ньому го
лова зборів відповідав за погодженість про
токолу з булпмп на зборах міркуваннями й 
рішеннями. Правдивість протоколу посвідчу
ють своїми підписами голова зборів, а також 
і інші акціонери па їхнє бажання числом 
найменш три. Засвідчені Правлінням копії 
протоколу загальних зборів, окремих думок 
і взагалі всіх до нього додатків належить 
давати кожному акціонерові на його вимогу.

Правління Товариства, його права 
й обов'язки.

42. Правління Товариства складається з 
п'яти членів, обраних загальними зборами 
акціонерів реченцем на три роки із чпсла 
акціонерів або сторонніх осіб.

У в а г а .  Голову Правління обпрае з 
чпсла члепів Правління саме Правління. 
ІЦо-року. перш за жеребом, а потім за 
лершчіством обрання вибуває одна тре
тина загального чпсла членів Правління.

43. Для заступлення членів Правління,
що впбу.ін перед уплнвом реченця, на який 
їх обрано, або тимчасово позбавлепнх мож
ливості! виконувати свої обов'язки, загальпі 
збори обирають із числа акціонерів або сто
ронніх осіб кандидатів числом од одного до 
трьох на той же реченець, що й членів 
Правління. Кандидати стають до виконання 
‘бов'язків членів Правління за першсиством 
обрання, а за однакового першеиства обран
ня—за більшістю одержаних підчас обрання 
голосів, а в разі обрання однаковим числом 
голосів—жеребом. Кандидат, шо заступав
вибулого члена Правління, викопує його 
обов'язки до упливу речміця, на який обрано 
вибулого члепа Правління, але не понад ре
ченець. па який обрано самого кандидата.

Кандидати в часи виконання обов'язків 
члепів Правління мають усі права, членам 
Правління надані.

У в а г а .  Плени Правління по уплпві 
реченця їх обрання заховують свої пов
новаження до найближчих загальних збо
рів.
44. Плени Правління можуть одужувати 

крім визначеного від загальних зборів акціо-

особые мнения. Протоколы ведет лицо, приг
лашенное председателем собрания из ак
ционеров или посторонних лиц, при чем 
председатель собрания ответственен за со
ответствие щютпкола с бывшими в собра
нии суждениичп и |«шешіямп. Правиль
ность протокола удостоверяет СВОИМИ ПОДПИ
СЯМИ председатель собрании, а также в дру
гие акционеры, по пх желанию, в числе пе 
чсисе т|>е.х. ЗасзидетельстшБашіиеі Правле
нием копни щютокола общего собрания, 
особых мнений и вообще всех к нему при
ложений должны быть выдаваемы кажд» 
му акционеру по его т|»сбовашпо.

Правление Общества, права и обязанности 
его.

42. Нравлеипе Общества состоит из пя
ти членов, избираемых общим собрапнем 
акцпопе)юв с]юком на 3 года, из чпсла ак
ционеров или посторонних лиц.

П р и м е ч а й  и с. Председатель Прав
ления избирается из числа членов Прав
ления самим Правлением. Ежегодно, 
сперва по жребию, а затем по старшин
ству избрания выбывает одна треть об
щего чпсла членов Правления.
43. Для замещения членов Правления, 

выбывших до истечения срока, на который 
они избраны, или временно лишенных воз
можности исполнить свои обязанности, из
бираются общим соб|«нием из числа акцио
неров или посторонних лиц кандидаты в 
числе от одного до трех ‘ПН тот же срок, что 
и члены Правления. Кандидаты присту
пают к исполнению обязанностей членов 
Правления по старшппству избрания, при 
одинаковом же старшинстве избрания—по 
болынппству полученных при избрании го
лосов, а в случае избрания одинаковым 
числом голосов — по жребию: кандидат, 
заменяющий выбывшего члепа Правления, 
исполняет его обязанности до нсточепия 
срока, на который был избран выбывший 
члеп Правления, но пе свыше срока, па 
который был избран сам кандидат.

Кандидаты по время исполнении обязан
ностей членов Правления пользуются всеми 
правами, членам Правления присвоенными.

П р п м с ч а п и е. Члены Правления 
по пстечеппп срока їх избрания сохра- 
пяют свои полномочия до ближайшего 
общего собрания.
44. Члены Правления могут получать, 

сверх определенного общим собраппем ак-
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ПОрІП уТМШІШЯ й відсоткову З чистого зи
ску винагороду з нризиачсппя загальних 
зборів розміром, від них устаиовлеппм.

45. Правління завідує всіма справами То
вариства й зараджує майном товариства. 
.Зокрема до його обов’язків належить:

а) приймати падійш.ті й ті, по надходять 
за акції Товариства, гроші та видавати імен
ні тимчасові свідоцтва, а по повній їх оплаті 
—й самі акпії;

б) заводити бухгалтерію, касу і діловод
ство. а також складати звіт, баланс, кош
торис і плав діяльностп. подавати звітність 
Товариства загальним зборам;

в) наймати потрібпих для служби в Това
ристві осіб, призначаючи їм роботу й вина
городу, а також і звільпятя їх;

г) купувати й продавати майно, як за го
тові гроші, так і на кредит;

д) наймати склепи, кватпрі й Інші примі
шеная;

е) кредитуватися як у Державному Бан
кові, так і в іпшнх кредитових установах, а 
також і в приватних осіб у рамках, уста
новлених загальними зборами:

ж) страхувати майно Товариства:
з) впдаватп й приймати до виплати век

селі і ївші реченцеві зобов’язання:
і) дисконтувати векселі, що надійшли па 

ім’я Товариства:
к) укладати від імепп Товариства договори 

й учиняти правочніш як з державними уста
новами й підприємствами, так і з приват
ними товариствами, а також і з приватними 
особами;

л) видавати довіреності:
м) укладати законні акти за набуття, 

Бідчудженпягваставу будівель і права забу 
дони:

н) скликати загальні збори акціонерів:
о) взагалі завідувати й зараджувати всі

ма агавами Товариства без винятку, що 
входять до кола операцій Товариства, в рам
ках. установлених загальними зборами.

Найближчий порял ж чинностей Правління, 
рамки його прав і обов’язків визначується 
інструкцією, вироблюваною від Правління і 
затверджуваною та змінюваною загальними 
зборами.

46. Для найближчого завідування спра
вами Тонарнеш Пра&тіїїпя. з затвердження

цноперов содержания, и процентное из чи
стой пробыли вознаграждение по назиаче- 
пню общего собрания в размере, пм уста- 
повлеииом.

45. Правление заведует всеми деламп Об
щества и управляет имуществом Общества. 
В частности, к обязанностям его относится:

а) прием поступивших п поступающих 
за акции Общества денег п выдача плен
ных времепных евпдетсльств, а по полной 
оплато их п самих акций;

б) устройство бухгалтерии, кассы и де
лопроизводства, а равно составдсппе отче
та, баланса, сметы и плана действий, пред
ставление отчетности Общества общему со
бранию;

в) прием необходимых для службы ПО 
Обществу лиц, с .изначмшем нм предметов 
занятий и вознаграждения, а также л их 
увольнение;

г) покупка н іцюдажа имущества как за 
наличные деньги, так п в кредит;

д) иаем складов, квартир и других поме- 
щеппй;

е) кредитование как в Государственном 
Байке, так п в других кредитных учрежде
ниях, а также п у частных лиц в пределах, 
установленных общим собранием;

ж) страхование имущества Общества;
з) выдача п принятие к платежу вексе

лей н других срочпых обязательств;
и) дисконт г.йкселей, поступивших па 

икя Общества;
к) заключение ог имени Общества дого

воров н сделок, как с государственными уч
реждениями п предприятиями, так е с 
частными обществами, а равно п с частны
ми лицами;

л) выдача доверенностей;
м) совершение законных актов на при

обретение, отчуждение, залог ст)юсіш& п 
права застройки;

п) созыв общих собраний акцпоперов;
о) вообще заведываппо н распоряжение 

всеми делами Общества без исключения, 
входящими в круг операций Общества в 
пределах, установленных общим собра
нием.

Ближайший порядок действия Правле
ния, пределы прав п обязанностей его опре
деляются инструкцией, вырабатываемой 
Нравлепием и утверждаемой и изменяемой 
общим собранием.

46. Для ближайшего заведывапия дела
ми Общества Правление, с утверждения



загальних зборів, може обрати зі своїх) кола 
або-ж із сторонніх осіб окремого дпректора- 
роспорядчнка, якому визначається винаго
роду а розсуду загальних зборів. Правління 
рас' днрокгорові-розпоридчакові уповнова
ження й інструкцію. затворсьтвану іі змі
нювану загальппмп зборами. Дир жтор-роз- 
дорядчик вдасться до Правління у всіх тпх 
справах, що їх розвлзувати не дано Йому 
права за інструкцією. Якщо днректор-розпо- 
рядчик буде настановлений не зі складу 
Правління, то круг його прав й обов'язків. 
а також і -розмір ішошуваної ним заруки, 
кош її визнається за доконче потрібну, ви
значають загальні збори. Такий директор- 
рі.щорядчш; має на засіданнях Правління 
траво дорадчого голосу.

47. ІІ; аімініш робить ілііаткн за кошто
рисами. які що-року затверджують загал'.ні 
збори. Загальним зборам иаїлєтг.сн право ші- 
.-начати. до якої сучи Правління м«во ви
трачати понад кошторисне призначений за 
невідкладних випадків з відповідальністю 
іПравліяші перед загальними зборами за по
требу іі наслідки цієї витрати.. Про кожний 
такий шматок належить коливати на ухва
лу пайб.шжчим загальним зборам.

48. Усе листування в справах Товариства 
провадиться від імені! Правління за підпи
сом хоч-бп одного з члепів Правління. Век
селі. уповноваження, договори й інші акти, 
а також вимоги за зворотне одержання сум 
Товариства з кредитових установ, мають 
підписувати найменш два члени Правління. 
.Чеки біжучпх рахунків підписує однії із 
членів Правління, уповноважений на т»* по
становою Правліппя. Для одержання з почти 
всіляких почтових загнлок. грошових сум і 
документи)- .Ті МЧІТЬ підпису ОДНОГО з членів 
Правління з печаткою Товариства.

49. За потрібних у справах Товариства 
випадків Правлінню налається право звер
татися до урядових уставов та урядових осіб 
без особливого па те уповноваження, так 
само дозволяється Правлінню уповноважу- 
пати ва це одного із члевів Правління або 
сторонню особу: у справах, що їх ведеться 
в судових установах, додержується відпо
відних правил.

50. Правління збирається на залишення 
голови Правління в міру потрап, в кожному

общею собрания, может избран. їм св.»еп 
греш или же из посторонних лиц оо*боі«» 
дгректора - раг:к»|»ядителя с определением 
ем> вознаграждения по усмотрению общем 
соб|*анпя. Правление снабжает ди|юкго|и- 
распорядителя доверенностью и инструк
цией. утверждаемой н изменяемой общим 
собранием. Директор-расиорядитедъ обул 
таг гея в Правление по всем тем делам. 
|циреіиеиие которых не предоставлено оч\ 
но ииструкинн. Если директор-расперши- 
гель будет назначен не їй состав;) Правде- 

то круг его прав н інкшшіостеЙ, а 
1>лш1<> и размер вносимого им залога, л слу
чае если ташиюй будет признан нообходи- 
мым. оП|юделяется общим собранном. Та
кой директор-распорядитель пользуется н 
латаниях Правления правом совещатель
ном голоса.

47. Правление производи г расходы по 
гмітам. ежегодно упюрапаомым •пишім соб 
раннем. Общему собранию проще і.івляетса 
право ощкмеллть. до какой гумми Праиле- 
ШІІ* может расходовать сверх счетного наз
начении в случаях, не терпящих отлага
тельства. г ответственностью Правления 
пере( общим собранном за необходимость и 
иоследствпя этого расхода. О каждом таком 
расходы Должно быть пре (ставлено на ут- 
••»•••■• іеиію ближайшего общем собрания.

4\ Вся не|нчшсі;а но рмам Общества про- 
извоштся от имепв Правлении за мошнп.ю 
хотя бы «иного на членив Поклеили. Ног; 
селя, доверенности, ююиоры и гтроч. акты, 
равно требования на обратное получение сумм 
Общества из кредитных установлений, дол
жны быть подписываемы не шлісі- чем двумя 
членами Провлоппя. Чеки по тонущим сче
там подписываются одним из членов Правде- 
кия. уполномоченным на то постановлено- 
єм Правления. Для получения с почты вся- 
і.'ого роїа почтовых отправлений. денежных 
сумм И Документов — .[Остатгсню подписи 
одного из членов Правления с приложенном 
печати Общества.

49. В необходимых по делам Общества 
случаях Правлению предоставляется право 
обращаться к правительственным учрежде
ниям и должностным липам бел особой яа то 
доверенности: равно дозволяется ІІ «явлению 
уполиомачігвать па это одного пз членов Пра
вленая или постороннее лицо; в делах, про
изводящихся в судебных установлениях. со
блюдаются соответствующие правила.

50. Правление собирается по приглашению 
П|*».дседатоля Правления по че;* наюбшн-тн.



разі найменш однії раз на тиждень. Для 
важности постанови Правління погрібна 
присутність найменш половини всього числа 
членів Правління. Засіданнях Правління ве
деться протоколи, що їх підписують усі при
сутні члени Правління.

51. Усі снравн на Павлівні розвалується 
звичайною більшістю голосів. У разі голоси 
поділяються поровну, гаї ос голови або того, 
що заступає його, дао ішреоагу. Якщо буде 
більш як дві думки й ні одна з них ис 
-збїре більшості!, то спірну справу перено
ситься на розвязапня загальних зборів.

52. Виконуючи свої обов'язки, члени 
Правління мають виявити потрібну дбайли
вість. За втрати, заиодіювані ламанням по- 
кладенпх на ппх обов'язків, вопп відповідають 
як солідарні винуватці перед Топарпством, а 
в разі невпплатностп Товариства—перед ві
рителями Товариства й перед поодинокими 
акціонерами.

Ревізійна Комісія.

53. Для иеревірки звіту іі балансу оби
рається реченцем на один рік Ревізійну Ко- 
.місію наймсиш з 3 акціонерів, що не є ані 
члени Правління, ані на інших обсаджува
них з обрання загальних зборів або з наста
новлення Правління Товариства посадах. 
.Меншість акціонерів, що заступає о.шу де
сяту частину основного капіталу, має право 
обрати зі свого складу одного члгна Ревізій
ної Комісії, з тим. що ці акціонери вже не 
беруть участи в обранні іншпх членів Реві
зійної Комісії. Члспв Правління й директор- 
розпорядчий по вибутті їх із посад йе мо- 
ярь бути обрані в’ члени Ревізійної Комі
ції протяти двох років від дня вибуття. Ре
візійній Комісії надається право з дозволу 
загальних зборів прптягатн до своєї праці 
експертів. Ревізійна Комісія повинна най- 
,пізніш за місяць до дня загальних зборів 
{розпочати перевірку каси й капіталів і ре
візію -усіх належних до звіту й балансу 
книг, рахунків, документів і. взагалі, діло
водства Товариства. По перевірці звіту й ба
лансу Ревізійна Комісія дає свій па них ви
сновок Правлінню. Ревізійна Комісія може 
провадити огляд і ревізію всього майна То- 
пгфвствз на місцях і перевірку зроблених 
протягом року робіт, а також і зроблених 
видатків. Для виконання цього Правління

во всяком случае не менео одного рала в не
делю. Для действительности постанови енна 
Правления требуется присутствие не менее 
половины всего числа членов Правления. За
седаниям Правления ведутся протоколы, ко
торые подписываются всеми присутствую
щими членами Правлення.

51. Все вопросы в Правлении решаются 
простым большинством голосов. В случае рз- 
делеппя голосов поровну, голос председате ІЯ 
или заступающего его’место дает перевес. 
Если образуется более двух мнений я ни 
одно из лих не соберет большинства, то спор
ный вопрос переносится на разрешение об
щего собрания.

52. При исполнении своих обязанностей 
члены Правлення должны проявлять необхо
димую заботливость. За убытки, причиняе
мые нарушением возложенных на пнх обя
занностей. оіш отвечают, как солидарные 
должника перед Обществом, а в случае несо
стоятельности последнего — перед кредито
рами Общества и перед отдельными акцио
нерами.

Ревизионная Комиссия-

53. Для проверки отчета и баланса изби
рается сроком па один год Ревизионная Ко
миссия но-менее чем из 3 акционеров, не со
стоящих членами Правлення, пл в других, 
замещаемых но выбору общего собрания, или 
по назначению Правлення Общества, должно
стях. Меньшинство акционеров, предстаадяю- 
щее одну десятую часть основного капитала, 
пользуется нравом избирать из своей среды 
одного члена Резазиопиой Компсспп, прнісм 
эти акционеры уже не пришагают участия в 
выборах прочих членов Ревизионной Комис
сии. Члены Правления н директор - распо
рядитель по выбытии их нз должностей не 
могут быть избираемы в члены Ревизионной 
Комиссии в течение двух лет со дня выбы
тия. Ревизионной комиссии предоставляется 
право с разрешении общего собрания привле
кать к своим занятиям экспертов. Ревизион
ная комиссия обязана яе позже, как за ме
сяц до дня общего собрания, приступить к 
проверке кассы и капиталов п к ревизии всех 
относящихся к отчету п балансу книг, сче
тов, документов и вообще делопроизводства 
общества. По проверке отчета л баланса Ре
визионная Комиссия представляет свое по 
ним заключение в Правлеппе. Ревизионная 
Комиссия может производить осмотр и ре
визию всего имущества Общества на местах



.повинно лати Комісії пгі потрібні кошти. На 
попередній гозглид Комісії дастын так само 
кошторис ] план діялиіости па насталий 
операційний пік, шо їх нищить Правління 
з пипюпком Комісії па лагалліі збори акціо
нерів. Незалежно під цього Ревізійна Комі- 
ли маг; прано вимагати під Пранліпии, люто 
шізшн. за тп ц  ше. сьликашіи иадзинчай- 
них загальних зборів акціонері». Ревізійна 
.Комісій повинна вести докладні протоколи 
усім, що були, зборам Комісії, міркуианннч 
; запиленням, окр-мнм думкам поодиноких 
членів Комісії. Назначені іі(нігоі;оли, а також 
^  всі доііоніді та иш-нонки Ревізійної Комі
сії Прлпдішін зі своїми поясненними иошіпно 
нитці па розгляд найближчих загальних 
зборі і: акціонерів.

Нннаго|и)Ду членам Ревізійної Комісії 
встановлюють заіаліліі збори акціонерні.

Члени Ревізійної Комісії відповідають як 
дюлг.іарні пннуїсігні за нгрлгн. занодінні 
лини  зламанним покладених на них обои на
ши Перед Товарне пюч. а н разі нениплатіїо- 
сти Товариства перед його лірнтелнми.

Звітність у справах Товариства, розподіл 
зиску й видача дивіденду.

54. Операційний рік Тонарнппа рахується
ВІД 1-ГО ЖОІІГІІН ДО ІШ-І'О ІІГ|И*СНЯ ВКЛЮЧНО
(за Оюдз.'етоінпі роком», за ішпитком пер* 
ніого звітного періоду, що його нризначаьть- 
сн під дни закладений Тоиа|шг.тна до 1-го 
-ЖОІШІН Да.И.ПКЯі) року. НКІЦО цей період 
гтаїпжигнм' менш ь  місяців. На кожний 
минулий рік Нранлініш складай дли нодаїшн 
па |М).іглид і затвердження зшпайннм річ
ним загалі.ним зборам докладний зніт про 
операції Токарне гиа й баланс йоіч> обігу. 
.Примірники зніту Й балансу |м>здао Прав- 
«ліпші Товариства за дна тижні перед річ
ними загальними зборами всім акціонерам, 
дцо закпили про бажання дістати їх; під 
того-ж чагу ііідісрмнактьси акціонерам длн 
огляду и і'одинп нрнсутноп'и ІІравлішін кни
ги Ііранлііінн з усіма рахунками й докумен
тами, належними до зніту й балансу.

5Г>. ;ініт мак містити докладно такі головні 
статті:

н проверку сделлшіш п течение п*да работ, 
рашю и н|мизледешшх расходе». Дли испол
нения отого ІІран.іонне обязано нрщостаиить 
Комиссии псе необходимые сіидспіа. На пред
варительное рассмотрение Комиссии іі|н*д- 
сгаилиетси татко смета н плай дейстшій на 
наступивший он«)х»цноШШй год, которые ино- 
сіггси ІІраллением с заключением комиссии 
к обіцсс собранно акционе/кш. Независимо от 
этого, Ревизионная Комиссии ішранс требо- 
паті, от Краплении, іі случае признанной сю 
необходимости, созыва чрезвычайных общих 
собраний акционере»;! Ревизионная Комиссия 
до.іікі.а нести подго ные щюгоколы всех имен 
нпіх место и собрании комиссий суждений и 
заинлонных особых членил іггдє.іьньіх чле 
нон Комиссии. Означенные протоколы, а рай
по псе доклады и заключении Ревизионной 
Комиссии, ДОЛЖНЫ быть (ШСС0.1Ы Нраплецн 
ом с его об'нпюннимн па рассмотрение бли
жайшем обіцеїх) собрании акционеров.

ІЬзнагрнждсние членам Кепизионнуй Ко 
миссии усталавлниаетсн общим собранием 
акционере».

Члены Ревизионной іСомнссіш отнечают. 
как солидарные должники, за убытки, при 
чиненные ими нарушением позложонпых на 
них обязанностей перед Общоспюм, а п слу
чае несостоятельности Общества, перед ого 
кредиторами.

Отчетность ле делам Общества, распреде
ление прибыли и выдача дивиденда.

54. Он опционный год Общества считает- 
СН С I ОКТИбрИ но 30 сентябри включитель
но (но бюджетному году), за исключением 
норного отчетного периода, который назна
чается «о дни учрояиопии Общества но 1 ок- 
тнбрн следующего года, если этот период со- 
сташгг менее (> месяцев. За каждый минул- 
ншй год Правлением составляется длн пред
ставления на рассмотрение и утверждение 
обыкновенного годичной) общего собрании но- 
д|Ю!*>ный отчет об ОІНМКІЦНИХ 0,Чцесіка и ба
ланс ого оборота. Образцы отчета и ба
ланса раздаютпі Правлением Общічтва за 
дно исцели до годового общего собрании псом 
акционерам, заявляющим о желании полу
чить их; с того же временн открываются 
акционерам дли обозрения в часы присут
ствии ІІравлоїшн книги Правлении со всеми 
счетами и документами, отиоенщимиен к от 
чету и балансу.

55. Отчет дшжоп содержать в подробно 
сти следующие главные статьи:



а) сгаїї основного капіталу зі вказівками 
в пасиві окремо частин капіталу, оплачених 
готовими грішми й майном, внесеним за ак
ції, а також капіталів запасного й на спла
чення вартості! майпа (амортизаційного) з 
тпм, що капітали Товариства, які с у від
соткових иап.фах і вселякому товарі, мають 
бути вказувані ос більшою від то! піпп. за 
яку цей товар і папери набуто, а якщо бір
жова иіпа на день складення балапсу нижча 
від купівельної ціни, то вартість паперів й 
товару зазначується за біржовим курсом, що 
був иа день заключения рахунків;’

б) загалыжй прибуток й видаток за той 
самий час, що за нього подається звіт;

в) рахунок витрат па платню службовцях 
Товариства та інші видатки по управлінцю;

г) рахунок довгів Товариства іншим осо
бам і цих осіб Товариству;

д) рахунок иаявиого майна Товариства й 
належних йому запасів по пабуввій або 
ринковій ціпі, вважаючи па те, яка з пнх 
буде яижча;

е) рахунок чистого зиску з проектом роз
поділу його й інші відомості, вимагані пра
вилами про лублічиу звітність.

56. З'віт Й баланс, після затвердження 
лаіальнимн зборами порядком правил про 
нублічиу звітність, подається до Народпього 
Комісаріату Фінансів й оголошується до за
гального 'Відома встановленим порядком.

57. Ло затвердженні звіту загальними 
зборами із сум. що залишають за покрит
тям усіх видатків і втрат, якщо такі будуть, 
відраховується найменш чистого зиску 
до запасного капіталу і, крім того, за по
становою загальних зборів визначувана ними 
сума—на сплачення початкової варгостя май- 
на Товариства аж до повного її сплачення, 
якщо сплачення вартості! майна встанов
люється через відрахування від чистого зи
ску, на видачу додаткової винагороди чле
нам Правління, робітникам і службовцях 
Товариства, а решту сума повертається ва 
дивіденд акціонерів.

58. Обов’язкове відрахування до запас
ного капіталу продовжується, доки віп не 
буде рівний Ч основного капіталу. Це від
рахування поновлюється, якщо запасппй ка
пітал буде витрачений повністю або част
ково. Запаснлй капітал призначається ви-

а) состояние основного капитала с пока
занием в пасснво в отдельности частей ка
питала, оплаченных иалнчпыми деньгами, н 
имуществом, внесенным за акции, а также 
капиталов запасного н на погашение стои
мости имущества (амортизационного), при
чем капиталы Общества, заключающиеся в 
процентных бумагах іі всякого рода товарах, 
должны быть показываемы по свыше той 
цепы, по которой эти товары и бумаги при
обретены; если же биржевая цепа в день 
составлеивя баланса ниже покупной цепы, то 
стоимость бумаг и товаров показывается по 
биржевому курсу в депь заключении счетов:

£) общий приход и расход за то же время, 
за которое отчет представляется;

в) счет издержек иа жалованье служащггм 
в Обществе л иа тгрочло расходы ло управ
лению;

г) счет долгов общества другим лицам и 
этих последних Обществу;

д) счет налнчиого имущества Общества и 
принадлежащих ому запасов по приобрета
тельной или рыночной ноне, смотря по то
му, какая нз них окажется ниже;

е> счет чистой прибыли с проектом рас
пределения ее и -прочие сведения, требуемые 
правилам* о публичной отчетности.

56. Отчет и баланс, по утворждешш об
щим собранием в порядке правил о публич
ной отчетности, представляются в Ка[ч>дный 
Комиссариат Финансов л публикуются во 
всеобщее сведение в установленном по
рядке.

57. По утверждении отчета общим собра
нном т сумм, остающихся за покрытием 
всех расходов п убытков, еслп таковые ока
жутся, отчисляется не менее Чао чистой при
были в запасный капитал, и, кроме того, по 
постановлению общего собрания определяе
мая последним сумма—-на погашение перво
начальной стоимости имущества Общества 
впредь до полного ее погашения, если пога
шение стоимости имущества устанавливает
ся путем отчислений от чистой прибыли, на 
выдачу дополнительно вознаграждения чле
нам Правления, рабочим и служащим Обще
ства, а остальная сумма обращается в ди
виденд акционерам.

58. Обязательное отчисление в запасный 
капитал продолжается, пока он не будет рав
няться У2 части основного капитала. г>то от
числение возобновляется еслп запасный ка
питал брет израсходовав полностью или 
частью. Запаспый капитал предназначается



ключио на покриття втрат. Видапсустьсл 
запасний капітал по інакше, як за ухвалою 
загальних зборів акціонерів.

59. Про час й місце видання дивіденду 
Правління оголошує до загального відома.

60. Дивіденд, но зажаданий протягом трьох 
років, стає власністю Товариства, крім тих 
випадків, коли протяг давности вважається 
за законом зупиненим: за таких випадків 
дивідепдппмп сумами заряджуеться за судо
вим про них присудом або з розпорядження 
відповідних урядових устапов. На нсодер- 
жані вчасно дивідендні суми відсотків пе 
надається.

Правління не увіходить у розираву. чи 
дійсно купон належить пред’явникові його, 
іфім тих випадків, коли за судовою поста
новою впданатн дивіденд по купонах забо
ронено або кож пред'явлений * купон буде 
одним з тпх. що про їх втрату подало до 
Правління Товариства заяву (арт. 17).

Відповідальність Товариства й закриття його 
діяльности.

01. Відповідальність Товариства обме
жується тільки лалежнпм йому майном: 
лкціопзрн не несуть ніякої додаткової віл- 
повідальностн за зобов'язання Товариства.

62. Рсчепця існування Товариства не 
призначується, діяльність Товариства закри
вається:

а) за постановою загальних зборів акціо
нерів про закриття його діяльности або з'єд
нання Товариства з іншими акційними това
риствами;

б) за постановою Уряду в разі ухилу То
вариства від зазначеної в статуті мети, а 
так само в ]»азі ухилу йоге органів у бік, 
противний іптересам держави.

У в а г а .  Закриття Товариства реє
струється й оголошується тим самим по
рядком, як і закладення його.

63. У разі закриття діяльности Товари
ства за постановою загальних зборів акціо
нерів вони обирають з поміж себе наіімзиш 
трьох осіб до складу Ліквідаційної Комісії.

исключительно на ноиритие убытков. Рас
ходование заласного капитала Щ аизэодвтск 
не -гагаче. как по определению общего собра
ния акционеров.

59. 0 времени и месте выдачи дивиденда 
Правление публикует во всеобщее сведе
ние-

60. Дивиденд, пе іісгдюСчкі-ьіііі-иі н течімиїе 
трех лет, обращается в сохгзеніинть иіще- 
ства. за исключением тех случаен, когда те
чение давности считается іь закону арииста- 
новлешшм; в таких случаях с дивидендными 
суммами поступают согласно судебному о шь 
решению или распоряжению ледлежащлх 
и, авитвльственных учреиндоьий. На неат^м • 
чеїшью с-воовромеино дшцеидные суммы про
центы не выдаются. Правление йе входит в 
разбіфате.іі.сіііо, действительно ли куши; 
принадлежит пред’янптелю ею, .« исключе
нием тех случаев, когда но судебному опре
делению -выдача .ш>шцеща по кулонам вос
прещена. или когда пред'явлмяый, купон 
окажется одним не тех, об утрате которых 
•подано в Правление Общества заявление 
(ст. 17).

Ответственность Общества и прекращение 
деятельности его.

61. Ответственность Мнцества ограничи
вается только принадлежащим ому имуще
ством; акционеры не несут никакой дополни
тельной ответегвеипостц но обязательствам 
Обиіества.

62. С]к>к существования Общества не опре
деляется- Действия Общества прекраща
ются:

а) по постановлению общею собрания ак
ционеров о прекращении его деятельности 
или слшшшг Общества с другим акционер
ным обществом;

б) по постановлению Правительства в 
случае уклонения Общества от указанной в 
уставе ПЄ.ТП. а равно в случае уклопепия 
его органов в сторону, п;отшятух> интересам 
государства.

ІІ р и м о ч а и и с. ІІїюкрашешіс Оо- 
иіества іюгнстрісруется и опубликовыва
ется тем же порядком, пак п учреждение 
єго.
63. В случае прекращения действий Об

щества но постановлению общего собрания 
акционеров, последнее избирает из своей 
среды не менее трех лиц-в состав Ликвида
ционной Комиссии.



Ліквідаційна Комісія, прийнявши справи 
від Правління, викликає повістками й ого
лошенням вірителів Товариства, 'вживає за
ходів до ловкого їх задоволення, реалізує 
майно Товариства і вступає в угоди й ми
рові ираиочиии з третіми особами на підставі 
і в рамках, установлених загальними збо
рами. Суми, належиі па задоволвиин віри- 
гелів, а так само иотрібні для забезпечення 
иовиого задоволений спіринх вимог, вносить 
Іімвідаційла Комісій на рахунок вірителів 
ло установ Державного Байку. До закінчення 
річного реченця ио завершсииі ліквідації, 
иісла повного задоволоиіш і забезпечений 
усіх вірителів пс можна приступити до 
розподілу ліквідаційної решти між акціоне
рами. Про свої чшшості Ліквідаційна Комі
сія подає загальним зборам звіти в реченці, 
від зборів установлені і, иезалежио від того, 
ао закінченні ліквідації подає загальний 
звіт.

Якщо підчас закінчення ліквідації нз всі 
иалежні до видаоия суми будуть вручені за 
належністю, через иенвку осіб, що їм воии 
належать, то загальні збори визначають, 
куди ці гроші треба віддати на схов до 
ввдаипя їх і <що з ними треба зробити но 
сківчевні речеиця давиости, якщо йе явиться 
власник.

Затверджено постановою 
РНК УСРН 28січня і92броку 
(прот. РНК №4), на підставі 
постанови Великої Президії 
ВУЦВК‘\'3!З.М9:6 р. (прот. 
№ 2ь.) '

12. Статут
Товариства з обмеженою відповідальністю під 
назвою «Товариство з обмеженою відповідаль

ністю для експерта бекону «Бекон».

1. Мета, права, обов’язки та відповідальність 
Товариства.

1. Для заготівлі, переробки та реалізації 
іа внутрішньому та зовнішньому ринках со
лоної свинини (бекону) та иокодьків від неї, 
іасиовустьсн товариство з обмеженою відпо
відальністю лі) назвою: «Товариство з обме
женою відповідальністю для експорту бекону 
«Бекон».

2. Фундаторами Товариства є Всеукраїнсь
ка Державна Торговельна Контора для ек
спорте та імпорту «Держторг УСРР» та Под-

Ликвндацнокная Комиссия, приняв дела 
от Правлення, вызывает через повестки я 
публикацию кредиторов Общества* иришьма- 
ет меры к 'нашому их удовлетворению, про
водит реализацию имущества Общества в 
вступает и соглашения н мировые сделки с 
трогыиш лицам» на основании и в преде
лах, установленных общим собранном. Сум
мы, следуемые па удовлетворенно кредиторов, 
а равно необходимые для обеспечения полно- 
го удовлетво|>епин опорных требований, вио- 
сійся Ликвидационной Комиссией за счел 
кредиторов в учреждения Государственного 
Банка. Гансе истечения годового срока, по 
завершении ликвидации, после полного удов
летворения и обеспечения требований всех 
•кредиторов йе может быть приступлю») к 
распределению .тиквпдациокного остатка ме
жду акционерами. О действиях своих Ликви
дационная Комиссия представляет общему 
собранию отчеты в сроки, собранием уста- 
нослешше, и независимо от того, по окон
чании ликвидации, представляет общий от
чет.

Коли црп окончании ликвидации йе все 
подлежащие выдаче суммы будут вручены по 
принадлежности, за неявкой лиц, которым 
они следуют, то общее собрание определяет, 
к^да дсиьгн этп должны быть огдаиы на 
хранение, впредь до выдачи их, и как с кпмл 
надлежит поступить ио истечении срока дав
ности, в случае неявки собственника-

Утвержден Советом Народ
ных Комиссаров УССР 28 ян
варя 1926 года (прот. СНК №4) 

* на основании постановления 
Б. Президиума ВУЦИК от 13 
января 192б г. (прот. «в 29).

12. Устав
Товарищества с ограниченной ответствен

ностью под названием «Товарищество с огра
ниченной ответственностью по экспорту беко

на «Бекон».
I. Цель, права, обязанности и ответствен

ность Товарищества.

1. Для заготовки, переработки п реализа
ции на внутреннем и внешнем рывках соле 
мой свинины (бекона) в отходов от нее, учреж
дается Товарищество с ограниченной ответ
ственностью под названием: «Товармцество 
с ограниченной ответственностью по экспор
ту бекона—«Бекон».

2. Учредителями Товарищества являются: 
Всеукраинская Государственная Торговал 
Контора по экспорту и импорту «Госторг



ганська райопива спілка споживчих това
риств іі'айсаідка».

У в а і а. Фундатори Ліангіь нриво, 8 ра
зі потреби збільшення складкового кайла- 
лу, аиоикуиатп за иоролу-іііишім між со
бою інші оріхиіізаиДЇ га устаиоии, а додер- 
а «шила зазиичеиого в цьому статуті по
рядку керування сзцкшами Товариства.

З- Для здійсмемші зазначеної лети Това
риство мас право:

а) робити заходи що до вЦнивлешщ іі роз- 
иигку на Україні свииарства та організувати 
заготівлю еішией так для лоуі у ьа внутріш
ньому ринкові, ні; і д.ш сксиорту;

0) організувати, орендувати й у али іншії* 
іш икюобими ошіаоатувитц промислові та 
горговс-іьиі підприємства, беконові фабрики, 
доііоміічці утн.іізиіуйиі щдофиеиетва .щя за
готівлі, иороіюбви, схиву та продажу солоної
і-шгшши ^бекону) та утіийзаційіпіл иоклдши 
від иеї;

в) відкривати сілеші, крамниці, коигори та 
агентства так на усьому торові України, як 
і иоза її межами, додержуючи чинного зако
нодавства;

г) набуті та відчужувати усіла за 
кониимн способами всякого роду права иа 
лайно;

д) укладати різного роду договори та пра- 
вочіши з державними установами, громадсь
кими організаційній, приватними підприємст
вами та особами;

е) виступати на закордонних [опіках з 
додержанная законів щи> жтніишю торгівлю 
по всіх операціях, що вшшкають із завдані- 
Товариства, на іі[ •н*.іи;ілі<іі}і мат^йядів та про
дуктів, погрібши Товаристну для розвитку 
його діялььости;

ж) укладати угоди з державішмн органа
ми та іншими організаціями в справі [іенлі- 
.мідії на зовнішніх ринках належної» йолу 
іх>вару та закупівлі шордопом потрібного 
для них товару й речей, з додержанням чин
них у даному разі законів:

з) лознвапі та тдшяйдатії на суді:
1) іфеднт\ттипі в Держбанкові та інших 

державних. г|нічад<:ьких, кооперативних іфе- 
титхлшх установах та в праватшіх осіб:

к) робити з додержанням чинних законів, в 
межах Ресяублйш та закордоном всякого ро-

УССР> и Полтавский Районный Союз потре 
Гииелы’ких обішттв -РлПіЧНОЗ*.

11 р и л є ч а и и е. а ч^иикли имеют 
Цриио, и случае иьіявлсиїш иооо.ходимош 
в увеличении складочного капитала, ири 
глашать ио іиавлиолу между иили со
глашению, другие организации и учрежде
ния с сохраиецщ-л установленного в сек 
уставе порядка управлении делами Това
рищества.
6. Для осуществления иоставлониых це

лей Іоиарищестио имеет право:
ад яриинмать меры *. иоссгаиов->еиию і. 

развитию иа іцраиие свиноводства и оргаии : 
.«овивать заготовку сшшсЙ как для сбыта 
иа виутреииея ринке, так и дам лксиортл,

б) устраивать, арендовать и всякими ивы- 
ли способами лкенлолтривать иромишлои- 
иые и торювыс предприятии, бскоииые фаб
рики, иодсооиые утнлнзацнониыо иредирмм- 
тия ио заготовке, переработке, хранению и 
продаже соленой овшншы (с-скона^ л утили
зационных отходов от псе;

в) устраивать склады, магазины, конторы 
н агентства как ио всей терригорші Украины, 
так и вие се, с соблюдением действующих 
законоаоложсиий;

г) приобретать и отчуждать всеми закои* 
ішли способами всякого рода нрава по иму
ществу;

д) вступать во всякого рода договори н 
сделки с государсгисииили учреждениями, 
общественными организациями, частными 
предприятиями и лицами;

е) выступать на заграничных рынках с 
соблюденном законоположений о внешней 
торговле но всем операциям, вытекающим 
из целей Товарищества, по лриооретеипю 
материалов и продуктов, иеобходьмых Това
риществу для развитии его деятельности;

ж) вступать в соглашения с государствен
ными органами и другими организациями на 
предмет реализации на шіешинх рынках при
надлежащего нм товара и закупок заграни
цей необходимых для них товаров и предме
тов, с соблюдением действующих в данном 
цтаошсшш законоположений;

з) искать и отвечать иа суде;
и) кредитоваться в Госбанке и других Го

сударственных, общественных, кооператив
ных кредитных учреждениях и у частных 
лиц;

к) призводить с соблюдением действую
щих узаконений, в иределах Республики и



іу фінансові та комерційні операції, сгкиу- 
іепі з четою Товариства.

4. Товариство мас усі пі-ава лравпої осо-
ін. І

5. Товариство піддягав всім занятом, і гро
шам та розпорядженням. що стосуються до 
тредчетів його дгяльности таз; інші чиншем, 
ік і тим, що їх надалі видаватимуться.

0. Ііідиовідальїіість Товариства обмежу
єш виключно його власними капіталами та 
кайлом, без додаткової відповідальності чле- 
яів Товариства.

7- Товариство має печатку з зазначенням 
рила пазви.

ІІ. Правління Товариства мас осідок у м. 
По.шві.

ІІ. Кошти Товариства.

0. Кошти Товариства складаються з капі
талів: основного, запасного та іипптх, що їх 
<5уяе ухвалено фундаторами Товариства-

10. Основний капітал Товариства визнача
ється при заснуванні його в 1.400.000 карб., 
в яких 1.000.000 карб, є внеском Держторгу, 
а 400.000 карб, внеском І’айспі.тки. Капітал 
гдлй можпа збільшувати за порозумінням 
фундаторів. шляхом пропорційного збільшен
ня часток фундаторів або шляхом заклякад- 
пя нових спільників за увагою до п. 2-го 
цього статуту. Райспілка зберігає за собою 
право эболыппти свой внесок на суму за сво 
їм роосда, але в такому [комірі, щоб вклад
ка Її не перевищувала вкладки Держторгу 
УГРР.

11. Сума, то її належить впестп до складу 
«гневного каніта.ту. виплачується так:

«*-
а) Райспілка виплачує свою вкладку ча- 

стпною будівель, докдаїтпо зазначених у пла
нах, доданих до угоди з 16-УІ 1926 року для 
перебудови та опорядження їх під беконову 
фабрику та потрібніх до неї утилізаційні під
приємства. вищезазначені будівлі оцінюють 
фушаторп в 500.000 карб-, з яках 400.000 
карб. йде. па покриття внеску Райсшлкя, а
100.000 карбованців—йде на рахунок внес
ку Держторгу та останній виплачує їх Рай* 
спілці порядком, зумовленим поміж фунда
торами; б)

б) Держторг УСРГ виплачує свій внесок:

заграницей всякого рода финансовые я ком
мерческие операции, связанные с целью То
варищества.

4. Товарищество обладает всеми правами 
юридического лица.

5. Товарищество подчиняется всем узако
нениям. правилам и распоряжениям, относя
щимся к предметам его деятельности, как 
ныне действующим, так .и тем, которые 
впредь будут изданы.

С). Ответственность Товарищества ограни
чивается исключительно его собственными 
капиталами и имуществом, без дополнитель
ной ответственности членов Товарищества.

7. Товарищество имеет печать с обозначе
нием своего напмеповапия.

8. Правление Товарищества находится в 
гор. Полтаве.

ІІ. Средства Товарищества.

9- Средства Товарищества составляются 
из капиталов основного, запасного и иных, 
какие будут установлены учредителями То
варищества.

10. Основной капитал Товарищества опре
деляется при учреждении в 1.400.000 руб
лей. из коих 1.000.000 рублей является 
вкладом Госторга и 400.000 рублей вкладом 
Райсоюза. Капитал этот может быть увели
чен по соглашению учредителей путем про
порционального увеличения долей учредите
лей п.тп путем привлечения повых участни
ков. согласно прпнечаппя к пункту 2-му се
го устава. За Райсоюзоч сохраняется право 
увеличить свой вклад па сумму яо своему 
усмотрению, но в таком размере, чтобы его 
вклад по превышал вклада Госторга УССР.

11- Подлежащая взносу в состав основного 
капитала сумма покрывается следующим об
разом:

а) Райсоюз покрывает свой вклад частью 
строений, подробно указанных в планах, при
ложенных к соглашению от 16-УІ-25 г., для 
переустройства и оборудования таковых под 
беконную фабрику и необходимые ей утили
зационные предприятия. Вышеуказанные 
строения оцениваются учредителями и
500.000 рублей, из коих 400.000 (рублей 
поступает в покрытие вклада Райсоюза. а
100.000 рублей -поступает за счет вклада 
Госторга и возмещаются последним РаЙсоюзу 
обусловленным между учредителями поряд
ком;

б) Госторг УССР покрывает свой вклад: на



на 100.000 крб. порядком, зазначеним в п. 
«а» цього артикулу, а решту 900.000 каум>. 
частково готівкою, а частково оплатою 
усіх витрат що сполучені з перебудовою чай
на Рлйспілкн та олоряакувапиям його під бе- 
ігопову фабрику та допомічпі підприємства з 
тім, що сума грошевого внеску Держторгу 
УСРР для обігових коштів Товариства не має 
бути менш 500.000 карб, що її пошншо 
місті після реєстрації статуту Товариства.

У в а г а .  Коли витати на перебудову 
й опорядження за передбаченим Фундато
рами планом лерешянуватл.чуть за 400.000 
карб., то на відповідний лннгок суми :кЯіі. 
шустьси вносок Держторгу УСРР у Топа 
риті і розмір основного капіталу Товари
ства. шо зазначений в арт. 10-му нього 
статуту.
12. Відступати свої внески сторонам лов* 

воляється лише державним та кооперативним 
організаціям та в частині найбільш 45% 
зазначеного в арт. 10-му цього статуту пер
вісного їхнього розміру- Про своє бажання 
відступити частину свого впеску кожна уста
нова повніша повідомити іншу, яка в даному 
разі заховує право на переважне залишений 
за собою тгротюновапої до відступу частини 
внеску.

13. Запасшій капітал призначається для 
поповнення втрат, шо можуть виникнути :> 
операцій Товариства та що їх не можна пок
рити прибутками; його утворюється з відра 
ттваиь з чистого прибутку Товариства в роз
мірі найменш 1 0 % .

НІ. Керування сгфавами Товариства.

14. Керувати оправами Товариства звіря
ється на Пфавліипя з трьох осіб, з якпх двох 
в тому числі голову Правління, призначає 
Держторг УСРР. а одного призначає Райспіл- 
ка, і він з'являється заступником голови 
Правління.

У в а г а .  В разі збільшення Райспілкою 
свого внеску до розміру впеску Держторгу, 
пастаповлюється Правліипя в складі 4-х 
осіб: двох за нрнзпачеппяч Держторгу 
УСРР та 2-х від гайснілкп.
15. Обов’язком Правління Товариства є:

а) завідувати всіма справамл та коштами 
Товариства, робити витрати за кошторисами 
та безпосередньо керувати всіма технічними, 
комерційптін та фінансовими операціями То-

№0.000 рублей п^ндком >казанным г п. л< 
з гой статьи, а остальные 900.000 р.- частью 
наличными деньгами, а частью путем оплаты 
всрх расходов, связанных с переустрой- 
ством нмущестга РаЙсоюза и оборудова
нием такового под беконную фабрику и под
собные предприятия, ион чем сумма налпч 
ного взноса Госторга УССР для оборотных 
средств Товарищества не должна быть ч* 
лее 500-000 рублей и подлежит внесению и*, 
регистрации устава Товарищества.

П р и м е ч а н и е .  Если расходы но пе
реустройству и оборудовании», согласно 
предусмотренному учредителями плану 
превысят 400.000 рублей, то мл соитвет-
СТВуЮЩИЙ НЗЛПШеК увеличивается ВКЛЛ!
Госторга УССР в Товарищество и еазмев 
указанного в ст. 10 настоящего устава 
основного капитала Товарищества.
12. Переуступка сторонами своих вкладов 

допускается лить в отпошепнп государствен
ных п кооперативных организаций и при тех 
в части йе свыше 45%. установлеппого г 
ст. 10 настоящего у стана первоначального 
их размера. О своем желании переуступил- 
часть своего вклада, каждое из учреждений 
обязало уведомить другое, которое, в этом 
случае, сохраняет право ва пвенмуществеп- 
пор оставление за собой предполагаемой к 
проеуступке частя вклада.

І І -  Запасный капитал предназначается ил 
пополнение могущих произойти по операпиям 
Товарищества убытков, не возмещаемых до 
ходами. Он образуется из отчислений от чи
стой прибыли Товарищества в размере йе 
менее 10%.

III. Управление делами Товарищества.

М. Управление делами Товарпшестга вв<' 
ряется Правлению из 3-х лиц. из коих два. 
в том числе председатель Правлепия, назна
чаются Госторгом УССР, а одни назначается 
Райсоюзом и является заместителем проі- 
гадателя Правления.

П р и м е ч а н и е .  В случае увеличении 
Райсоюзом своего вклада до размера вкла
да Госторга. Правление устанавливается 
в составе 4-х лиц: двух по назначению 
Госторга УССР п двух от РаЙсоюза.
15- На обязанности Появления Товарище

ства лежит:
а) заведыванне всеми делами и средствами 

Товарищества, производство расходов но 
сметам п непосредственное руководство все
ми техническими, коммерческими п финансо-



■іарнет та діяльністю місцевих органів То
вариства;

б> приймати та звільнювати службовців » 
тршначатн їв платню в розмірах затвердже
ного кошторису:

и'і провадити поточні справи та лнстувап- 
■ї:я в <чі|»ааах Товариства;

г) наймати приміщення, кущувати та про
щати потрібні матерія.™ й гої-арп та майно 
гак за готівку, як і в кредит.

У в а г а .  Набувати, закладати, відчу
жувати будипки та право забудови 
можна .тише за окремою постановою чле
нів Товариства.
д) наглядати за діловодством та звітністю 

Товариства;
е) складати звіти, кошториси, баланси та 

операційні нлапи для подапня їх на затверд
ження 4.ІЄПІВ Товарист;

ж) укладати від імепн Товариства всякого 
розу договори та правочіпти з державними ус
тановами та щпрпсмствамп, громадськими 
організаціями, лрпватшгня підприємствами 
та особами, псладатп законні акта па набут
тя. перевлоспенпя. заставу Й оренду чайпа. 
видавати довгові зобов’язаяня та век
селі;

з') видавати від і меті Товариства довірен- 
пості службовцям Товариства та стороннім 
особам:

і) відкривати та закривати в кредитових 
устаповах поточні рахунки ярості, умовні та 
спеліяльпі та отримуватп г.учп й цінності 
за шгмп. дисконтувати векселі та чинити іп- 
ііїі бакковські операції:

к) одержувати все належне Товариству 
майно, ірпності та грогтгі. в тому числі за 
токами та переказами:

л) одержувати на ім'я Товариства всяку 
коресплндеипііо просту, рекомендовану, гро- 
шевг. пакуивову тр. телеграми:

м! пстановлюватл порядок керування опро
сами ЇЇрлв.тітія і розподілу їх між членами 
Правління:

п) виконувати постанови членів Товарпст- 
та та зараджувати всіма і&яшми справами 
Товариства:

о\ бути представником від імеги Товари
ства в усіх державних установах, громадсь
ких. адміністративних, судових та в урядо
вих осіб всіх урядннцтв: 

тії взагалі завідувати та порядкувати всі
ма без винятку справами, що стосуються То- 
вариства в межах директив та інструкцій, 
встановлених членами Товариства.

вымп операциями Товарищества и деятель
ностью местных органов Товарищества:

б) прием в увольнение служащих и назна
чение им окладов содержания в пределах 
утверждеппой сметы:

в) ведение текущих дел И переписки П‘| 
делам Товарищества;

г) наем помещений, покупка и продажа 
необходимых материалов и товаров и разного 
имущества, как за налпчпые. так и в кредит.

П р и м е ч а н и е .  Приобретение, залог.
отчуждение строений п права застройки

возможно .тишь с особого постановления
члепов Товарищества.
д) паблюдепие за делопроизводством и ог- 

четностыо Товарищества:
е) составление отчетов, смет, балансов и 

оиерацнопиых планов для представления та
ковых на утверждение членов Товарищества:

ж) заключение от имени Товарищества 
всякого рода договоров и сделок с государ
ственными учреждениями и ‘предприятиями, 
общественными организациями, частными 
предприятиями п липами, совершение закон
ных актов па приобретение, отчуждение, за
лог и аренду имущества, выдача долговых 
обязательств и векселей:

з) выдача от имени Товарищества доверен
ностей служащих! Товарищества п посторон
ним липам;

пі открытие и закрытие в кредитных уч
реждениях текущих счетов простых, услов
ных и специальных и получение сумм и цен
ностей по ним. учет векселей п совершение 
прочих банковских операций:

к) получение всех причитающихся Това
риществу нмушеств. ценностей н депег. в 
том числе по чекам п переводам:

л) получение на имя Товарищества всякой 
корр?спонденппн простой, заказной, долж
ной. посылочной п телеграмм:

м) установление порядка управлеппя де
лами Правлеппя п распределение пх между 
членами Правления:

и) выполнение постангщлеипй членов То
варищества и ведение всех других дел То. 
варнщества:

о) п^едставпте.тмтво от имени Товарище
ства во всех государственных учреждениях, 
общественных, административных, судебных 
и у должностных лип всех ведомств:

п) вообще заведыванне и распоряжение 
всеми без исключения делами, относящимися 
к Товариществу, в пределах директив и ин
струкций. установленных членами Товари
ществ*.



16. Гадова Правління та йоі* члени отри- 
му юті. постійну яннагораду в розмірі. шпна- 
чгпочу учлгниклми Товариства та таит**.иу 
за арт. 2 3 - ч  нього статуту.

17. ііасі цинія ІЬапління впалаьться па 
відбілі за наяшюспі на них З ч.юнів Прав- 
лиши. ІІ|Уі засідання П; падіння щмпадятьгя 
ПрОТ*»і:оЛИ. Що ЇЧ ЯІДІШПЮТІ. угі присуггі 
члени Правління.

16. Векселі. дові|>еіюггі. всякою ро\у до
говори. итоги па оаегжаьни грошових сум 
з кредитових та інших установ. чеки на по
точні рахуігкп мают», бути за підписом двох 
членів Прямішій, н»иі чому один підпис мас 
бути юлопи Нрав.тшя або ймчго заступника 
За ггіх мііппх випадків досить підпису будь- 
яких ,п*>\ членів Правління, а ця одержання 
кпресяокіелціТ підпису одного члепа правлін
ня.

10. За юггі’Яти заподіяні їх неправильни
ми чинностями та за хиби члени Правління 
ічтгюте'іають садідарпо.

IV Ревізія справ товариства.
20. Для перевірки справ та звітпостн То

вариства па випадків. кати не бую визнав 
за потрібно за згодою члопів Товариства, во
ни мають право призначати Ревізійпу Ко
місію в п.маті 3-х осіб, з яких 2 ги-оби з при- 
значения Дсржторру УС-РР та 1 псо7а--з 
призначений Райспілісп. Ревізійна №-м;' ія чи
нить на підставі інструкцій, затверджених 
члепами Товариства.

V. Звітність у справах товариства.
21. Пгтерапійиий рік Товариства рахуєть

ся вії 1-го жовтня до 30-го вересня наступ
ного року, за винятком 1-го операпійпого 
року, що його визначається від дня загну* 
вапп** Тоиарцства до 30-го вересня 1026 ро- 
кт.

22. За кожний минулий операційний річ 
Правління складає звіт про операції Това- 
І яства та ба.дапг його оборогів, ню їх після 
перевірки Ревізійною Комісією (від 20} по
дасться па затвердження та оголошується 
порядком, тіоредбачепич нравилачп про пут 
плпчпх звітиісп..

VI. Розподіл прибутків та втрат това
риства.

23. Після затвердження річної* звіту То
вариства з чистого прибутку, що за.тшшшя 
після покриття всіх витрат та втрат з опе*

16.. Председатель Правлевия я єго чливи 
получают постоянно.* вознаграждение в ра«- 
мерс по определению участников Товари ню- 
ства и тантьему согласно ст. 23 настоящего 
устава.

17. Заседания Правления считаются со
стоявшимися при палпчпп в пнх 3-х член*»? 
Правления Заседаниям Правления ведутся 
протоколы, которые подписываются шуми 
присутствующими членами Правления.

18. Векселя, доюзелвости ВГИКОГ) |ЮМ
тоговоры. т}юбовапия па получение денеж
ных сумм И.І ІГреДИТНЬІХ н Проч. учреждений, 
чеки по текущим счетам пижмы бить зл 
подписью 2-х членов Правя щня. пз коих 
одна полнясь должна быть председателя 
Правления или его заместителя. Во всех 
остальных случаях достаточно подппсп лю
бых 2-х членов Пранлеияя. а для полічення 
корреспонденции—потней одного чл-'па
Лра-влеяия.

19. За убытки, нричннешіьіе Товарище
ству неправильными их действиям!» н упу
щениями. члены Правления отвечают соли
дарно.

IV. Ревизия дел товарищества.

20. Для проверки дел и отчетности Това
рищества в случаях, когда ато будет призна
но необходимые по соглашению члеиов То
варищества. им прсдогтавляе'гя право ва- 
.<начепнл РенпзпонпоЙ Комиссии в составе 
3-х лип. из коих два но назначению Гос- 
• орга УСГР и одного по назначению Райсоюза. 
Ревизионная Комиссия действует па оспо- 
вапии ияструкпий. утверждаемых члепамп 
Товарищества.

V. Отчетность по делам товарищества.
21. Операционный год Товарищества счи

тается с 1-го октября но 30-е сентября сле
дующего года, за исключением первого опе- 
рацпопого года, который устанавливается со 
дня учреждения Товарищества и по 30-е 
сентября 1926 года.

22. За каждый минувший оперампоппый 
год Правление составляет отчет об операциях 
Товаряшества и балапс его обо|ютов. како
вые по проверке их Ревизионной Комиссией 
£ст. 20} представляются па утверждали* п 
лублпкуютгя в порядке, П[ЮДуСМОТренНОМ 
.правилами о публичной отчетности.
VI. Распределение прибылей и убытков това

рищества.
23. По утверждении годового отчета То

варищества из чистой прибыли, остающейся 
после покрытия всех расходов и убытков по



рацій Товариства, робиться за постановою 
■і.шшв Товариства відрахування: до запасно
го капіталу иаймиаш 10% чисгого прибут
ку, иайбі.іьш 1 %  на вндаши додатшюї ви
нагороди членам 11раи.іишл га службовцям 
Говарнотва, а також нішачояу члшіами То
вариства суму в фиіц поліпшеная побуту ро
бітників та службовців. Решту суми чистого 
крийу тку розподіляються поміж сшмшкамп 
Товариство ироиорційио до і.щіх внесків за 
арг. 24-м цього стаїуту го увагою дояього.

24. Вирішеииа ішгаиь в усіх сираиаі То
вариства, а також иро участь у прибутках 
га втратах Товариства здійсняються нропор- 
ці&но до виосків учасинків Товариства.

У в а г а ,  Протягом першою та Другого 
операційних років Райсиїака по бере уча
сти аиі в прибутках, аиі в утратах Това
риства. Але*ж Райсиілка мас -право брати 
учасіь у прибутках та втратах Товари
ства за другий операційний рік, як-що во- 
ііо про це заявить листовно Держторгові 
ІСІТ иайаізніш 1-го місяця здин затвер
джений звіту за перший операційний рік 
Товариства.

VII. Ліквідація справ Товариства.

25. Гсчсиець чинности Товариства не вста
новляється, ало кожний з учасинків мав пра
во вийти зі складу Товариства, попередив
ши иро це другою учасинка за 2 місяці до 
кінця поточного операційного року. В цьому 
разі другий учасник має право:

а) або вимагати ліквідації справ Товари
ства; б) або шилінги підприємство та май- 
ио Товариства за собою для провадження 
справ від свого імеин, або для запрошення 
нових найщиків, щоб зберіггн Товариство, з 
тим, що за обох випадків, передбачених п. 
<б>, протягом міейця ігісля затвердження 
річного звіту за оаераційішй рік, в яшму 
подало заяву про вихід, учасникові, що ви
ходить. повинно виплатити його частку в 
Товаристві за балансом на даний операцій
ний рік. На вимогу спільників, що залиши
лися, виплату залежної частки учасникові, 
шшй виходить, можна ‘Відстрочити, але не 
далі одного року, й у цьому розі на належну 
До внилатн суму нараховується банківський 
відсоток від дня закінчення операційного ро
ку, в якому було подано заяву про вихід.

операциям Товарищества, производятся до 
постановлению членов Товарищества отчи
сления: в запасный кааптал не менее 10% 
чистой прибыли, йе более \  %  иа выдачу до
полнительного вознаграждения членам Прав
лення и служащими Товарищества, а также 
определяемая членами Товарищества сумма 
£ фонд улучшения быта рабочих у служа
щих. Остальная сумма чистой прибыли рас
пределяется между участниками Товарище
ства пропорцнональио их вкладам, согласно 
ст. 24 настоящего устава и ирнмечанлн к 
нему.

24. Гешеиня вопросов ио всем делам То
варищества, а равно участие в прибылях н 
убытках Товарищества производится пропор
ционально вкладам участников Товари
щества.

П р и м е ч а н и е .  В течение первою и 
второго оиерациоииых годов Райсоюз не 

4 участвует ни в прибылях, пн в убытках 
Товарищества. Однако, Райсоюзу предо
ставляется ираво принять участие в при
былях и убытках Товарищества за второй 
операционный год, если он пнсьмевно за
явит о том Госторгу УССР не позже 1 ме
сяца со дин утверждения отчета за первый 
операционный год Товарищества.

VII. Ликвидация дел Товарищества.

25. Срок действия Товарищества не уста
навливается, но каждому из участников пре
доставляется право выйти нз состава Това
рищества, предупредив об этом другого 
участипка за 3 месяца до копна текущего 
операционного года. В этом случае другому 
участнику предоставляется право: а) либо 
потребовать ликвидации дел товарищества,
б) либо оставить предприятие и имущество 
.товарищества за собой для ведения дела от 
своего вмени или для привлечения новых 
пайщиков с целью сохранения Товарище
ства, причем в обоих предусмотренных н. <б» 
случаях, в течение месяца по утверждения 
дедовою отчета за операционный юл, в ко
тором последовало заявление о выходе, вы
водящему участнику должна быть выпла
чена его доля в Товариществе по балансу 
да дапный операционный год. По желанию 
.остающихся участников, выплата причи
тающейся выходящему участнику его доли 
.может быть отсрочена, но не более, чем на 
1 год, и в этом случае на подлежащую к вы
плате сумму начисляется банковский %  со 
два окончания того операционного года, в 
коем последовало заявление о выходе.



23. Ліквідація справ Товариства лижо бу- 
гі:

а; «'За силою шдінйііДЯоі ухвали члеи:н 
Тоиариства;

о) у шінадіколі, иередбачевюму іі. *а» арі 
2 б г о  цього статуту;

в; за шиїнх ііорццхічишіл зоїашом випад- 
гін.

З в а г а .  Підчас ліквідації Товариства, 
ТаЙспілііа заховує поріднили; право ;ши- 
іищи за собою, за всіх іииіих рівних улов 
а ишшми иріясіїдонтами, лишідовіиіе лай 
ио в цілому або в часі ми.

21. Ліквідацію Тона-риоі'іш здійоіііосться а.і 
іюоташищю ИЗ ЦІПІ та РІІЬ М РГ Пр» по
рядок ліквідації державних, промис.юиих і 
юрюволышх иідирисисіи, що існують на 
ищсгаиі юенодарською розрахунку, а також 
акційній товариств та товариств а обложе
ною відиоицааьністю, а виключною або пе
реважною участю державною капіталу*.

За тверджено від Иаркомторгу 
УОР ЗІ) грудки №27 р.

13. Зміна статуту Міжоціугового Млинар
ського Пайового Товариства «Дніпроилии».

Ції .іншу статуту Міжокруюіюю Паііоію- 
іо Товариства «Діііиромлиіі», і.<Я Злак. 
ЗСІТ 1927 р., відд. 11-й, Лі 19 29, арг. 96), 
арт. 02 зазначеною статуї у ухвалено в га- 
і>й редакції:

«02. Онграціниіп рік Товариства ралу 
і.гьеи нід першого линии до •іун.іднтою червня 
включно, за ішннгнол норшого зьітиою пе
ріоду, що пою призначується від дни зиску- 
ваніш Товариства до 20 вересня дальшою 
роїіу.

За кол.лнЛ лииулнй рік Правлінні! скла
дає дай нодаини на розгляд і затвердження 
.шішпішл річним заіалмшм зборам доклад
ний звіт про оисрації Товариства і! Оа.іаис 
його обігу. Примістиш звігу п балансу 
роздай Праилішіи товариства за два тиж
ні Ж!|юд річними загальними зборами всій 
пайщикам, що злиші.іц іі|н> бажання діста
ти їх; від тою ж часу иі.ікрнвліпгги наП- 
іцикал длн огляду в годний ирнсутности Пра
вління книги Правління з усіла рахунками 
й документами, ішсжинли до звіту Й балан
су».

Видання Народнього Комкаріяту 4 І^стиціі

20. Ликвидации дел Товарищества может 
.последовать;

а; в силу соответствуют .то решения чле
нов Іоварищества;

б; в случае, предусмотренном іі. «а» ст. 2а 
н.і' іоящеіо устава.

в; и .(рутил, предусмотренных ллкоиок 
случаях.

П р и м е ч а н и е .  При ликвидации Іі»- 
варнщесгва за Гайсониом сохраняется 
иреимущссіизшіоО цраво на оставление 
за сооой, ири ирочвх равных условиях с 
другими иретелдеитами, ликви.шруемою 
имущества в целом иля в части.
27. .Інкиидацнн Товарищества осуще

ствляема* в соогвепгвші с косіаиоіисиием 
иЗДШса и Ы1К ЗСС'Г *.0 норядю ликви
дации юсудирсгисиных иромишлепиых я 
юртових шроднрннгнП, действующих на 
началах лознйстисииого расчета, а также 
акционерных обществ н товариществ с| 
ограниченной ответственностью, с исключи-) 
юльиым или нр.'обладающям участием го- 
гудврствеїшою катштала».

Утверждено Марком юргомУССІ’ |
:0 декабря ЮЛ/ I. |

13. Изменение устава Межоиругоеого Муко- | 
мольного Паевого Товарищества «Дніпро- | 

млин». I

По изменение устава Межокруналяо Му I 
..умильного паевою Товарищества «Диицм» I 
мднн» (С. У. УШ' 192? т., Огд. П и, , 
Л* 19-20, ст. 0б> ст. 02 указанною уста , 
на нршініїї и сяндующон редакции: |

«02. итерационный юд Товирищосгьа 
питается с первою июля ио тридцатое ию- • 
нл иключите-іьио, за исключением верного 
угчотною периода, который назначается со 
дня учреждении Товарищества ио 30-е сен
тябри следующего года.

2а каждый минувший юд Правлением со- 
стаїшстся для представления ш рассмотре
ние и утверждсішо обыкновенною годовою 
общею собрания оодробиий отчет об опе
рациях Товарищества н баланс его обошла | 
Экземпляры «пега к баланса Правленії»- * 
Товарищества за дво ікцели до юдичвою 
общего собрания рвгает всем пайщикам. из 
ЯВІІШШШ желание пилу чип. таковые; с :гю- 
го же времени открываются для обоз|юііии 
пайщиков ио время занятий правлении киши 
Правлеппя со всеми счетами и д<жумснтачи 
относящимися к отчету и балансу».

Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголооліт .*$ 7. Харкш.-^ІрУ*- ВУЦВК .Черво».иП Друк". Зам. X- 2002- 10.СС0
#



Щ П Ж 05)477х .1928*
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗВІРНИК
ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОніткнчо-рвл:^сьі«ог<) уряду украюїи

* . за'ІФ^Фрік ..ОоиціИїтсаиддегоя клрОдоьОгО КО^ОА^ІЯТУ іОРТНЦП

березня 1928 р. Відділ ДРУГИЙ ЛГ° з 21 марта 1928 г. Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ

эстаноэп Наркомваусправ, Иарком- 
цу, Секретаріату ЬУЦВк'у та НКЮ 

УОРР.
(14 січня, 2—18 лютого 1928 р.).

І. Інструкцій про те, як сільські та селищні 
! ради видають особові посвідки громадянам,
1 що постійно жиоуіь на території відповід- 

них рад.

. інструкція про організацію інституту, права 
й обов'язки сільських виконавців.

■. Інструкція про порядок стягання спеціяль- 
ноі місцевої оплати з осіб, що позбавлені 
права бути призначеними на посаду сіль
ських виконавців.
Про заміну штрафів за лісові праволомства. 

і. Про порядок реалізації описаного за довги 
зернопродукта.
Про видання збільшеної вихідної допомоги 
службовцям кооперативних організацій, 
що їх увільняється 8 наслідок 20Н скоро
чення адміністративно-управлінських ви
трат на 1927-28 бюджсговий рік.

ПОСТАНОВИ НАРКОМВКУСПРАВУ УСРР.

І. Інструкція про те, ян сільські та селищ- 
і ради видають особові посвідки громадянам, 
о постійно живуть на території ВІДПОВІДНИХ 

рад.
Видано на підставі:
/) //. ,е* орт. 13 Положення про сільські 

гди [36. Уз.УСРР 1927р, М 47-48, арт 2П), 
п. арт. 14 Положення про селищні 

гди (36. Уз. УСРР 1927р.,М 49-30,орт. 2)3) 
а 3) орт. 249 Адміністративного Кодексу 
СРР, що їх зотверсила 2 Сесія ВУЦЬК'у 

скликання 12 жовтня 1927 р.

1. Особові посвідки сільські та селянин ра- 
з видають за формою, встановленою ІІКВС

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления Наркомвнудела, Нар
комана, Секретариата ВУДИК‘а и 

НКЮ о ССР.
(14 января, 2—18 февраля 1928 *.).

Н. Инструкция о порядке выдачи сельскими 
и поселковыми советами удостоверений 
личности гражданам, постоянно проживаю
щим на территории соответствующих сове
тов.

15. Инструкция об организации института, 
правах и связанностях сельских испол

нителей.
16. Инструкция о порядке взимания специаль

ного местного сбора с лиц, лишенных 
права быть назначаемыми на должность 
сельских исполнителей.

17. О замене штрафов за лесонарушения.
18. О порядке реализации описанного за долги 

зернопродукта.
19. О выдаче усиленного выходного пособия 

служащим кооперативных организаций, уво
льняемым вследствие 2он сокращения адми
нистративно -у правленческих расходов на 
1927-28 бюджетный год.

т

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРКОМВНУДЕЛА УССР.

14. Инструкция о порядке выдачи сельскими 
и поселковыми советами удостоверений лич
ности гражданам, постоянно проживающим 

на территории соответствующих советов.
Издана на основании:

1) Пункт „е" ст. 13 Положения о сельских 
советах (С. У. УССР 1927 г., Ке 47—48, ст. 212), 
2) пун. „к" ст. 14 Положения о поселковых 
советах[С. У. УССР 19*7г.. 2А49—50, ст. 213) 
и 3) ст.249АОминистративного Кодекса УсСР. 
утвержден. 2 Сессиею ВУЦИК'а X созыва 
12 октября 1927 г.

1. Удостоверение 
сельскими и лосе:

лгапостп видаются
.'1йаэд

Л і



дшо па бажаніш тих громадян, то поггй- 
но живуть на території відповідних |чід.

2. Особову посвідку має право одержати 
кожний громадянин, що постійііо живе на 
території сільської або селищної ради, неза
лежно від полу, раси, національності! да по
ходження, за винятком:

а) недолітків до 16-оті років;
б) військових службовців Роб.-Сел. Черво

ної Армії та Флоти (увага 2 до арт. 249 Адм. 
Кодексу УОРР);

в) моряків торговельної флоти.
3. Недолітки до 16 років та душевно-хво

рі ©носяться до особової посвідки одного в їх 
батьків, або іншої особи, що на її утриман
ці ВОНИ Є.

4. Коли батьки живуть нарізно, то недоліт
ків до 16 років записується до особової по
свідки того з батьків, що ирп ньому вонл є.

5. Недоляткам, віком від 14 до 16 років 
можна впдатп особову посвідку лише на про
хання їх батьків, або осіб, що їх заступають, 
та на прохання недолітка, колп у нього нема 
батів або осіб, що їх заступають, за зго
дою на де місцевого опікунського органу 
(арт. 252 Адм. Код.).

6. Недолітки, що дейшли 16 років, мають 
право одержати особову посвідку і пе пита
ючись дозволу їх батьків, та осіб, що їх за
ступають.

7. Одержуючи особові посвідки, особи, що 
є па військовому обліку, повинні подати об
ліково-військового білета, або картеу, чи ін
ший будь-який документ, що вказує про від
буття військової служби.

8. Видаючи особові посвідки, рада, що ви
дає посвідку, заповнює бланк встановленої 
форми. Заповняючи бланк, сільські та селпп- 
ні ради додержуються ннжченаведенпх пра
вил цієї інструкції. 9 10

9. Одружені жннки іменуються тим прізви
щем. що значиться в актах громадянського 
стану.

10. Зазначаючи рід праці, слід відмічати 
той рід праці, що її провадить дала особа 
на момент одержання посвідки, а на вппадок 
безробіття—рід праці перед безробіттям.

иовлошюй ІІКВД форме лишь по желаиию 
постоянно проживающих на территории со
ответствующих совет граждан.

2. Удостоверение личности может иолу- 
чнть каждый гражданин, постоянно прожи
нающий на территории сельского или посел
кового совета, независимо от иола, расы, 
национальности и иронсхождеиия, за исклю
чением:

а) несовершеннолетних до 16 лет;
б) военнослужащих РККА и Флота <діри- 

мечаиие 2 к ст. 249 Адм. Код. УССР);

в) моряков торгового флота.
3. Несовершеннолетие до 16 лет и ду- 

шевио-больные вносятся в удостоверение 
личности одного из их родителей или другого 
лица, на иждивении которого оии нахо
дятся.

4. При отдельном жительство родителей 
несовершеннолетние до 16-ти лет заносятся 
в удостоверение личности того из родите
лей, при котором оии проживают.

5. Удостоверение личности несовершенно
летним от 14 до 16 лет может быть выдано 
лишь по просьбе их родителей пли заменяю
щих их лиц и по просьбе несовершеннолет
него, если у пего пет родителей или заме
няющих их лиц, но с согласия ва это опе
кунского органа (ст. 252 Административного 
Кодекса).

6. Несовершеннолетние, достигшие 16-та 
лет, имеют право получать удостоверения 
личности без соответствующей на это 
просьбы их роптелей п.щ заменяющих их 
лиц.

7. При получении удостоверений личное Ті 
лицами, состоящими па военном учете, по
следние обязаны представить учегно-воиа- 
ский билет идп карточку или другой какой- 
либо документ, указывающей па отбывание 
воепвой службы.

8. При выдаче удостоверения л ига ости. 
бланк установленной формы заполняется со
ветом, который выдает удостоверения. При 
заполнении бланков сельские н поселковые 
советы руководствуются нижеприведенными 
правилами настоящей инструкции.

9. Замужние женщины именуются той 
фамилией, которая значится в актах граж
данского состояния.

10. 11рв записи рода занятия следует от
мечать тот род занятий, каким дапвое лицо 
занимается в момент получения удостовере
ния, а в случае безработицы—род заоятяя 
до безработицы.



11. Відпошепяя ийсьново-зобов'язапих до 
ідбутгя військової служби вписується на під- 
таві обліково-військового документу особи, 
ю одержує особову ПОСВІДКУ"

12. Зазначаючи родинний стан, треба для 
оловіків зазпачати: неодружеппй, одружс- 
іий, улзвоаь, розведений, а для жінок: дівчи- 
іа, оружена. удова, розведена.

13. Особовий ,підпис одержувача особової 
освідки дає одержувач, в присутності робіт- 
ігка ради підчас видачі посадки. Коли одер
жувач пеппсьменипй. ТО Про по робиться віз
ові діту відмітку.

14. На бажання володільця особової посвід- 
я на особову посвідку можна наклеїти його 
ютографічиу картку, тцо П належиш чипом 
асвірув рада, тоб-то: на ппжігій половині 
чугограФНшої картки сільська або селищна 
«а ставить свою печатку/

15. На заяву володільця посвідки рада зо* 
ов’язапа вписувати зо особової посадки па- 
ежяі відмітки про зміну родинного стану, 
ед прані. відношення до військової служби 
про це впношепня відмітки робиться па по- 
аппя військового облікового документу) то- 
по.

1£. Особові посвідки сільські та селищні 
»азн видають речопцем найбільше па три 
юкп

17. Особові посвідки недоліткам, що їх за* 
яачеяо в арт. 5 цієї інструкції. видають ра- 
;и речепцем найбільше па щип рік.

18. На випадок: 1) ката особову посвідку 
'гуло втрачено або 2) дуже попсовапо чи по* 
іптоджепо. зпов можпа видавати тільки дуб* 
іікат особової посвідки.

19. Видаючи дубліката, вгорі особової по* 
•вілки треба робити надпис: «Дублікат впда- 
!о замість втраченого» (або пошкодженого).

20. На випадок утрати або крадіжу особо
вої ПОСВІДКИ поповптп її можпа лише через 
7 день по вчиненій публікації в будь-якім 
дфіпійвім органі преси (арт. 259 Адм. Код. 
ТОР).

Публікацію вчиняється коштом особи, шо 
зтратила особову посвідку.

21. Заяви громада» про видачу особових 
посвідок та видачу особових посвідок уталь- 
поеться від будь-яких оплат.

11. Отношение военно-обязанных до отбы* 
тни поенпой службы шшсываетсн на оено* 
папин учетпо-ноинского документа лица, по
лучающего удостоверение личности.

12. При записи семейного положения, не* 
чглшимо 'записывать для мужчины: холост, 
жонат, вдов, разведен: для женщины: деви
ца. замужняя, идола. разведена.

13. Личвая подпись получателя удостове
рения личности учпияется последним в при
сутствии работника совета при выдаче удо
стоверения. В случае неграмотности полу
чателя об этом делается соответствующая 
отметка.

14. По желанию владельца удостоверения 
личности можно на удостоверении лпчностя 
наклеить его фотографическую карточку, 
какая надлежащим образом свидетельствует
ся, т.-е. сельский или поселковый совет на 
нижней половине фотографической карточки 
ставит свою печать.

15. По заявлению владельца удостовере
ния. совет обязан в удостоверение личиостп 
вписывать надлежащие отметки об измене
нии семейного положения, род занятпЙ. от
ношение к военной службе (последнее вно
сится на основании проявленного вонпско- 
учетпого докумепта) и т. п.

16. Удостоверения личиостп сельскими и 
поселковыми советами выдаются сроком но 
более, как на 3 года.

17. Удостовереяня личности, упомянутым 
в ст. 5 настоящей инструкции несовершен
нолетним. выдаются советами сроком не бо
лее. как на одни год.

18. В случае: 1) если удостоверение лич
ности будет утрачено, 2) сильно попорчено 
или изорвано, вновь можно выдавать только 
дубликат удостоверения личности.

19. Прп выдаче дубликата сверху удосто
верения личности необходимо делать над
пись: «дубликат выдано взамен утраченного» 
(или испорченного).

20. В случае утраты иля кражи удосто
верения личности, таковое может быть во- 
зобпорлеяо лишь через 7 дней со дня поме
щения в каком-либо официальном оргапе 
прессы, публикации (ст. 259 Администра
тивного Кодекса УССР).

Публикация производится за счет лила, 
утратившего удостоверение личности.

21. Заявления граждан о выдаче удосто
верений личности, а также выдача удосто
верений личности освобождаются от каких- 
бм то ин было сборов.



оо У.С.Р.Р.

Черкасько-Лозівська 
Сільська Рада 

Деркачівського району 
Харківськ. округи

■................192 р.
№ — 

с. Черкдськд-Лозом

і
Іі

Корінець особової 
посвідки

1. Прізвище — —
2. Ім'я по батьк.
3. Р'к, місяць та день каролж.

‘року..... ........  * дня
4. Місце народження —

д{йСНе, $. Місце постійної домівки

по. " 192 г.
6. Рід прані
7. Відношення до віііськов. по

винности
8. Родинний стан
9. Підпис державця посвідки

10. Особи, записані на підставі 
арт. 251 Адміністративного 
Кодексу УСРР,

Прізвище, ім'я та по батькові пі ■ 1 Чим доводиться держений! 
Шл ! посвідки

1

Голова Сільради .

Секретар ____________

Особову посвідку одержав...



У.СР.Р.

Черкасько-Лозівська 
Сільська Рада

Дсркачівського району 
Харківсько! округи

■ 192 г.
№

С. Черклська-Лоэом

Додаток до арт. 11. 

Пролетарі всіх країн, єднайтеся?

ОСОБОВА ПОСВІДКА

1. Прізвище..................................
2. Ім’я по батькові
3. Рік, місяць та день народження

. * року . • дня
4. Місце народження

Дійсне

но. • 192 г.

5. Місце постійної домівки

6. Рід праці
7. Відношення до військової повинности 5?

М і с ц е  

для фотографії 

(необов'язково)

М. П.

8. Родинний стан
9. Підпис державця посвідки

10. Особи, записані до посвідки на підставі 
арт. 251 Лдміністративи. Кодексу УСРР.

Прішищс, ім'я 
та но батькові

і
І Вік Чим АОЯОДИІКЯ 

дср«*«ц кі 
поеаідим

Голова Сільради 

Секретар

П

А
рт. 15



Чсркассио-Лотовекой 
Сельский Совет 

Лег >глчсік*ого район* 
Харькомкого округа 

•9 а.
М

€• Ч«р«ксиі7І9юш

ф

К решок уюсювере 
ния личкосіи

1. Фашин* ——
2. Ин« Отчество
3. ’Тод. месяц млінь рождения.

. • года , • дня
4. Месторождения

Действительно
по . ♦ 192 г.

З. Место ЖК ТОЯЬИОГО китсдытм 6 7 8 9 10

6. І*од даиятнй
7. Отношение к воинскоЛ ионии- 

кости
8. Семейное положение
9. I Подпись «ллдслыи удосто

верения
10. Липа, внесенные на основа

нии ст. 261 Административ
ного Кодекса УГ.СР.

Ф.ТМНЛНЯ, имя и отчество I Лст.1 Роюм* ОТИЦИХИН* к КІ1-
*«4ьиу уя(К1и*«П<ии*

Ирекгдатель Сеачоаси 

Секретарь



У.ССР.

Черкасско - Лозовской 
Сельский Совет 
Дергачевского района 
Ьрмоккого округа

М *. 
М

с. Чірккаичіотм

ирММИВЦ К СТ. 14.

Проктіркт всех стран, соединяйтесь!

Удостоверение личности

1. Фамилия.... - . . . . . .  ____ .. ■
2. Имя Отчество
3. Гол. месяц и день рождения.

. * года дня
4. Место рождения —... —• ■

Действительно 
по. * ІШ г.

| М е с т о  

! для фотографиче

ской карточки

| (необязательно)
I. - ________

М. ІІ.

5. Место постоянного жительства

6. Род занятий
7. Отношение к воинской повинности 8 9

*

СО

8. Семейное положенно
9. Подпись владельца удостоверения

10. Лица, вписанные в удостоверение, на 
основании ст. 251 Адм. Код. УССР.

Фамилия, имя, 
отчество

I I Рмоиикм отко- 
Лста шгннс к мядслміу 

| удостоверения

1

Председатель Сельсовета..

Секретарь

С
т. 14



Вартість бланка а одержувачів особливих 
посвідок сільські та селищні ради не стя
гають.

22. Відмітки, що їх на підставі арт. 15 
цієї Інструкції ради занотовують до особо
вої посвідки, гак само увільняються пгд будь- 
яких оплат.

23. Зразкову форму особової посвідки до- 
дасться до ціпі Інструкції-

Харків, 14 січня 1928 р.

Народній Комісар Впу'грішпіх С'іірав
УСРГ Баліцький.

15. Інструкція про організацію інституту, 
права й обов'язки сільських виконавців.

Видано на підставі:
арт. 220 Адміністративного Кодексу 

УСРР (Ж. Уз. УСРР І927р, МіїЗ-65, арт 240) 
і на розвиток аит.арт.2іЗ -2і9 цього Кодекс'/.

А. П о р я д о к  я к  і і  а  с т а н  о  п л ю в а т и  
с і л і. в и к о и а в п і в.

1. Інститут старших і молодших сільських 
виконавців чинить в сільських місцевостях.

У в а г а .  В тих содігщах міського тішу, 
НЮ складом свопї людности й побутом 110 
мпрізпнюгі«я від сільських місцевостей, 
можна утворювати інститут сільських ви
конавців на підставі мотивованих поста
нов відповідних селищних рад, що їх за
твердив районові!!! виконавчий комітет. У 
цьому випадкові осе скапало в даній ін
струкції стосовно до сільських рад так са
мо стосується й до селищних рад.

2. Сільських виконавців для кожного села 
пастаповлюс порядком, передбаченим в цій 
інструкції, 'відповідна сільська рада по черзі 
з поміж громадян, віко» від 13-ти до 45 ро
ків, що постійно живуть в даному селі, на 
фсчепепь найбільшо 4 місяці.

Особу, що відбуває чергу в сільвпкопав- 
дях. можна призначити знов па сільвиконав- 
ця, коли інч громадяни даного села, що їх 
можно ігритятати до виконанім обов'язків 
сі.тьвнкоїшщів, відбудуть свою чергу.

Стоимость бланка с получателей удосто
верений личности сельскими и поселковым* 
советами не взыскивается.

22. Отметки, вносимые н удостоверение
личности па основании ст. 15 настоящей, 
инструкции, также освобождаются от ка- 
ких-бм то ни было сборов. |

23. Образец формы удостоверения лично ( 
сти прилагается к настоящей инструкции

Харьков, 14 января И»20 г.

Народный Комиссар Пнутрсшіих Дел 
УІ’СІ’ Балицкий.

15. Инструкция об организации института,! 
правах и обязанностях сельских исполни*| 

телек. I
Илдана на основании: (
ст. 220 Административного Кодексе! 

УССР (СО. Уз. УССР 192/г.. М 63 65. ст. 24$ 
и в развитие ст. ст. 213 -219 того-же Кодекса. 1

А. П о р я д о к  н а з н а ч е н и я  с о л ь - .
И  С  П  О  Л  І І  и  т е л е  й.

1. Институт старших и младших сельис- 
полшггелей дейстнует н сельских МОСТИ"- 
стих.

ІІ р и ч е ч а и и е. В тех поселениях 
городского типа, которые составом с ном* 
населения и бытом но отличаются от 
сельских местностей, можно вводить ин
ститут сельских исполнителей на осаола- 
1ши мотнвиропанных постановлений со
ответствующих поселковых советов, ут
вержденных районным исполнительным 
комитетом. В данном случае все сказанное 
в настоящей инструкции относительно 
сельских советов в такой же степени от* 
иоситсн и к поселковым сонетам.
2. (ієлідіис исполнители для каждого се

ла назначаются » порядке, предусмотрен
ном настоящей инструкцией, соответствуй : 
питав сельскими советами по очереди из 
числа граждан, в возрасте от 18-ти до 45 
лог, проживающих постоянно в данном со- 
лепин, на с|юк но больше 4-х месяцев.

Лицо, отбывающее очередь сельисполет- 
тсля. может быть вторнчпо назначено сель- 
исполнителем лишь после того, как все 
граждане данного села, подлежащие при
влечению к исполнению обязанностей сель- 
исполиителей. отбудут свою очередь.



3. До виконанії» обов'язків сільвнкоиащйі 
шіа іпригягатл як чоловіків, як і жінок, 
там, прото, то жінок притягається лише 
ці, коли цс ‘Визнає за потрібне сільська ра-
і.
4. На старших сільвикинагців можпа па* 

івновловатп лише ипсьмеиннх громадян,
5. На сільвпкопавців не можна пастаоов* 

оватя осіб:
а) позбавлених виборчих прав;
б) віком до 18 і понад 45 років;
,Б) тих, що е під судом і слідством, внну- 

ічені в злочинах. за які застосовується поз- 
ІВ.ЮІШЯ ео.1 і на будь-який речепець.

6. З осіб, що їх згідно а іьп. <а> і «в* 
резущопо арт. не можна пастановлювати 
і сільвиконаздів, бореться спеціальну опла-

Розмір оплати встановлюють округові ви- 
шавчі комітети, проте, пайбілмне 10 карб.
7Н0.

У в а г а .  Зазначена оплата іде на по
треби охорони громадського ладу та особи
стої й майнової безпеки в сільських міс
цевостях. Порядок як збирати її. визнача
ється окремою інструкцією, що її видає 
Наркоман УОРР по згоді з ПКВС.

7. Від обов'язків сільвпкопавшв уидьпю- 
ься:
а) голів і членів виконкомів та членів сіль- 

.ких рад. то постійно живуть і працюють 
і терені -даного гола:

б) робітний апарат (голови, заступппки та 
чфстарі) райкомпезачів, сількомпсзамів, ко- 
тстів взаємодопомога й доброхітнпх това- 
іств порятунку па во5ах;
в) начальників доброхртх пожежппх ко- 

щд. їхпіх помічників, ііачальнпків пожеж- 
іх загонів, та голів і секретарів доброхіт* 
їх пожежних організацій;

г) всіх робітників і службовців, що иере- 
тякггь на постійній роботі як у наймах, як 
за вибором в радянських, кооперативних, 
зофесійних і іпших подібних організаціях, 
ггановах й підприємствах па терепі даиого 
иа;
д) хворих або калік, які пе можуть нести 

[юз’язків сільських виконавців з тіш, що 
| гочасово непрацездатних увільняється від

3. К исполнению обязанностей сольиеиол- 
шлелей можно привлекать как мужчин, так 
и женщин, с тем, однако, что женщины при
влекаются лишь в тех случаях, когда сель
совет признает это необходимым.

4. Старшими сельнсаолшггелями могут 
быть назначены линь грамотные граждане.

5. Сельскими исполнителями нельзя на* 
значать лиц:

а) лишенных избирательных прав,
б) в возрасте до 18 и больше 45 лет,
в) находящихся под судом н следствием 

но обвинению в преступлениях, влекущих 
за собою лишение свободы, независимо от 
срока.

6. С лий. которые согласно п.и. <а> я 
«в* предыдущей статьи йе могут быть на
значены сельисполннтелями, взыскивается 
специальный сбор в размере, установленном 
окружными исполнительными комитетами, 
но но больше 10 руб. в год.

П р и м е ч а н и е .  Указанный сбор по
ступает на нужды охраны общественного 
порядка и личной и имущественной без
опасности в сельских местностях п поря
док взыскания его определяется особой 
инструкцией, издаваемой Наркомфппом 
УССР по согласованию с ЮД.
7. От обязанностей селыкполиигазей ос

вобождаются:
а) председатели п члены исполкомов, а 

также сельских советов, постоянно прожи
вающие п работающие на территории дан
ного села;

•б) рабочий аппарат (председатели, заме
стители и секретари) райкомнезамов, сель- 
комнезамов, комитетов взаимопомощи я доб
ровольных обществ спасения на водах;

в) начальники добровольных пожарных 
команд, ях помощники, начальники пожар- 
пых отрядов, а также председатели и секре
тари добровольных пожарных организа
ций;

г) все рабочие в служащие, состоящие на 
достоянной работе как по найму, тая и по 
выбору в советских, кооперативных, про
фессиональных и других подобных органи
зациях, учреждениях и предприятиях па 
территории даииого села;

д) ляпа, имеющие болезни в физические 
недостатки, не позволяющие ям вести обя
занности сельясполнптелей с тем, что лица,



обов'язків гільвиконапців лише па рсчепоць, 
потрібний на відновлення працездатносте:

€Ї ЖІНОК, якщо їх притяпилься ДО ШІКО- 
оаипя обов'язків сільшіконавців, па два мі* 
сяці пород пологами й по пологах—на весь 
час годування грудьми;

ж) жінок, то мають дітей до 8 літнього 
віку, каш нема кому їх доглядати;

з) членів родини: 1) червоноармійців па
весь час. відбування служби в І’обітничо-Со* 

.ляиській Червоній Армії й Флоті та 2) ро* 
бідшп.ів командного, мушт|м>г.ого та полі* 
тіічіюго складу Робітничо-Селянської Мілі
ції і адміністративно* муштрового складу
поправно-трудових установ:

і) всіх учнів;
к) усіх німецьких громадяп;
л) осіб, що увільнені під військової служби 

через релігійні переконаний, па час, доки ви* 
хонують гоїш громадські або державні рідо
ти:

м) інших осіб, що будуть укільлепі від 
виконання обов'язків сільвпконавців спеці* 
Я.1ЫПИ! законом-

У в а г а .  Осіб, увільнених від військової 
елужоп через релігійні переконання, увіль- 
шоєтьгя під обов'язків сільвпконавців ли* 
нге на час виконання ними громадських 
або державних робіт, а також увільнгокть* 
ея від виконання тих обов’язків, що зпя- 
яані з ужквапиям зброї, і заміною їх на 
інші обов'язки, що передбачені для сільвп- 
копавців цією інструкцією.

8. Загальну кількість сільських виконавців 
для кожного села визначає відпопідппй раПо
повни виконавчий комітет, залежно від міс
цевих умов, проте в межах таких норм:

а) молодших сільських впкопавців—одпп 
па 25—50 дворищ;

б) старших сілшікоішців — одни па 
200 — 250 дворищ.

В окремих содах з меншою, піж тут зазна
чено, кількістю дворищ сільвпконавців мож
на призначати за піиіиженою нормою, проте, 
лс нижче норми: одпп молодший сільвпкона- 
вош, на 5 дворищ і одни старший—на 100 
дворпщ. Лкшо в селі бракуватиме зазначеної

утратившие временно іуУ*01"1 ..„„„.«іій 
вобождлютея <»т обязаиності Й 
телей лишь на срок, «е^'^ошлый для а* 
становления ее;

с) ж-.ішіини, привлекаемые к мсиоліещ 
іяілпплгтпЯ (*мі.ііі*пліііНТЄЛ0Й. На і МЄС1

! ьущ

л

) і

ч

обязаппостсй сельисполнителей 
ца до родов и после ролов на 
кормления грудью;

ж) женщины, имеющие детей до 8 лет* 
го возраста, если пет лица, которце ухав 
пало бы за ними;

з) члены семей: 1) красноармейце^ I
все время прохождения службы в Раме 
Крестьянской Красной Армии я Фл->г\ I 
также ’і) райпцшки кочаїшт, строєній * 
и политического состава Рабоче-КреиШ " 
ской Милиции к административін>*гт|кн*пш 
состава исправительно-трудовых учрежр 
ний; ?

и) все ученики;
к) все германские граждане; ,
л) лица, освобожденные от военной сл 

бы по религиозным убеждениям—на пр1 
выполнения ими общественных ИЛИ ПХ|П: 
дарственных работ;

м) другие лица, которые будут осв 
дсны от выполнения обязанностей соль 
полшгге.іей пісніші.ним законом.

ІІ р н м с я а и н с. Лица, осиобожд 
пые от военной службы ПО РСЛНГНОЗНЙ 
убеждениям, освобождаются от обязан 
стой сельисполннтелей лишь на вре|
ПЫПОЛПеШ1И ИМИ ІіҐ>ІЦЄС]ВЄШІЬІХ ИЛИ |оС|
да|>ст»сн:іьіх работ, а также осіюбожц (і 
ются от выполиспип обязанностей, ск 
эанных с употреблением оружия, с зак 
пою их другими обзанностями, продуємо 
репными для ссльнсполжтслей нас 
щей шіструкшіоі*

8. Общее количество ссльнсполнито 
для каждого села определяет соответпв 
ший районный исполнительный комитет, 
зависимости от местных условий, но в п 
делах следующих норм:

а) младших сельских нсполиятелсИ
один на 25—50 дворов; I

б) старших сельисиолнителей—один р 
200—250 дворов.

В отдельных селах с меньшим, чем 
мяиуто, количеством дворов', гсльиспол 
телей можно назначать по уменьшен 
норме, но не ниже нормы—один план 
сольисполнитель на 5 дворов и один пЩ 
ший—па 100 дворов. Если село но достигяс'



ігажспої поряи для Фііого старшого сіль* 
копавця, обов'язки Його покладається іга 
ного з молодших сільвпкопавців за призна
ниям сільради.
9. Виходячи із загалі,пої кількості! сільви* 
юанів, що її па підставі перезутого ар* 
ку.ту визначить райвиконком, сільська ра- 
через пдміпістратшшо-нпорндчу комісію 

збиває кожпо село. іцо увіходить до її 
шу, на відповідні участки спершу для мо- 
дшнх, а відтак для старших сільвиконав-

з таким розрахунком, щоб у кожному 
асткові молодшого сільвпкоиавня була од- 
кова приблизно кількість громадян, шо мо- 
ть бути за сільпнконавиів, а кожний уча- 
ж старшого сільвпкоиавня складався б з 
лакової кількостп участків молодших сіль- 
коиавців.
Кожному участкові, д.ія зручності! обліку, 
дасться певне чергове число.
10. Визначивши в такий спосіб участки для 
^виконавців, сільська рада, па подання ад* 
іістратпвпо-впорядчої комісії або відповід* 
го уповноваженого сільради, настановляє 
я кожного участку сільвнконавнів зпоміж 
>мадяп, що живуть в цьому участкові, до
туючи черги дворищ, в кількості. П.чріб* 
і для обслуговування участку, протягом ро-
(з іюзрахунку, що кожний з пастаиовлю- 

них має виконувати свої обов'язки пайбіль- 
• 4 місяці) іі одного кандидата до них. Так 
чо рада точпо визначає реченці, в які ко.к* 
і! з нпх має розпочати й закінчити свою 
ргу відбування обов'язків сільвикоиавців.

У в а гіГ Потім того, як усі настановле
ні сільвикопавиі відбудуть свою чергу, сіль
рада призначає повнх тим самим порядком, 
що його зазначепо р і^ьочу артикулі. 11

11. Порядок черги, що за нею кожний з 
ітановлювапих (арт. 10) має викопувати 
ж'язки сільїшконавця, сільрада визначає 
іежно від господарчої й трудової мопп дво
їна пастаповлюваннх та від порп року, з 
м, щоб на час еіпожатн та польових робіт 
ів'язкп сільвикоиавців покладалося на гро* 
дяп з тих дворігш. шо мають найбільш 
-дпездатпих робітників і господарчо є мін
ні.

У в а г а .  Сільські радо мають право, 
якщо вони визнають за можливе» узільни-

указашюй поппжсппой нормы для одного 
старшего сельнсполіштсля, обязанности ого 
возлагаются па одного из младших сольне* 
подшітслей ио назначению сельсовета.

9. Исходя из общего количества ссльис- 
полннтслей, которое будет определено рай
исполкомом на основании предыдущей 
статьи, сельский совет распределяет че
рез адмішистративно-благоустройствсшіую 
комиссию каждое село, входящее в их со
став, на соответствующие участки, снача
ла для младших, а потом для старших ссль- 
неполантелей, с таким расчетом, чтобы в 
каждом участке младшего сельнсполіштсля 
было приблизительно одинаковое количество 
граждан, могущих быть сельнсполинтслями, 
а каждый участок старшего сельисполпитс- 
ля составлялся из одинакового количества 
участков младших сельисполнителей.

Каждому участку для удобства учета да
стся определенный очередной номер.

10. Определив таким образом участки 
сельисполнителей, сельский совет, по пред
ставлению адмшшстративно-благоустройст- 
вевной комиссии или соответствующего упол
номоченного сельсовета, назначает для каж
дого участка сельисполнителей из 'числа 
граждан, живущих в нем, соблюдая оче
редь дворов, в'колпчество, необходимом для 
обслуживания участка в продолжение года 
(из * расчета, что каждый из означаемых 
должен выполнять свои обязанности не 
более четырех месяцев), п одного кандида
та к ним, а также точно определяет сроки, 
в которые каждый из ппх должен пачать п 
закончить свою очередь в отношении отбы
вания обязанностей сельпто.тіштелей.

П р и м е ч а н и е .  После того, как все 
назначенные сельнсполппте.тп отбудут 
свою очередь, сельский сов*т назначает 
новых в том же порядке, который пред
усмотрел настоящей статьей.
И. Порядок очередп, в которую каждый 

из назначаемых (ст. 10) должен исполнять 
обязанности ссльпсполпптеля, сельсовет оп
ределяет в зависимости от хозяйственной п 
трудовой мощности дворов, назначаемых, а 
также от времсаи года, с тем, чтобы на 
время сенокоса п полевых работ обязанно
сти сельисполпителсй возлагались бы на 
граждан пз числа дворов, имеющих большее 
количество трудоспособных работников н с 
хозяйственной стороны более сильных.

П р и м е ч а н и е .  С е-льекпе советы 
имеют право, если онп признают волмож-



тп громадян під виконання обов'язків с:лі.- 
іпікшшців за випадків, коли настаїмвлю- 
вашій на гілмшконпіщн є одна .інша пра
цездатна особа з членів дворища й іцюва- 
іиті. господарство його, або коли пмпо- 
дарстіч» дворища потерпіло в анамній мірі 
від того чи іншого стихійного лиха, або 
нестатку |н*ч>чої сили та аа випадків. колп 
пастаповлюпаиа на сі.шшкпнавця жінка 
недр хатнє господарство дворища, в якому 
прім неї пома їгпиі\ мрацездатпм\ жінок.

12. Катгднпатн вступають сільтткоиавшв 
літ чаг. їхньої типчакової длаволепої відлуч
ки або хвороби та ще коли сільвпконавці ви
бувають зовсім до спливу 'встановленого ре
ченця, з тим. що час. протягом якого канди
дат фактично викопуватиме обов'язки сільвп- 
копавців. заступаючи їх. загалом по може 
бути більший за |х*чеііетіь, встановлений для 
р.ідбупгу обов'язків сі.тьвикоігагщя, леб-то 4-х 
місяців (арт.2-й цієї інструкції). Якщо кан
дидат. фаьтичпо виконуючи обов'-язкп сіль- 
виконавця, по відбуде повністю зазпачепого 
речоїшя. йому за цей реченець зараховують
ся перебування в кандидатах протягом року, 
а яшо він протягом року зовсім не викону
вав обов’язків сільвиконавцн, його паста- 
ястлюється в паступпому році па сільвпко- 
навпя на зягальшх підставах.

У в а г а .  На випадок вибуття кандидата, 
замість пьоро настапоплюється нового кан
дидата.
12. Списки учестків (арт. 9) і настановле

них сі.іьвиконавців (арт. 10), після того я к ї х  
затвердить сільрада, оголошується на загаль
них зборах і’ромааян даного села і потім під- 
іпиваєтьоя до споціяльпої справи «Про гіль- 
впконаїщів», що мас бути заведена для ли
стування про них в кожній сільраді і. вод
ночас, служить для обліку сільвиконавців.

14. Кожній особі, що розпочинає знкону* 
ватіг обов'язки сідьвикоішця, відповіді» 
сільрада івидає посвідку за підписом голови 
Й секретар, з лрикладаппям печатки Й за- 
зпачешіям прізвища, іметти й по батькові ви- 
копавця, а також протягом якого речепця да
на особа мас шжояуватп обов'язки сільви- 
коімівця. Крім того кожному сільвикоаанцові 
на час г.ідбувапня лпм своїх обов'язків пл- 
іасп.ся чйдяїтаку- -чорвопу пов’язку на пра-

І
ным, освооодить граждан от исполнеііц| 
обязанностей сельис.'іолшгтелей В С.туч»-1 
ях, когда назначаемый сельисподиителч 
является ещнетвенным трудоспособна 
лицом из членов двора и ведет ХОЗЯЙСТВ» 
его, или, «ч*літ хозяйство двора, в знач-1 
тельной мере, потерпело от того или яви 
го стихийного бедствия или недостатв 
в рабочей силе, а также в случаях, к«гв 
назначаемая сельисполпителсм хепщна 
ведет домашнее хозяйство двора, в кот* 
ром, кроме псе, нет других трудоспособ
ных жонщип.
12. Кандидаты замещают се.іьиено.інит* 

лей в случае временной |ОД|нчіігішоіі оті- 
кп их или болезни, а также, когда смык- 
полшггели выбывают совсем до «кончали 
установленного срока, ирн чем промежути 
времени, в продолжении кото|юго канлпди 
будет фактически исполнять обязанное!» 
сельисно.ішггслсй. замещая их, в общем и 
может нренышать срока, устаповдедноп: 
для отбывания обязанностей СОЛЬИСИО.П* 
теля, т. е. 4-х месяцев (ст. 2-ая настоянці 
инструкции). Если же кандидат, фаїтііоси1 
исполняя обязанности еельисноднителя, ш 
отбудет полностью указанного срока, ему а 
таковой срок засчитывается отбывали 
кандидатов в течение года, а если ои в те
чение года совершеппо пе исполнял обязан
ностей сельисполшггеля, его назначает 
ССЛЬНСЧІОЛНИТО.Н'Ч в следующем году па об
щих основаниях.

П р и м е ч а н и е .  В случае иьнмт* 
кандидата, вместо него назначается но
вый кандидат.
12. Списки участков (ст. 9) и лазлачо* 

пых сельнсполннтелей (ст. 10) поело ут 
верждітшя их сельгопетом, появляются и 
общих собраниях граждан данного села, »; 
потом подшиваются к специальному долу) 
«0 сельисполннтелях». которое ДОЛЖЯ»’ 
быть заведено .для переписки о лих и к;гі
дом сельсовете и которое одновременно слу
жит для учета сельисполиителей.

14. Каждому липу, приступающему к к* 
полпенни» обязанностей сельисианпітеіі 
соответствующий сельсовет выдают удосі* 
веренно за подписью председателя и секре
таря, с приложением печати н обозначен!* 
єм фамилии, нмепн и отчества исполнителя, 
а также срока, в течение которого зашив 
лицо должно исполнять обязанности селыю 
нолннтоля. Кі;юме того, каацому с,ельники- 
нптелю на время отбывания им своих «б»-

»(»



нй рука» в 4 см. завширшки для молодшого 
ільняконанця й 8 ом. затипркн—яля стар* 
того з написом: «Сілмтчшлвшії.».

15. Потім там), як настановляю нових сіль- 
жонавців, голова сільради та ще засідатель 
вАалміиміліційного відділку або Його заступ
ай; ішвшші проіпструкттати їх на місці 
по-до крав та обов'язків сільпнконавців, 
вертаючи їхню увагу також і на значіння 
хпьої робот для грочадп, та на ту пере- 
агу, що ікнім мають вад ііштпми. беручи без- 
«середню участь в радянській роботі. Опріч 
його, сільвиконавців періодично ознайомлює 
і законодавчим матерія.том, розпорядженнями 
і обов'язковими постановами виконавчих ко- 
іітетів, що надходять до сільради, та пояс* 
порться їм значіння окремих «а пнх нокла- 
іеппт завдань.

16. Скарги на неправильне пасталордення 
«а оільвнкопавця подасться до идпозідпого 
і'айонового виконавчого комітету, який мак 
хюгляпути скаргу протягом 5-х тижнів. По- 
іаипя скарги не увільню»; скаржника від тш- 
шпаїтя обов'язків сільялконавця аж доко 
'карту пс буде розвязаио.

(і. О б о в * я з к и й п р а в а  с і  д і. в и к о* 
іі а в ц і в.

17. До обов'язків сільських виконавців на* 
лежить:

а) наглядати додержання в обс.тугояаіюму 
ними учагтк»ті революційного лазу та гро
мадського спокою іі дбати про відновлення 
порушеного ладу та допомагати органам мі
ліції за вказівками їх в боротьбі зі всілякими 
злочинами: б)

б) повідомляти сільську раду й міліцію про 
пгі події й випадки в^ селі (про ЗЗПОДІЯНІ 
злочини, самогубство. лоїпеспі захворуванпя. 
зпахітии. прлГхтудігу худобу, непевних осіб 

1 то-то), а так само дбати про охорону місця
Й слідів заподіяного злочину або зпайденого 
група доки не прибуде міліція. або органи 

’ едіічої влади:

в) затримувати Й преироводжуватн до сіль
ради або міліції осіб, що заподіяли злочин, 
а так само супроводжувати до ближчої сіль
ради осіб, що їх направляється з розпоря
дження сільради або е.ргаиів міліції:

данностей, выдается отличительный знак--- 
красная повязка на правый рукав, шириною 
в 4 см. для младшего сельпсполнителн я 8 
си. для старшего с надписью «Сельнспол- 
нитель>.

15. Поело назначения новых сельпспол- 
нителей председатель сельсовета, а также 
заведмвающий райадмипмилнцейского от
деления или его заместитель должны проин
структировать их на мосте относительно 
Нрав и обязанностей сельисіюлнитедя, об
ращая их внимание па то значение, кото
рое имеет их работа для общества, а также 
и на то преимущества, которые они имеют 
перед другими, участвуя непосредственно в 
советской работе, кроме того сельисполпи- 
телей периодически знакомят с законода
тельным материалом, распоряжениями и обя
зательными постановлениями исполнитель
ных комитетов, поступающими в сельсоветы, 
а также им оояспяется значение отдельных 
возлагаемых на ипх заданий.

16. Жалобы па неправильное назпаченне 
сельпсполиителямп подаются соответствую
щему районному исполнительному комитету, 
который должен рассмотреть жалобу в те
чение 2-х недель. Подача жалобы яе осво
бождает жалобщика от исполнения обязан
ностей ссльисполиитсля, пока жалоба не 
будет разрешеиа.

Б. О б я з а - п п о с т и  и  н р а в а  с е л ь 
п о  п о л  я н  т е л  е й.

17. К обязанностям сельисполшггелей от
носится:

а) наблюдение, за соблюдением в обслу
живаемом ими участке революционного по
рядка и общественного спокойствия и при
нятие мер к восстановлению нарушенного 
порядка, а также содействие органам мили
ции в борьбе со всевозможными преступле
ниями по их указаниям:

б) уведомление сельсовета и милиции о 
всех событиях в селе и случаях о совер
шенных преступлениях, самоубийствах, 
эпидемических заболеваниях, найденных ве
щах, приблудившемся скоте, подозритель
ных лицах к т. д.. а также принятие мер к 
охране места и следов совершенного пре
ступления или иайдепного трупа до прибы
тия милиции или органа следственной власти:

в) задержание и препровождение в сель
совет или милицию лиц, совершивших пре
ступление, а также сопровождение до бли
жайшего сельсовета лиц. направляемых по 
распоряжению сельсовета пли органов ми
лиции;



г) наглядати додержання чітіщх обов'яз- 
• • "V постанов і правил, зокрема па підста

ві їх наглядати чистоту ІІ санітарний стан 
села, спраішиїі етап вулиць, мостів, майда
нів, колодязів загалі.ното користування Іі ін
ших громадських споруджень на території об
слуговуваного участку, а так само нагляда
ти» щоб не нищилося, не псувалося телефон
ну ІІ телеграфну мережу, посади, сади, горо
ди то-що;

д) здійснювати завдання в справі притяг
нення людности до трудового відбутку, '/окре
ма. в справі боротьби з пожежами, повіддю 
Іі ішним стихійніш лихом, та боротися з ними 
Іі рятувати людей, майно то-що;

е) виражати, за нарядом сільради й райад- 
міііміліційіінх відділків, на роботу осіб, що їм 
вироком с у д у  або постановою адміїюргавів 
призначено відбувати примусову роботу без 
позбавлення полі та доглядати, як воші ви
конують роботу й викривати тих, що ухиля
тимуться під роботи;

ж) сповіщати г)юмадяп про всі розпоря
дження й найважливіші постанови сільської 
ра їй, повідомляти їх про загальні зборп, 
вручати окладні листів, повістки, повідомлен
ня Й постанови;

з) виконувати інші обов'язки, передбачепі 
в спеціальних законах.

18. Крім перелічених в передутому арт. 
загальних обов'язків, па сільвпкопавців зо
крема покладається:

а) па старших сільпикопаппів: 1) склада
ти, за встановленим зразком протоколи про 
ламання чинних на терені сільрадо обов'яз
кових постанов і надсилати їх до сільради; 2) 
допомогати сільській раді виконувати накла
дені за ламппня обов'язкових постанов захо
ди адчгпміливу. та безсиірно стягати ріжпі 
псподаткосі суми; 3) наглядати за штопан
ням обов'язків мололшпмл сільвиконавіїями 
і 4) доповідати про роботу сільвпкопавців па 
засіданнях президії сільради, з іпручеппя 
президії і па загальних зборах виборців: б)

б) па молодших сі.тт.пиконатщів—чергувати 
гтрп сільській раді протягом усього робітного 
дпя за розкладом чергувлпь, що його вста
новлює сільська рада.

г) ііаблюдспно за пеподмеппем действую
щих обязательных постановлений іі правил, 
в частности, наблюдение, на основании их, 
за чистотою и санитарным состоянием села, 
за исправным состоянием улиц, мостов, пло
щадей, колодцев общего пользования и дру
гих общественных сооружений на террито
рии обслуживаемого участка, а талже и за 
тем, чтобы вс было уничтожения или пор. 
чи .тс.ісі|ишной и телеграфной сети, зеленых 
насаждений, садов, ого|юдов и т. п.;

д) проведение 'заданий по привлечению 
населения к трудовой повинности, в частно
сти, дли борьбы с пожарами, половодьем и 
другими стихийными бедствиями, а также 
принятие мер к борьбе с инми и спасение лю
дей. имущества и т. д.;

с) отправления по нарядам сельсоветов и 
рпйадмнимилпцейских отделений на работу 
лиц, которым приговором суда или поста
новлением плмшюргппоо назначено отбы
вание принудительных работ без .дншепия 
свободы, а также наблюдсшіо за исполнени
ем ими работы и пмявлеино уклоняющихся 
от псе;

ж) извещение граждан о всех распоряже
ниях и наиболее важных постановлениях 
сельсовета, сообщение им об общих собра
ниях. вручение окладных листов, повесток, 
уведомлений и постановлений;

з) исполнение других обязанностей, преду
смотренных в специальных законах.

18. Кроме перечисленных в предыдущей 
ст. общих обязанностей на сельнснолшіто- 
лей, в частности, возлагается:

а) на старших ссльпсполнителсй: 1) со
ставление по установленной форме протоко
лов о парушеппп действующих на террито
рии сельсовета обязательных постановлений 
п направление их в сельсовет; 2) содействие 
сельсовету в проведении в исполнение на
ложенных за парушсипс обязательных по
становлений мер административного воздей
ствия, а также взыскание в бесспорном по
рядке разных сумм неналогового характе
ра; 3) наблюдение за исполнение* гвопх 
обязанностей младшпмя сельпсполпнтслямл 
и 4) докладывать о работе сельисполппте- 
лей на заседаниях президиума сельсовета, а 
также по поручению последнего и па общих 
собраниях избирателей;

б) па младших емьпгпплнптелей—дежур
ство при сельсовете в течение всего рабо
чего дпя в порядке очередности по расписа
нию. устанавливаемому сельсоветом.



19. До обов’язків сілмшконавця що торгує 
я сільраді (и. «б> арт. 18) належить:

а) наглядати додержлппя порядку в при- 
цоині сільради й навколо нього:

1б) персдаоатп завдання сільради сільви- 
капцям та викликати їх в разі потреби 
сільради;
в) розносити члспам сільради опозісткп
0 засідання;
г) викликати па завдання сільради осіб, 
) мают домівку на території даної сільра- 
, а також передавати ЇЇ розпорядження ін
ій урядовим особам села.

У в а г а .  Впкорлгтовупптп сільвиконав* 
,яів для звязку поза межами території

1 сільради не можна.
і 20. Як загальне правило, сі.іьвпконаиці ви
кують покладені па них обов’язки в межах 

і ого участку. Поза Тхиіин ж участками, про- 
1 по даті території сусідньої сільради, сіль* 

конавпів можна шікорнстовуватн. окрім 
ргувашія при сільраді, лише за таких ви
дків:

а) на боротьбу з масовим зламаппям ре- 
люніПного ладу й громадського сипкою, як- 
> треба допомогти тим гільоиконашіям. в 
астпах яких це зламавші сталося:

б) для бороті,бп з «впітвлич в селі стпхій- 
м лихом (пожежею, повіддю то-що);

в) для допомоги міліції або іншим гільвп- 
лавини впкрлватп злочин, пе|игслідуватн й 
гримувати злочинців, та на охорону місця 
слідів злочнпу;

г) в порядкові черги для супроводу до ближ- 
•ї сільради затриманих або цінностей, що

пересилається до району; наглядати лад 
місцях постійного скупчення людей ^р-

Ііркп. базари, театральпг впставп то-що) та 
о наглядати роботу прямусробітішкі», якщо 
гпп впкопукт, громадську роботу поза ме- 

іамп тчастків сільвпкопавніп. —

У в а г а .  Для супроводу затриманих або 
цінностей настановляється по змозі тих 
сільських викопавців. що вміють оруду- 

і вати зброєю. Зброю впдае їм па час су
проводу райвиконком або сільрада, у кого 
вона є.
21. Молодші й старші сі.тьвпкопзппі повпп- 

і по змозі брати як-пайактпвпішу участь в

19. К обязанностям дежурного при сель
совете содьисполнителя (п. «б* ст. 18) от
носится:

а) наблюдать за соблюдением порядка в 
помещении сельсовета и вокруг иего;

0) передавать заданна сел совета сель- 
исполнителям, а также вызывать их в слу
чае надобности в сельсовет;

в) разносить членам сельсовета повестки 
о заседаниях;

г) вызывать по заданиям сельсовета, а 
также передавать его распоряжения другим 
должностным лицам села.

П р и м е ч а н и е .  Использование ссль- 
псполиптслсй и я связи вне пределов 
территории сельсовета воспрещается.
20. Как общее правило сельнсполшггслм 

исполняют возложениие на них обязанности 
в пределах своего участка. Вне пх участков, 
но не дальше территории соседнего сельсо
вета, сельисполннтелсй можно использо
вать, кроме дежурства при сельсовете, 
лишь и таких случаях:

а) для борьбы с массовым карушеппем 
революционного порядка и общественного 
спокойствия, если необходимо оказать по
мощь тем сельпсполинтелям, па участках 
которых произошло это нарушение;

б) дли борьбы с возникшим в селе стихий- 
пым бедствием (пожаром, половодьем н 
Т. д.);

в) для содействия милиции пли другим 
сельпсполпнтелям во вре.мя раскрытия пре
ступления. преследования и задержания 
преступников, а также охрапы места и сле-

•дов преступления;
г) в порядке очередп, для сопровождения 

до ближайшего сельсовета задержанных или 
ценностей, пересылаемых в район; для при
смотра за порядком в местах постояппого 
скопления людей (ярмарки, базары, теат
ральные представления и т. д.), а также для 
надзора за работою принудработников, если 
они исполняют общественную работу за 
пределами участков сельнсполпптелей.

П р и м е ч а п п е. Для сопровождения 
задержанных пли цеипостей назначаются 
по возможности те сельпсполпптелп, ко
торые умеют обращаться с оружием. Ору- 

. жпе пылает им на время сопровождения 
, райисполком плп сельсовет, где таковой 

имеется.
21. Младшие н старшие ссльисполнятели 

обязаны по возможности принимать паябо-



Ст. Іі

робслі ;ам;тгг]/лтжоі<>-нїк>рмдчн\ комісій 
гі.тьрад, лсіляко сприяючи пожваїшчиїю ціпі 
роботи та допомогами комісіям здійснювати 
покладені на них завдання, та .допомагати 
людності Узнаватися з законами та ;юопо- 
рялжемінмя органів владо, з установленим 
порядком розвяяаннн тих чи іннптх пптаиь. 
ню втикають у гм і, подачі скарг, користу
вання різними пільгами то-то. звертаючись 
для цього, в разі штребщ за поясненними до 
сшгретаря або до членів президії сільради, ре
акцій газет, а так само до прибулих з райо
ну чи :і округи робітників.

ТІ ^лм-мсі нипонашіі. керуючись загалі 
ними заколами та ні.ж» інструкшсю. чинять 
;<а іясазгикачи гоготі с'ищчш. начальника 
райміліції і уношнийженот сільради. а мо
лодші гільвиконаїші ню (і за вказівками ота;»* 
нгих. Па інчімклалних іяпадгів. коли кемож- 
ляію дістати вказівки від зазначених осіб 
н ільські виконавці мя охорони лагу. бо|ють- 
би із стихійним лихом або для запобвгпенни 
біотинам вживакт, потрібних заходів з мас
ної ініціативи, викликаючи на допомогу к пі 
зі пот[юби етил копати в з інших учапків 
або притягаючи до пміго працездатних гро
мадян оіюю участку та затримуючи вапунат- 
ців і іфгнроподжуючи їх до сільради або мі* 
л ці і. Про всі такі випадки, при першій же 
змозі, сі.іьіїнконаиці повинні повідомляти 
сільську р*иу.

2П. якщо нона о. сільяпкошівн, мо
жуть вживати ляше за вііладк.н доконечної 
подроби. наперед попередивши. і лише за та
ких «мяіадків:

а) щоб відбити напад на них. що злгро* 
жу<: їхньому життю або алорээ'ю. або напад 
з мстою підбити сучірооодікуваних зячрича* 
них або цінності, якщо всяких інших спосо

бів оборони но доппг:
б) для «бороли- інших іуїмадіш від нападіп. 

що загрожують їхньому житп». здоров'ю чи 
игсіайматюгті. якщо інакше обороняти їх 
іп» можіга:

в) для т»но. щоб загримати зючпиця аби» 
поймати отікача з під вартп. якщо наздогна
ти Й затримати їх не можна інакше, як не 
гжшвд зброї;

лм* активное участие в работе АШнияпу%.
тигнгнблагоуаройстіюшшх комиссий сельс*. 
та. псячесхн им»-чібствуя <>жиатенкю .*т| 
р.^ГГЫ и содействуя комиссиям В Пров. ». 
иии »мз.в»женаш на них заданий, а так* 
помогать населению в ознакомлении «то | 
законами и рапюрпжолиями оргаиов вль 
<тн. с установленным порщком раа|К»шенц 
тех НЛП ИНЫХ вопросов, ВОЗМНКїІЮЩНХ у кре
стьян, подачи жалоб, пользования разли- 
и»-»»* льготами и т д.. цбрицаяа 
ля :»того. в случае нщцбіиюти, ла ралигії* 

ниями к секретарю или членам прлждиум» 
сельсовета. |»еіаі.'нннм галт. а также к 
елжаюшим из {ыЛопа или окру 1.1 работлі- 
кам.

V? Г слитие ИСЦ...ШНТ-МИ. руководству* 
ясі. общими законами н настоящей инпрую 
Ц»ей. действуют но указанию председатели 
сел,о-нста. начальника уийми.мшии и у но* 
помоченного се.пложяа. а младшие сели* 
иснолпнге.ш к|н>ме того и по указанию стар 
шнх. Н неотложных же случаях, когда по- 
1Н1..40ЖП0  достать указания оанач<м1ны.х ляп, 
сельские иснолнит.ми дли охрани порядка, 
борьбы со стихийными бедствиями, или дл 
Л]н-|уп|к>жденин 11]нттун.|е||ИЙ. нришімаю? 
необходимые меры но собственной инипнатя* 
ве. вызывая на помощь в случае ла.дожостй 
с(МЫ1С1|олнитен»й и.1 других участков, или . 
привлекая к атому тру.пгиособных гра ждай ' 
своего участка. .І также задерживая ян* 
ионных и пренриеождаа их в сельсогетИ’' 
или милицию. О всех таких случаях, ігрі 
первой возможности, гельиеполиители до,пк* , 
ИМ ХТИМОМ.1НТІ. сельсовет*. ^

23. Оружие, если таковое имется. сель* • 
исполнители могут употреблять лишь в слу* ‘ 
чаях крайней необходимости, после ярсіу* 
преждения п только в таких случаях:

а) дли отложения нападения па пне. утро* і 
жаюшего их жизни или здоровью, или на* 
палении с целью отбить сопровождаемых 
задержанных или ценности, если никаких 
других мер оборони недостаточно;

б) для пборопы других граждан .гг нападе* - 
нлй. угрожающих нх жизни, аіоронью. ил 
неприкосновенности. если иначе защитить 1 
их невозможпо;

в) для задержании преступника или и«ия- 
кн убежавшего из-под стражи, если догнать 
я задержать их иначе, как применяя пружю 
невозможпо;

‘М



г) 9а інших випадків, ие|юдбачених ь а|гг. 
8 Аяміи. Кодексу У<ТІ\ лише за «казівка- 
-й пачальпяка міліції.

24. Молодші сільські ішмшці, виковуючи 
®ої обов'язки, підлягають безпосередньо ВІД' 
ввідному старшому сільвикопавцеві. від яко- 
о й дістають всі завданпя, дотично їхніх обо
в’язків. Отарнії ж сиі/ііиконаїші підлягають 
■езпогоредньо голосі сільради або його за- 
тупникові. В селах, де с уповноважені сіль* 
»адн, старші сілмшконакці одержують всі 
^впорядження через нього.

25. Кеш сілнввкоиавшн притягаться на 
юпомогу органах міліції на охо|>оиу громад- 
ького ладу та безпеки або ж для участі в 

заходах боротьби зі злочинними. то сілі.ви- 
копанці переходять під заряд начальника ра
донової міліції і підішлють йому безпо
середню.

‘>•6. Сільський виконавець, одержавши від 
начальника районопої міліції наказа що-до 
виконатися елюціяльно-чілінійних їЛов’язків, 
суперечливі раїгіш даному кпк.гзові від голови 
сільради, повинен позі коліти про це началь
ника мілілії, і я разі підтвердження його на
казу, 'Викопати цей наказ, негайно нонідо- 
мпвіпи про такий випадок голопу сільраді!.

27. Всі законні ]юзпоряджеіжя. то їх -да
ють сільпякопатші, виконуючи свої службо
ві обов'язки, і які торкаються охорони рево
люційного ладу та громадського спокою, с обо
в’язкові для громадян, а тих. що викопува
тимуть них розпоряджень, щжтягавться до 
ві.тпотдальностп, як за пеяшкопаїш завод
ного розпорядження пргдетагошка влалп. дцо 
покликаний охотюпяіїі [юполюнійпий лад і 
громадську безпеку.

28. Молодший сілишкодзвець П|ютятом ре
ченця відбування своїх обов'язків пе може 
відлучайся з села без дозволу старшого сіль- 
виконавця, а старший сільвпконавець—без 
дтролу голиш сільради або уповноваженого. 
Якщо сільвякояавець відлучається з села па 
час більший, як 3 дні. його заступав кап- 
юшт.

29. Сільські виконавці викопують свої обо- 
в’зкм порядком громадського відбутку й пе 
Чістакггь жодного утримання.

г) в других случаях, предусмотренных СТ. 
28 Адчин. Кодекса УССР, лишь по указаниям 
начальника милиции

24. Младшие сельиополнитми при испол
нении своих обязанной' й подчиняются по
нос родствеппо соответствующему старшему 
сельисполвителю, ОТ КОТО!И)ГО п получают 
все задания, относящиеся к их обязан
ностям.

Старшие же сельисполннтелн подчиняются 
непосредственно председателю сельсовета, 
илп его заместителю. В селах, где имеются 
уполномоченные сельсовета, старшие сель- 
исполнптели получают все распоряжения че
рез такового.

25. При привлечении ссльнсполнителей к 
содействию органам милиции в деле поддер
жании общественного порядка н безопас
ности. или же для участия в борьбе с пре
ступниками, сельисполнптелп поступают в 
распоряжение начальника районной милиции 
н подчиняются ему непосредственно.

26. Сельпгполннтель. получивший от на
чальника районной милиции распоряжение 
но исполнению специально милицейских обя- 
занно тей, П}ютиво|к‘чанич“ данному ранее 
распоряжению председатели сельсовета, 
обязан уведомить об атом пачальпика мили 
цин и. в случае подтверждения его распоря
жения. выполнить последнее, хведомнв не
медленно о таком случае председателя сель
совета.

27. Все законные распоряжения, давае
мые сельнсполиптеляхи при исполнении сво
их служебных обязанностей и касающиеся 
охраны революционного порядка я общест
венного спокойствия, обязательны для 
граждан п неііспо.іпяющне этих распоря
жений привлекаются к ответствеппостн, 
как за неисполнение -законного распоряжения 
предсташгголи власти, призванного охра
нять революционный порядок я обществен
ную безопасность.

28. М.шшпй сольнсполплтель. в течение 
срока отбывания своих обязанностей пе мо- 
жет отлучаться из села без разрешения 
старшего сельпспо.тнптеля. а этот послед
ний без разреш пня щкмеедателн сельсовета 
или уполпомоч' того. Если сельисполнитель 
отлучается нз с *ла на время больше, чем 2 
доя. его замещает кандидат.

29. Сельисполнптелп исполняют свои обя- 
зашюгти в порядке общоствешюй яовяшгостм 
и никакими видами содержапия не удовлет
воряются.



30. Сільп.к виконавці не посуп, ніяких ін
ших громадських одбутків протягом часу пе
ребування свого в сільвикопавцях. а також і 
протягом 6-ох місяців після того. Усі інші 
громадські відбутки протягом зазначеного ча
су виконують замість лих господарства, що 
знаходяться в обслугованому ними участков!.

31. Сільські виконавці за праволомстоа, 
звязапі з виконанням їхніх обов'язків (зло
вживання свого стану, надужиття влади, нед
бало ставлення до своїх обов'язків, новино-, 
панпя окремих розпоряджень то-що) відпові
дають як урядові особи пдпснтиіиарпому або 
кримінальному порядкові залежно від того, які 
наслідки мали пі праволомства.

32. За систематичне ухплеипя від вико- 
капни своїх обов'язків, рівндшчпо підмові 
взагалі викопуй-и обов'язки глівпклиапця. 
ятю не у\-«.іоп::я не мало паелідкіз. що
СЧКН ГЧЯЮТЧСЯ і.» КрйМІП:ПЬЯ*‘ї

пости, та за відмову стати сільвиконавцея, 
до осіб, ластавлюваних за сільських вико
навців. застосовується заходи адміністратив
ного впливу, згідно з п. <м> арт. 72 і арт. 
73 Адміністративного Кодексу УСРР.

За злісну відмову виконувати обов’язки 
сільспкопавпя. йе вважаючи на застосовані 
вже за пе заходи алміпвплнву. зазиачепнх 
осіб притягається зо відповідально::™ судо
вим порядком за арт. 58 Кримінального Ко
дексу УСРР.

33. Сільських виконавців можна затриму
вати пе інакше, як водночас повідомивши 
про це сільську раду.

34. Па сільських виконавців поширюєть
ся всі встановлені законом плавила про 
охорону праці.

Зо. Жодних інших обов'язків, крім уста
новлених цією інструкцією, або що будуть 
установлені спеціальними законами, на сіль- 
виконавців покладати пс можна. За непра
вильне використуваппя сільвикоііавиів відпо
відні урядові особи відповідають як за пад- 
ужпття влади за 98-пм арт. Кримінального 
Кодексу УСРР.

36. З впдаппям цієї інструкції всі пере- 
дущі інструкції, обіжники й пояспеппя, що 
їх видавав у ній справі НКВС-. касується, 
оскільки попи перечать пій інструкції!

Харков, 2 лютого Ю28 р.

Народній Комісар Внутрішніх
Справ УСРР Баліцький.

30. Никаких других общественных повни- 
ПОСТОЙ сельские исполнители ВО вроМП сво
его пребывания в сельиснолнптелях. а так
же и в течение 6 месяцев после этого но 
несут. Все другие общественные повинности 
в течение указанного промели выполняются 
вместо них хозяйствами, находящимися в 
обслуживаемом ими участке.

31. Селыюполнителн за нарушения, свя
занные п исполнением их обязанностей 
(злоупотребление своим положением, пре
вышение власти, халатное отношение к 
своим обязанностям, неисполнение отдель
ных распоряжений и т. д.) отвечают как 
золжшнтны.1 лица в пісцші.іішарноч или 
уголовном порядке, іі зависимости от тот. 
какие последствия имели эти нарушения. <

32. За систематическое уклонение от пс- }
полпенни своих обязанностей, равнозначащее * 
отказу вообще нести обязанности ссльиспол- . 
нптеля, если это уклонение пе имело послед
ствий. влекущих по с^бе ответственность в 1 
уголовном порядке, а также за отказ стать | 
сельпсполпителем к лицам, назначенным • 
сельнсполкителями. применяются меры і 
административного воздействия спгласпо 
л. *м> ст. 72 п ст. 73 Административного ■ 
Кодекса УССР. :

За злостный отказ от песенпя обязанностл . 
сельлеполнптеля. несмотря на прямспенныо 
уже за это моры адчинпоапойствия, указап- 
пые лица привлекаются к ответственности в- . 
судебном порядке по ст. 58 Уголовного Ко- > 
декса УССР.

33. Ссльпсполнители могут быть задер
жали не иначе, как с одновременным сооб
щением об этом сельсовету.

34. Па сельнсполнлтелей распространяют
ся все установленные законом правила про 
охрану труда.

35. Никаких других обязанностей, кроме 
установленных настоящей инструкцией или 
которые будут установлены специальными 
законами, па сельнсполоитслей возлагать 
пельзя.

За неправильное нспользоваппе сольпспол- 
яптелей, соответствующие должностные ли
ца отвечают, как за превышение власти по 
ст. 98 Уголовного Кодекса УССР-

36. С пздаппем пятящей инструкции, 
предыдущие нпструкпип, циркуляры іі раз*, 
яснепия, выданные по этому вопросу НКВД, 
отменяются, поскольку они п|ютнворечат на
стоящей инструкция.

Харькгн. 2 февраля 10?8 г.
Народный Комиссар Впутрегрппх Дел

УССР Балицкий.



ПОСТАНОВА НАРКОМФІНУ Й НАРКОМВНУ- 
СПРАВУ УСРР.

16. Інструкція про порядок стягання спеці* 
яльної місцевої оплати з осіб, що позбавле- 
ні права бути призначеними на посаду сіль

ських виконавців.

Видано на іидст.іеі:
ачт. 82 П'-ломсеннч про місцеві фінанси 

УСРР{Лб. Уз. УСРР 1926р.. Х*74-76,арт. 463) 
та уваги до >.рт. 2/8 Адм. Кодексу УСРР 
{36. із. УСРР 1927 о. М 63-65. ирщ. 240)

1. Оіфугопнм Виконавчим Комітетам нада
но право встановлювати спеціальну місцеву 
оплату з осіб, позбавлених права бути приз
наченими на посаду сільських виконавців.

'2. Спеціальній оплаті з осіб, поабаїиешіх 
права бути призначеними на посаду сільсь
ких виконавців, підлягають инжченаведсні 
громадяни віком від ІЗ до 45 років, які по- 
стійио живуть в селищах, де має чинність ін
ститут сільських виконавців, а саме:

а) особи, позбавлені виборчих прав, згід- 
ао з Положенням про виборчі права грома
дян УС1Т;

б) особи, що перебувають під судом і слід
ством, вииуначені за злочини, за які 
встановлено заходи соціальної оборони через 
позбавлення волі, незалежно від Лого речен
ця.

3. З жінок, що не можуть бути сільськи
ми виконавцями за зазначеними в арт. 'і 
підставами, спсціяльну оплату стягається 
лише в тому разі, коли сільська або селищ
на рада визнає взагалі за потрібне притяг
ти жінок до вяконашш обов'язків сільських 
виконавців.

4. 1>ід спеціальної оплати увільняються:
а) голів і членів виконкомів, а так само 

сільських, селнщіш.\.і міських рад. що по
стійно живуть та працюють па території 
даного села або селища;

б) робочий апарат (голів, заступників та 
секретарів) райкомнеллмів. сількомпезамів, 
комітетів взаємодопомоги, доброхітшіх това
риств порятунку па воіі;

в) начальників доброхітнпх пожежних 
команд, їх помічників начальників загонів, 
а так само голів та секретарів доброхітшіх 
пожежних організацій:

г) всіх робітників й службовців, що пере
бувають на постійній роботі як з наймів, як 
і з виборів, в радянських, кооперативних, 
професійних та інших подібних організаціях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМФИНА И НАР-
КОМВНУДЕЛА УССР.

16. Инструкция о порядке взимания спе
циального местного сбора с лиц, лишенных 

права быть назначаемыми на должность 
сельских исполнителей.

Издана на основании:
ст. 82 Положенії* о местных финансах 

УССР{С6. Уз. УССР 1926 к. № 74-76. ст 463) 
и примечани • к ст 218 Админ. Кодекса УССР 
{36. Уз. УСРР 1927 г., М 63 -65. ст. 240).

1. Окружным исполнительным комитетам 
предоставлено право устанавливать спе
циальный местный сбор с лиц, лишенных 
права быть назпачаемымя на должность 
сельских исполнителей.

2. Специальному сбору с лиц, лишеипьіх 
п;ада быть назначаемыми на должность 
сельских исполнителей, подлежат нижеука
занные граждане в возрасте от 1$ до 45 
лет, живущие постоянно в поселениях, где 
существует институт сельских исполните
лей:

а) лица, лишенные избирательных прав, 
согласно Положению об избирательных пра
вах граждан УССР;

б) липа, состоящие под судом и следствием 
по обвинению в преступлениях, за которые 
установлены меры социальной защиты пу
тем лишения свободы, независимо от срока 
последнего.

3. С женщин, ну могущих быть сельскими 
исполнителями .но указаиным в ст. 2 основа
ниям. специальный сбор взимается лишь в 
том случае, если сельский или поселковый 
совет признает вообще небходимым привле
кать женщин к исполнению обязанностей 
сельских исполнителей.

4. От специального сбора освобождаются:
а) председатели и члены исполкомов, а 

также сельских, поселковых и городских со
ветов. постоянно живущие и работающие па 
территории данного сёла или поселка;

б) рабочий аппарат (председатели, заме
стители п секретари) райкомпезамов, сель- 
кочнеземов, комитетов взаимопомощи, доб
ровольных обществ спасания па водах;

в) начальники добровольных пожарных 
команд, их помощники, начальники отрядов, 
а также председателя и секретари доброволь
ных пожарных организаций:

г) все рабочие п служащие, состоящие на 
постоянной службе как по найму, так п по 
выбору, в советских, кооперативных, про
фессиональных п др. подобных организациях.



установах і підприємствах на території да
ного села або селища.

д) осіб, що мають хвороби і фізичні вади, 
які піч дають їм змоги виконувати обов'яз
ки сільських виконавців;

е) жінок за два міпщн норм пологами іі 
на ввесь час годування грудьми;

ж) жінок, що мають дітей до 8-річного ві
ку. коли дома особи, одо ходила б за ними;

з) ч.кміів родин: червоноармійців на ввось 
час, доки вони відбувають реченець в Черво
ній Армії та Флоті, а тай само робітників 
командного, муштрового та політичного скла
ду робітниче-селннської міліції та адміні- 
стративно-муштрового складу поправно-тру
дових установ:

і) всіх учнів;
к) німецьких громадин:

лд осіб, що увільнені від військової служ
би чорез релігійні переконання, на час. доко 
вони виконують громадські або державні ро
боти:

м) інших осіб, що увільнені нід виконаппп 
обов'язків сільвнконавців за спеціальним за
коном.

5. Осіб, яких позбавлено права бути приз
наченими на посаду сільських виконавців 
(арт. 2 цієї інструкції), можна обкладати за
значеною оплатою розміром, що встановлю
ють округові виконавчі комітети, найбільш 
10 карб, па рік.

6. Райвиконкомам надасться право поді
ляти нлатіїв на категорії й призначати для 
різних категорій різні оклади оплати з тим. 
щоб такі оклади йе первнщувалп кінцевого 
розміру обкладений, зазначеного в арт. 5 цієї 
інструкції. Таж само райвиконкоми мають 
право цілком увільняти окремих осіб і певні 
категорії нлатіїв (наприклад, жінок) від об
кладання, крім осіб» зазначених в арт. 4 кісї 
інструкції. 7 * * * * * * *

7. Зазначений в попередньому арт. 6 по
діл платіїв па категорії можна провадити за
ознаками, що свідчать про олатоздатність ті
єї або пішої групи людности даної місцевосте- 
Так. наприклад, цей поділ може визначатися
розміром прибутків по обкладанню прибутко
вим або сільськогосподарським податком, ста
ном господарств що до забезпеченосте худо
бою, засівпкми засобами та іншими ознаками,
залежпо від місцевих умов.

учреждениях н іци'Дігриятнях на торриторн 
данного села или поселка;

д) лица, страдающие болезнями н физи
ческими недостатками, препятствующими и* 
сепию обязанностей сельских ясшммтслей;

е) женщины за два месяца -до родов и на 
все время кормления грудью;

ж) женщины, имеющие детей ДО 8-МІ 
летнего возраста при отсутствн лица, уха
живающего за иимн;

з) члены семей: красноармейцев—на это 
премя,отбыга»ия последними срока военной 
службы в Красной Армии и Флоте, а также 
работников командного, учебпого и полити
ческого состава рабоче-крестьянской мили
ции и административно-учебного состава 
исправптелыю-трудовых учреждений;

и) все ученики; •
к) германские граждане;
л) лица, ос; обождекные от всичтоі-

службы по своим религиозным уОождснпям. * 
па время исполнения ими общостнншыт или. 
государственных работ. |

<
м) другие лица, осноТюжлеиные от кснол-*

нения обязанностей сельисно.шителей ого—| 
бым закопом. |

о. Лица, ліішеїшьіе -права быть назначає-| 
томи па должность сельнснолнптолей (ст. 21 
настоящей инструкции). могут быть обла
гаемы указанным обором в размере, уста
новленном окружными исполнительными ко
митетами не свыше 10 руб. па год.

6. Райисполкомам предоставляется право- 
разделять плательщиков на категории и на
значать для разных категорий разные окла
ды сбора с тем, чтобы :гги оклады не пре
вышали предельного размера обложения, 
указанного в ст. 5 настоящей инструкции. 
Точпо также райисполкомы имеют право со
вершенно освобождать отдельных лиц и опре
деленные категории плательщиков (напр.. 
женщин) от обложения, помимо лиц, ука
занных в ст. 4 настоящей инструкции.

7. Означенное в предыдущей статье 6 раз
деление плательщиков на категории, может 
быть произведено по признакам, указываю
щим па платежеспособность той или иной 
группы паселепия данной местности. Так. 
например, раздедсппс это определяется раз
мером доходов по обложению подоходным пли 
сельско-хозяйственным налогом, положением 
хозяйств в отношепии обеспеченности скотом, 
посевными средствами, а также другими при
знаками в зависимости от местных условий.



і 8. Кожну особу, яку но увільняється вія 
[гаданої оплати на підстапі цієї інсціукиії 
бо постанов райвиконкому (арт. 6 иівї ін- 
трукцїї), обкладаться окремо, иезалешо 
ід того, скільки таких осіб є в складі того 
и іншого осиодарства.

9. Для обкладання спеціальною оплатою 
сіб, иозбавлсннх прана бути призначеними 
а посаду сільських виконавців, встановлю* 
гься річні окладні періоди. Для виплата па* 
ахованого окладу райвиконкоми встановлю
сь найбільш чотнрі речення протягом оклад- 
оп* року.

10. До початку окладного періоду сільраді 
кладае спис платіїи оненіяльної оплати, в 
кому зазначається такі відомості: 1) оріз- 
ищо, ім'я та «о батьконі платіж, 2) місце- 
иребувашгя їх, 3) вік, 4) соціальний стан та 
) тіпали заподпіиш до списку.

Н. Сільради надсилають складені списки 
о райвиконкому, який, перевіривши правил- 
їсть заведених оо описку плато, зазначав 
влад оплати і снопі іцас ллатіїи лро розмір 
ї та рочоноць виплати в спосіб, який за міс- 
;ов»кл умовами с зручнішим.

12. Платіям «здасться право •» лвохгігж- 
кшій реченець після повідомлення про ОКЛЯД 
шлати -подавати до сільради, яка склала 
писок, скаргу на неправильне заведення до 
писку. Сільради в трі.охдешшй речеиець иад- 
илають скаргу із своїй і-иснозком на роз- 
*л:ц до р&йоишжому. Постанови рзйвнкон* 
:ому, ухвалені з приводу них скарг, суть 
юіагочпі Й можуть бути оскаржені в двох- 
ДІЖІІОВИЙ реченець ДО ОК|МШКоНКО#у лише 
» ралі зламаная чинного законодавства гл 
нструкцій, що їх піщано па його розвиток.

13. Нараховані оклади оплати вноситься 
(о каси •райвиконкомів речепці, що їх 
«телговдоо райвиконком.
І У в а г а .  Подання скарги но зупиняв 
І виплати оплати.
І 14. Поткмачепі в «ріьшачепі реченці су
ми оплати зараховується в недоплату, яку 
дтягають сільські або селищні ради пеепір* 
ним порядком, згідно з «Положенням про 
збирання податків» з 2 жовтня 19?чг> року 
05 Зак. СРСР 1926 р.. V? 70, арт. 518). 15

15. Виплачену оплоту щозертасться ляше 
в тому разі, коли постановою райвиконкому 
(арт. 12 цієї інструкції) буде внзиаиа пе- 
враойїьтсть о&водеввя скаржника до описку

8. Каждое лицо, йе освобожденное от дан
ного сбора, на осноьании настоящей инструк
ции или постановлений райисполкома (ст. 6 
настоящей инструкции) облагается отдель
но, независимо от того, сколько гаки лиц 
имеется в том или ином дворе.

9. Для обложения специальным сбором 
лпц, лишенных орала быть назначаемыми 
на должность седьнсиолннтелей, устанавли
ваются годовые окладные периоды. Для 
уплаты начисленного оклада райисполкомы 
устанавливают не больше четырех сроков в 
течение окладного года.

10. До начала окладного периода сельсо
вет составляет список плательщиков сл-- 
цнального сбора, в котором помещаются сле
дующие сведения: 1) фамилии, имя и отче
ство плательщиков, 2) местожительство их.
3) возраст, 4) социальное положенно я
5) основания занесения в список.

11. (оставленные списки подставляются 
сельсоветами в райисполком, который по 
проверке правильности занесения в список 
плательщиком, проставляет оклады сбора в 
оповещает плательщиков о размере сбора н 
о сроке его уплаты способами, являющимися 
по местным условиям наиболее удобными.

12. Плательщикам предоставляется право 
в двухнедельный срок после уведомления об 
окладе сбора подавать в сельсовет, которым 
был составлен список, жалобу па неправиль
ное опссеяие пх в список. Сельсоветы в 
трехдпевиый срок приставляют жалобу оо 
стоим заключением на рассмотреть в рай
исполком. Поггановлеппя райисполкома по 
этим жалобам являются окончательными и 
могут быть обжалованы в двухнедельный 
срок в горисполком лишь в случае наруше
ния действующего законодательства и ин
струкции. изданных в его развитие.

13. Начисленные оклады сбора вносятся 
в кассы рай псп о л комой в сроки, устав озлен
ные райисполкомом.

П р и м е ч а н и е .  Подача жалобы не
ттиосталавливает уплаты сбора.
14. Певпеселные в установленные сроки 

суммы сбора зачисляются в недопмпу, кото
рая взыскивается сельскими или поселко
выми советами в бесспорном порядке, со
гласно «Положения о рзимаппи налогов» 
от 2 октября 1925 г. (С. 3. ССГ-Р 1925 г.. 
У? 70. ст. 518).

15. УплоченныЙ сбор подлежит возврату 
лишь в том случае, если постановлением 
райисполкома (ст. 12 настоящей инструкции) 
будет призвана неправильность внесения



п.ілтіЇц онепіи.шюї оплат. або коли з нього 
буде стягнуто більш»! ніж належало стиг- 
луги.

10. К тому ралі, коли обкчлені особи іго- 
поллєш іі іірнгах німії нііїілніи оплати, її но 
іНл:іуі;ісгм';і, але таких осіб не ножна при- 
тата і и до ішконашіи оїо.'Гн.игіїї гілі.нжнх 
пнконліщіїї и окладному періоді, за який 
оп.іаіу спнчи-ііо.

17. Осіб, нкі протягом окладного періоду 
никои\чшн омж'н.и;и сільських кикошшців, 
іі ралі імрагії належних іірац ( н. н. «а» та 
«Г>і арг. 2). не обклидисіьса міщеною «шла- 
Тои» о.і їлиіі'ТІ оімаїниіі період.

13. 0*4»'), що н окладному ріші мали прано 
бумі П.іим;іи-и ішкошн'ііичи, али не бу.ііі 
Призначені на іін» посаду. іі |ші втрати на- 
делами прац ирптитч льоп» ііеріоіу, можна 
обкладати міщеною оплатою за дани (І оклад- 
ннП рік.

1!). З осіб, о'жта.юшіх шщінлі.иою опла
тою і поновлених и нракп до її пинлати, 
центі м'їжин «ні чч оч гамі шагову сіьгн, 
юнії їх можна іірнзіїа'іпти або їх пртшачаті. 
шізгоарааїн о«/.і я.паї сілі.сн.-іи шжоікмшні.

20. Коли райвиконком ис.таноиші порядок 
ііин.кші оі,маіін он.аги часпшмн у це-ігіль- 
ка реченців протягом оплатою періоду, то, 
п ралі поновлення обклаїеної огощ н належ- 
них 'Нранах, 'іагтнну окладу, що залишилась 
ноші'ііла'іешно до часу ііоііоа.іеіііі:і н нраоах, 
гклгопуїлі.сіі, коли ню особу можна прісша- 
чаш або її •призначать ніікоііуііигії обон’яз- 
і:н сі.імимсонашія.

*
21. {'уми 1ІТЦГІІІІІІ.ЮЇ оплати іткори'с.тону- 

оті.си на потреби сільрад. а гаме: на сплачу- 
ііашг.і нитрат на охорону громадського ладу, 
особисті та майнової б лікікн, або па дню* 
ридкунанил відповідних сіл.

Харкіп, 7 лютого 1928 р.

За ст. І (проданого Комісара
Фінансів УСІТ С. Арсон.

жалобщика н список іштольщнкок сп 
ііиальїюіо сбора, или если взыскание был 
произведено и сумме, повышающей прия 
тающуюсн с лею сумму.

10. В тех слушал, когда обложена* 
.ища ііоГ4:таііоа..еіііл ь ц;аках «юсли уидл- 
сбора, последний не ікмнрашаетсн, ни та 4 
липа не могут быть прнилекасмы к и г од 
нению обязанностей сельиглолннтглей , 
окладном нернодс, за который>мй уплачен сб4 

о течение ОКЛф17. Липа, нсішлімішпнс 
нош периода обязанности ге.іі.нгпо.іішт<‘Ле|! 
и случае потери соотчстлутщих нрй 
'п.н. «а», н «б* гг. 2), не подложат обд) 
желию местным сбором за данный окладні 
период.

18. Лина, которые и окладном юлу нм 
лрано быть се.н.ипшліштелими, но не бы, 
назначены на згу должность, и случае 
терн соответетнующнх г'ран к течение пт 
периода, могут быть прннлекперм к об 
жению местным сбором за данный оклад 
год.

10. С лил. обложенных сноіша.шіьпі 
ром и восстановленных к нранах до «то уп 
ты. неуплаченный оклад сбора с.іапн 
если они могут быть назначаемы или б уд; 
назначены к исполнению обязанностей се 
исполнителей.

20. Кгли сельиснолкочоч установлен 
рядок уплаты оклаюн сбора частями п 
сколько грокон п течение окладного ищно.] 
то н случае носстанопления обложенії 
липа п соотгетгтнуюіннх правах. час 
оклада, осташпаясн неуіілачеліною до орече 
погстпііоіиеїшн и нранах. слагается, ее, 
пто лнно может быть назначаемым или бут 
назначено к исполнению обязанностей сед* 
исполнителя.

21. Иотпаюшио суммы сбора обрані* 
ютсл на нужды сельсолетон. а именно: на по 
крыше расхоти по охране обнілсті»'чпіоп 
порядка, личной п нчуитстнснітй беюпасп* 
стп или на благоустройство соответгті* 
щих селений.

Харків, 7 лютого 19?8 р.

Зам. Народного Комиссара
Финансов УОТ С.

I
і

Арсон. Т

Наст. Пародш.от Комісара Внутрішніх 
Сира.» УСІТ Якимоеич.

Зам. Народного Комиссара
Внутренних Пел УССР Янимович.



ПОСТАНОВА НАРКШІВНУСПРАВУ УСРР.

. Про заміну штрафів за лісові прааояса- 
ства.

Народоій Комісарі яг Внутрішні Справ 
ДО п о с т а н о в и в  пояснити:

При заміні штрафіе. накладених за лісові 
аооломепіа, на примусову роботу та яри 
шачешіі ъ постановах про те, чи платно 
безплатно мав ця робота викопуватися.

точно додержувати «гори, встановле- 
і в арт, 184 (для прудового елементу) 
арт. 185 (для трудящих) Поправно-Трудо- 
о Кодексу УСРР

Харків. 13 лютого 1928 р.

Заст. Народяьосо Комісара Внутрішніх 
Оправ УСРР Яммиовмч.

СТАНОВА СЕКРЕТАРІЯТУ ВУЦВК ТА 
НАРКОЖССТУ УСРР.

. Про порядок реалізації описаного ха довги 
мриопродукта.

У эвязку з ясдаїшвчмтям лімітних піп па 
Жіпродугш й з метою уникнути мпжлп- 
гги ламашія цих піл. здовмнсногм підви- 
чпгн їх шляхом закладання фіктивних по
вія і в дальшому опису зсрпопродуктів і 
«акту їх з прклюдпях торгів аа пнізми 
над .ліміту Секретаріат ВсеткраТгтського 
игрального Лпкоіілвчого Комітету й На
шій Комімріят Юстиції УГРР. игажаючи. 
> продаж хернопроіугга з прилітних тор- 
і за піпу попід ліміту по відповідає загалі.- 
1 лінії радянської влада в галузі тлібоха- 
товчих операцій. пропонують ю ветхиль- 
го викопаяпя такс

У вяпадхах поверновпя стягань па «по
летів стягувачін за виконавчими листами 
дуста нов па зерпопродукті. с.у.дрікояавпі та 
іч^ди^неровогіямя па нагальних підставах 
йе цих продуктів, у ралі у призпачеяий р- 
яепь довжяик не сплатіть довгу, опи 
Я!̂  зсюпоор.̂  РП З ПРЯЛЮІПНХ Тічргів пе 
•удають, а передають їх до випгпцдних 
ожявпвх хлібозаготовчі* орган» за вста* 

І влети пгеамі • одержані гроші варах о-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛА УССР.

17. О замене штрафов за песо нарушения.

Народный Комиссариат Внутренних Дел 
УССР п о с т а н о в и л  раз'яспнть:

При замене ііггра4*ов, паложеппых за ле- 
сояарушепия. принудительною работою, п 
обозначения в іюстапорлеіиях о том. плат- 
по ли или безплатно должна исполняться эта 
работа, надлежит точно придерживаться норм, 
установленных статьею 184 (для нетрудо
вого элемента) и ст. 185 (для трудового) 
Исправительно-Трудового Кодекса УССР

• и
Харьков, 13 февраля 192В г.

Зам Народного Комиссара Впутреппих 
Дел УССР И. Якимэвич.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ВУЦИК И 
НАРКОМЮСТА УССР.

18. О порядке реализации описанного за 
долги зерно продукта.

В связи с установлением лимитных цен на 
зерімпродукт» и с целью избежать нозчож- 
постя измопенпя этих пен. злоумышленного 
повмшеппл их путем пред'явлення Фиктив
ных псков я затем описи и продажи их с 
публичных торгов по ценам выше лимитных. 
Секретариат Всеткраннскопо Нейтрального 
Псполлительпого Комитета н Народный Ко
миссариат Юстиции УССР, считая, чти про- 
дажа зерпонро.тукта с публичных торгов по 
пене выше лимитной по еггвечает общей ли
ши советткой масти и области хлеЛшгото- 
йитрлд.пьгт операций, предлагают к исуклон- 
оомт всполпопию следующее:

В случаях обращения взыегання на удов
летворение изыскателей по исполнительным 
листам судебных учреждений па яерпощю- 
тукты. судобпые исполнители и сельсоветы. 
провзл>ю на общих основаниях описі, этих 
щютптгов. в олхчае и вазпачеппый срок 
кижпик пе уплатят долга, описанный зер- 

юиродукт с публичных торгое но продают, а 
пе|юдают «о соответствующим государ
ственным хлебозаг<гто8 втелы1 Ым органам по



вуют на задоволення стягупачів на загаль
них підставах, що їх встановлено відповід
ними а]тікула.мн Цнв. Проц. Додексу та 
іструкці'і.

Харків. 18 лютого Ю28 р.
Секретар Вссукраїїгсіжого Центрального 

Вт;о:шюго Комітету Власенко.

На|юшій Комісар ІОг гнпії УСРР та 
Генеральний Прокурор

Республіки В. Пораймо.

установленным ценам п полученные дечы 
зачне.:яют на у юріетверение взискате,* 
на (отих осненашіях, установленных »•<« 
встстпующнчи статьями Гр. Пр. Коїеьса 
инструкции.

Харьков, 18 февралч 1028 г. •
(еьуютарь Ь'сеукраинского Ценгішьііоп ■ 
Исполнительного Комитета Власенко. 1

Народный Комиссар Юстппии УССР І 
и Генеральный Прокурор Республики <

В. Порайно. ‘
і

ПОСТАНОВА 
НАРКОМЮСТУ УСРР.

19. Про видання збільшеної вихідної допо
моги службовцям кооперативних організа
цій, що їх звільняється в наслідок 20%  
скорочення адміністративно-управлінських 

витрат на 1927-28 бюджетовий рік.
Підстава: 1) п. пат. 9 положення про 

НКЮ УСРР (36. Уз. УСРР 1924 о. № 60. 
арт 306), п. „а" арт. Зіа-'т. 6 постанова 
РИК СРСР з ЗО серпня 1927 п. „Про скоро
чення адміністративно-управлінських видат
ків за кошторисами на 1927 28 р., (36. Зак. 
СРСР 1927 р., 53, аат. 542):

2) арт. / постанови РНКСРРСз 27вересня 
1927 р. „Про збільшені вихідні допомоги ро
бітникам державних установ І підприємств, 
звільнюваних через рац-оиа чізацїю апарату“ 
(36. Зак. СРСР 1921 р.. М 55, арт. 552):

3) п , а" арт. 4 постанови ВУЦВК І РНК 
УСРР с 20 вересня 1927 р., .Про скорочення 
адміністративно - управлінських витрат на 
1927 28 бюд ж. рік- (36. Уз УСРР 192? р.. 
Л& 44, арт. 204).

На практиці виникає питання, чи поши
рюється кидання збільшеної вихідної допо
моги на службовців кооперативних організа
цій, шо їх звільняється в паслідок 20% 
скорочення адміністративно- управлінських 
витрат па 1927-28 бюджетовий рік.

Маючи на увазі: 1) що в кооперативних 
організаціях ежорочеппя адміністративно- 
управлінських витрат через здешевлепня 
утризіаппя управлінського 1 адміністратив
ного апарату провадяться тим же заходом 
спрощення структури іі скорочення штатів з 
иалежпям поліпшенням системи і методів ро
боти. як і за скорочення робітників держав
них устапов і підприємств, що є на держав
ному і теневому бюджетах, і що функціо
нують на засадах комерційного (господар
чого) розрахунку, а також акційних товарстп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ к
НАРКОМЮСТА УССР. и

19. О выдаче усиленного выходного пособг^ 
служащим кооперативных организаци ( 
увольняемым вследствие 20% сокращен! 
административно-управленческих расходов і 

1927-28 бюджетный год. .
Основания: 1). п. ст. 9 положені' 

о НКЮ (С. У УССР 1924 г . № 50. апт 301 
п. „а“ст. 3 и ст. 6 постанов іенич СИК ССС 
от 30 августа 1627 г. „О сокращении адм 
нистративно-упповленческих расходов / 
сметам на 1927 28 г.ы (С. 3 СССР 1927 : 
М 53, ст. 542):

2) ст 1 постановления СНК СССР о 
21 сентября 1927 г. „Об усиленных вы со* 
ных пособиях работникам государственны 
учреждений и предприятий, увольняемы 
вследствие рационализации аппарата“ (С.. 
СССР 1927 г., М 55; ст. 552):

3) п. „а" ст. 4 постанов гения ВУЦИ 
и СНК УССР от 20 сентября 1927 г „О сі 
кращечии адми нистр ітивнп-управ чснчески 
расходов на 1927} '/8 бюджетный год* (С- '• 
УССР 1927 г.. М 44, ст 204).

На практике возникает вопрос, расггрострс 
няется лп выдача усиленного выходного ж 
собия на служащих кооперативных органи 
зацвй. увольняемых вследствие 20% гокрз 
шения адмппистратявио-управленчсских рас 
ходов яа 1927-28 бюджетный год.

Принимая во внимание: 1) что сокращспи 
административно-управленческих рагходо 
путей удешевления содержания управление 
ского и административного аппарата в коопс 
ративных организациях производится тем» 
способом упрощения структуры п сохраню 
иия штатов с надлежащим улучшением ея 
стемы и методов работы, как и при сокра 
щепли работников государственных учреж 
деппй в предприятий, находяшхея на гост 
дарственном и местном бюджете, и фупкиие 
пирующих на началах коммерческого (то



ерешшою участю державного капіталу 
) ідо для зазначених категорій службов- 
видаиия збільшеної доомоги за скоро- 

на штатів з иричили раціоналізації вт
ілено чинним законом,—Народній Комка- 
і Юстиції УСРР, до Відділу законодав- 
і проектів та кодифікації закнів, д о с т а 
в и в  пояснити:

оставову РИК СРСР, з 27 вертим 1927 ?. 
ю нобілінікні вихідці допомоги 'роиітнн- 

державних установ і підприємств, зві.іь- 
шнх через раціоналізацій» апарату» 
. Зак. СРСР 1927 р., ч. 50, арт. 502) 
сжить прикладати і до службонців коопе- 
ні.ііих організацій, що їх звільнено в по
пові постанови ВУЦВК та РИК УСРР, з 
вересня 1927 р. -При ско|м)Ч(цкіія адчіні- 
ативпо-управліпських витрат на 1927- 
бюджетовий рік* (36. Уз. УСРР 1927 р., 
44. арт. 204).

іаркія. 18 лютого 1Й28 р.
Народній Комісар Юстиції УСР** 

та Генеральний Прокурор 
Республіки В. Порайко.

Член Колегії ИіїЮ — Зав. Відділу 
законодавчих проектів та 

кодифікації законів Юр. Мазуренко.

зяйственного) расчета, а также акционер
ных товариществ с преимущественным уча
стием государственного капитала и 2) что 
дли указанных категорий служащих выдача 
усиленного пособи» при сокрещеиии штатов 
ио рационализации аппарата устаиовслиа 
действующим закопом,—Народный Комисса
риат Юстиции УССР ио Отделу законодатель
ных предположений и кодификации законом, 
п о с т а н о в и л  разнишь:

Постановление СИК СССР от 27 сентября 
1927 г. *0б. усиленных выходных иособнях 
работникам государственных учреждений я 
предприятий, увольняемым вследствие ра- 
цнопалзации аппарата» (С. 3. СССР 1927 г., 
Уя 56, ст. 562) иадлежнт применять и к 
служащим кооперативных организаций, 
уволенным в порядке постановления НУ ЦИК 
іі СИК УССР от 20 сентября 1927 г. «О со
кращении админпстратвно-унравленческих 
расходов па 1927—28 бюджетный год* 
(С. У. УССР 1927 г., К 44, ст. 204).

Харьков, 18 февраля )028 г.
Народный Комиссар Юстиции УССР

н Генеральный Прокурор 
Республики В. Порайно.

Член Коллегии НКЮ—Зав. Отделом 
законодательных предложений и 

кодификации законов Юр. Мазуренко.

л"

дання Народмього Комкаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголоадіт М ?. Харкіж. Друк. ВУЦВК .Червоний Друк". Зам. № 2216.—ІОХСО
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м. Харків, вул. Артема ЗІ, тел. 13-66, 37*35, 48*61.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1928 РІК

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

. І і ІІ на півроку ............................................................8 крб.

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

Ціна 1 крб. 50 коп.

Приймати передплату на „Збірник Узаконень та Розпоря
джень Роб. - Селянського Уряду УСРР“ дозволяється лише 

тим особам, що мають спеціяльні на це посвідчення від Юрви- 
давництва, та всім поштово-телеграфним конторам, філіям

та агентствам.

За передплату, прийняту будь-якою іншою особою, Юрвидав- 
ництво не відповідатиме й її виконано не буде.

Передплату приймається лише за календар
ним роком (з 1-І—31-ХІ1 або 1-І—ЗО-VI).

В 1928 році нього видання в роздрібному 
продажу відпущено не буде.



ЗВІРНИК
УЗАКО^ЕІУЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
£ОБІТ*їИиООЕЛТО\0Ь1«ОГО УРЯДУ УКРАЇІУНі

зл/і9<28рік
$фіціИ?*е иид&хгга одрОДОьОгО кОлтОшягу іфртиціГ

б квітня 1928 р. Відділ ДРУГИЙ N2 4 6 апреля 1928 г. Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ
Постаново Наркомсоцзабезу, Нарком- 

земслраву, Наркомюсту та Нарком- 
внусправу УСРР.

(26 січня, 16—21 лютого, 1 та 20 березня 
1928 р.)

20. Інструкція про порядок призначення та 
надання соиіяльного забезпечення.

21. Про підсудність спорів за втрати від сле
шів та псувань засівів та посадок.

22. Інструкція як визнавати чужоземців за
і доміцильованих та за тимчасових мешкан

ців УСРР.
23. Про приймання райадмінмілвідділками заяв 

про видачу посвідок на перебування чужо
земців.

24. Про порядок пробування в УСРР І виїзду 
за кордон чужоземців, що прибувають 
до СРСР згідно з міжнародньою автомо
більною конвенцією і'.Он р., як також 
і мотоциклістів та пішоходів.

25. Про врегулювання справ судів і відмісц- 
госпів щодо денаціоналізації домобудівель.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления Наркомсообеса, Нар- 

комзема, Наркомюста и Наркомвнудела
УССР.

(,26 января, 16—21 февраля, / и 20 марта 
1<>28 г.)

20. Инструкция о порядке назначения и пре
доставления социального обеспечения.

21. О подсудности споров по убыткам при 
потравах и порче посевов и насаждений.

22. Инструкция о порядке признания иностран
цев домицилированными и временно пре
бывающими в УССР.

23. О приеме райадминмилотделениями заяв
лений о выдаче видов на жительство для 
иностранцев.

24. О порядке пребывания в УССР и выезде 
за-границу иностранцев, прибывающих 
в СССР согласно международной автомо
бильной конвенции 1909 г.» а также мото
циклистов и пешеходов.

25. Об урегулироьании дел судов и отмест- 
хозов относительно денационализации домо
строений.

ПОСТАНОВА
К ДРНОШЩЗАБЕЗУ УСРР.

20. Інструкція про порядок призначення та 
надання соціального забезпечення.

Па підставі п. «в> зрт. 0 «Запального 
Положення про народні комісаріати УСРР» 
(36. Уз. УСРР 1924 р.. Хї 4а. арт. 273), 
Народній Комісаріат Соціального Забезпечен
ня УСРР, на зміну чинних правил прнзпа- 
чештя та надання соціального забезпечення 
постановіте затвердити нпкчезазначену ін- 
струкцию про порядок пргопачсшія га па
дання соціллшого ;я'ч>зпєчєйня:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
НАРКОМСООБЕСА УССР 

20. Инструкция о порядке назначения и пре
доставления социального обеспечения.
На осповапип п. <в>, ст. 6-й «Общего 

положення о народных комиссариатах УССР* 
(Собр. Узак. 1924 г., Хг 43, ст. 273), На
родный Комиссариат Соцпальяого Обеспече
ния УССР, во изменение существующих пра
вил назначения и предоставления социаль
ного обеспечения, постановил утвердить ни
жеуказанную инструкцию о порядке пазра- 
чепня и предоставления социального обеспе
чения:



ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 
НАДАННЯ СОЦІЯЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

І. Засади.

1. («ціилміо забезпечення:
а) війи»ковпх інвалідів та їх родин:
б) родпи загиблих або бознісинх військо- 

во-службовців;
в) родпи осіб, що с в ланах ГСЧЛ;
г) жертв коїітр*революції та їх роднп:
л) осіб, що мають перед Республікою за

слуги місцевого значіння;
с) родин осіб, відрягжепих до радянсько- 

партійних шкіл та комуністичних універси- 
тстів;

ж) сліпих та глухонімих;
з) непрацездатних осіб, що о під опікою, 

а -пік само усіх інших ненрацездатнях та 
нужденних осіб, я» 'Ніг нони не чають крага 
на забезпечений порядком соціяльїюго стра
хування, або на лі.ь*тїі;м опецінлишх за- 
коній. іі| осадять іигнектурії гмцін.іміого за 
безпечніші «кругових виконавчих комітет і 
та інспектори соціяльїюго забезпечення 
райононих виконавчих комітетів.

У в а г а .  Ощіядьпе забезпечення <иіб. 
що мають виключні заслуги перл Рес
публікою, а так сачо забезпечення вп
ила юанів вищих шкільних закладів, ро
бітничих факультет» і наукових робіт
ників провадить належна комісія при На- 
(юдш.ому Комісаріаті Тотального Забез
печення УТ-РР.

2. Права на соці тне заґм'зпечеппл йе 
мають особи, що їх позбавлено пибо^их 
прав, а таї; само особи, що перебувають у 
місцях позбавлення волі Й адміністративно- 
вас-таїгі. поскілі.кп за чніішім закоподав- 
•татя люті йе мають виборчих прав.

У в а г а .  Осіб, тю їх позбавлено ви
борчих прав че;ез їх 'Психічну т»|юбу\ 
права на соціальне забезисчоиня не но- 
збачижльон.

3. Особам, що їх позбавлено виборчих 
прав, у разі їх нуждошіости та непраце
здатності!, падасті.сн допомогу (емітент 
до інвалідних домів, грошову допомогу, 
то-що) порядком боротьби з жебрацтвом та 
безпритульністю.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕ
ДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Обще* положение

1. Социальное обеспечение:
а) военных инвалидов и пх сечей:
б) семей погибших или безійуттічж.ут- 

ствующнх воешкмтпжащих;
в) сечей лиц, состоящих в рядах І'ІііїА;
г) жертв контр-революцин и их сечей:
д) лиц, имеющих деред РсспуОлша-й іл- 

слуги мес того значения;
е) семей лиц, коиандя;ч»гаиных и со»ьт- 

ско-партийпые -школы и кочмунистичеокио 
университеты;

ж) слепых и глухонемых:
в) иетрудосіїїнчміьіх лиц, состоящих іюд 

ошг.юю, а также всех иных нсгрудопик'об- 
пых н нуждающихся .шц, в случае, гели они 
не имеют Ирана на олтлеченне и порядке 
(оцна.:ыи)го страховании иля на «сишкішія 
специальных узаконений, щмжянбднт ни- 
спек туры социального онудеченея окружных 
исполнительных коинтсюз я инспекторы со
циального обеспечении районных исполни 
тельных комитетов.

П р и м е ч а н и е  Гоциальпое пбеспече- 
вне лиц, имеющих исключительные заслу
ги перед Республикой, а также обеспече
ние преподавателей высших учебных за
ведений. раб.чих факультетов и научных 
работников, ирмізшииг п.-отвегтвуншш 
Комиссия при Пародіюй Комиссариате/ Со
циального обес:ючсші;і УІТР.

2. Прова па социальное обеспеченно нс 
имеют лица, лишенные избирательных Иран. 
;» также лица, содержащиеся в местах ли
шения свободы и админіїстратиінпміммаи- 
шло, поскольку но действующему закшюда- 
гсльстпу они йе имеют избирательных прав

П р и м е ч а н и е .  Лина, лншеиныо из
бирательных прав в виду их дуїшчню^ 
болезни, нраіаі на «ищиалыюг обсгнпчинпА 
не лишаются.
3. Лицам, лишенным избирательных мри, 

в случае их нуждаемости и иетрудосносш- 
пости, оказывается помощь июмещенио в до
ма инвалидов, денежное пособие, н т. д.) в 
порядке борьбы с шиценстьом и богЛрИЗОр-
'ЛОСТЫО.

юг,



2. Порядок еизначення права на соціальне 
забезпечення, призначення та припинення соці* 

йльного забезпечення.

4- Особа, ідо просить взяти и па со* 
діяльне забезпечення, подає про те заяву 

, е районі—до інсиектора соціального забез
печення райвиконкому, а в округовому мі
сті—до округом! інспектури соціального за
безпечення за місцем свого меншання з 
додатком иііжчезазиачошіх документів:

А. Ві й с ь к о в і  і н в а л і д и

а) «отіки військової установи, або п 
-наложим х випадках, -постанови нарсуду, що 
стверджує звязок інвалідності» заявника з 
проходженням ні Пакової служби;

б) дош’дки від домоуправління, міліції, 
сільради або райвиконкому, аго від іншого 
наложного органу про майновий стан заяв
ника та членів його родини, а так само 
про тс, шо заявник пе визискує чужої пра
ці.

У в а г а .  Особи, що набули інвалідність 
у ввязку з відбуванням ними військової 
служби в перемінному складі теритєріядь- 
ішх частпп або в юнаку з проходжен
ням доііризпвної підготовки (якщо вони 
йе належать до кола застрахованих, шо 
мають право на забезпечення порядком 
соціального страхування), подають до
кументи. що їх зазпачено в літ. «А» цьо
го артикулу.

В. Р о д и н и  в і й с ь к о в и х  с л у ж б о в 
ців, що « т р а т и л и  г о д у в а л ь н и 

к і в

а) посвідки військової установи чи ЗАГС’у 
про смерть або постанош! нарсуду п;ю без
вісність годувальника—військового сдуж • 
бовцд;

б) лоешдки про що заившік є дійсно 
член родннп вмерлого або безвісного вій
ськового» службовця;

в) довідки п|ю склад родини заявника й 
нік її членів;

г) довідки, зазначеної в п. <6>. л'х «А» 
цієї 'лструкції.

У в а г а  Родини військових службовців 
вмерлих або безвісно загиблих за пере
бування їх на учбових зборах у тернто- 
ршьініх частинах (якщо ці військові

2. Порядок определения права на социальное 
обеспечеияо, назначения н прекращения соци

ального обеспечения.

4. Липо, ходатайствующее о зачислении 
на социальное обеспечение, подаст о том за
явление в райони--инспектору социального 
обеспечения райиснолкоча, а в окружном го
роде—в окружную инспектуру социального 
обеспечения по месту своего жительства с 
приложением нижеуказанных документи:

А. В о о и и ы о и н в а л и д ы

а) <чщоте.п,сг.ча косішого учреждения или. 
к подлежащих случаях, постановления нар- 
«уда. подтверждающие связь инвалндностз 
заявители с прохождением военной службы:

б) справки от домоуправления, милиции, 
сельсовета или райисполкома, пли от нпог» 
подлежащего органа о материальном положе
нии заявителя и члеиов его семьи, а также 
о том. что заявитель не экешгоаткруег чу
жого труда в целях извлечения прибыли.

ІІ р и м е ч а ин е. Лица, приодевшие 
инвалидность в связи с отбыванием ими 
военной службы в переменном составе 
территориальных частей или в связи с про
хождением допризывной -подготовки (в слу
чае если они не принадлежат к кругу за
страхованных, имеющих право на обеспе
чение в порядке социального страхования), 
подают документы, указанные в .літ. <А* 
настоящей статьи.

Б. С е м ь и  в о є н  1 1 0 - е .  . т у  ж  а  щ а х .  у т 
р а т и в ш и е  к о р м и  л  ь ц о в .

а) свидетельства военного учрездення или 
ЗАГС’а о смерти или постановления нарсуд:» 
о безвестном отсутствии кормильца—воєнно- 
иужащего;

б) свидетельства о том, что заявитель дей
ствительно является членом семьи умершего 
или безвестно-отсутствующего военнослужа
щего;

в) справки о составе семьи заявителя и 
возрасте ее члеиов;

г> справки, указанной в и. «б*, лит. «А* 
настоящей инструкции.

П р и м еч а и пс. Семьи ноеииослуям- 
чцнх умерших или безиестпо-пропавших Щ* 
время -пребывания их на учебиых сборах 
к территориальных частях (в случае, если



службовці і:с належали до кола осіб за-
ггряхованіїх) подають документи, що їх
зазначено о літ. «Б» нього артикулу.

В. Р о д и н и  в і й с ь к о в и х  і н в а л і д і в

1) Родини інвалідів, вміщених до /«*
валідних домів

а) довідки від органу соціального забез
печення про те. що інвалід дійсно перебу
ває в інвалідному домі й має. за чинним 
заканокихтіюч, праг:о на пенсію;

СЛ посвідки про то, шо заявник о дійсно 
член родини інваліда, що перебуває в інва
лідному домі, а так само про те, що до 
вміщення і и пал і да до інвалідного дому заяв- 
ник перебував на його утриманні;

в) документів, зазпачених у п. <б>, хіт 
•А» і у іі. «в», літ. «Б* пього арт.

2) Родини вмерлих а бо безвісних вій
ськових інвалідів

а) посвідки ЗАГС’у про сморть або по<гт 
нони нарсуду про безпіспість інваліда— 
члена родипп;

б) посвідки від оргаиу соцзабезу про те, 
що в момепт смерти або безвісної заглбсли 
•плаліда вій перебував на соціальному за
безпеченні органа соцзабезу за одпою з 
пертих 3-х груп іпвалідпостн;

в) посвідки П|ю те, що заавник с дійсно 
член родини вмерлого або безвісного інва
ліда;

г) документів, зазначених у п. «б», .гт. 
«А» і у п. <п>, літ. «Б» нього арт.

Г- Р о д п п п о с і б ,  в і д р я д ж е н и х  д о  
р а д а  п с ь к о - п а р т і  й  і і  і і  х  шкіл  і  
к о м у н і с т и ч н и х  у н і в е р с и т е т і в -

а) посвідки пую відрядження члена родини 
заявника й перебування його в радянсько- 
партійній школі або комуністичному універ
ситеті:

б) посвідки про те, що заявник с дійсно 
члеп родипи особи, відряджепої до раляп- 
сько-партійпої школи чи кохувістичиоео уні- 
иерситету;

эти военнослужащие не принадлежали к 
кругу лиц застрахованных) подают доку
менты, указанные в лит. «Б» настоящей 
статьи.

Б. С е м ь и  в  о  с  и  и  ы  х  и н в а л и д о в .

/) Семьи инвалидов, содержащихся 
в домах инвалидов

а )  справки от органа социального обосш- 
«ічіііч о том. что инвалид действительно со
держится в шіпаліідікш доме и имеет, по 
действующему законодательству, право ва 
пенсию;

б) свидетельства, о том, что заявитель дей
ствительно является членом семьи инвалида, 
«держащегося в инвалидном доме, а также 

о том. что до помещения инвалида в инва
лидный дом заявитель находился на его иж
дивении;

в) документов, указанных в п. «б» лиг. «А> 
и в п. «в», лит. і Б» пастоящгй статьи.

2) Семьи умерших или безвестно- 
отсутствующих военных инвалидов

а) свидетельства ЗАГСа о смерти или по 
становления нарсуда о безвестном отсутствия 
инвалида—1члена семьи;

б) свидетельства от органа собеса о том. 
что в момент смерти пли бсзвестпой пропа
жи инвалида он состоял па социальном обес
печении органа собеса по одной из первых 
трех групп инвалидности;

в) свидетельства о том, что заявитель 
действительно является членом семьи умер
шего или безвестпо-отсутствуюацсго пива- 
лида;

г) документов, указанных в п. <б> лиг. 
«А> и «в п. < в » ,  лит. «Б» настоящей статьи.

I. С е м ь и  л и ц ,  к о м  а  и д  и  р о  в  а  ины.х 
в  с о в е т е к  о  •  п а р т и й н ы е  ш к о л ы  
и  к о м м у н и с т и ч е с к и е  у н и в е р с и 

т е т ы

а) Свидетельства о командировании члена 
семьи заявителя и пребывании его в совет- 
ско-партийиой школе или в коммунистическом 
университете;

б) евщетельства о том, что заявитель дей
ствительно является членом семьи команди
рованного в советско-партийную школу или 
в коммунистический университет;



в) документів, зазначених у п <6*, 
літ. «Л> і п. «в» літ. «Б» цього арт.

в) документов, указанных в и. «б* літ. 
<А> н в*п. <в» літ. <Б» настоящей статьи.

Д. І н ш і  к а т е г о р і ї  о с і б

а) посвідки, що стверджуй непрацездат
ність і вік заявника, а так само про склад 
і вік членів Його <родшш;

б) довідки, зазначеної в іі. *б* літ. «А» 
цього арт.

У в а г а .  Особи, що постраждали від 
вчитав контр-революції та членп їх ро
дини, подаючи заяви н.о соціальне за
безпечення, додають документа, відпо
відно до літ. літ. «А». *1>>, <В> цього 
артикулу.

5. Довідки про вік заявника й членів 
його родини, передбачені артикулом 4, 
ційсні, тіи їх видано від органу ЗАГС’у 
чи сільради або хоч і від іншого органу, але 
з покликом на те, що довідку цю видано на 
підставі посвідки ЗАГС* у чи сільради.

6. Зазиачепі в п. «б», літ. <А», в я. «в», 
літ. <Б> та и. <а*. літ. <Г» артикула 4 ду- 
куііеігпі особи, що в на соціальному забез
печенні (крім осіб, що їх вміщено до інва
лідних домів) повинні поновляти й подавати 
до окрінспектурп соцзабезу або до інспек
тора соціального забезпечення райвикон
кому, за належністю, кожного року. В 
оротшшому разі надапия соціального забез
печення зупиняється. Вказаний у цьому 
артикулі реченець подачі поновлення до
кументів не позбавляє окрінопектуру соц
забезу та інспекторів соціального забезпе
чення райвиконкомів права вимагати зазна
чені документи від осіб, що е на соціально
му забезпеченні, й у іпші реченці, колп це 
буде визнано за потрібне за даними, що 
надійшли до органів- сопія.тьного забезпечен
ня. *

7. Родин військових службовців, що є в 
лавах РСЧА, забезпечується згідпо з поста
новою Народнього Комісаріату Соціального 
Забезпечення УОРР з 2$ червня 1927 р. <Про 
порядок забезпечеппя родин військовослуж
бовців» (36. Уз. УОРР 1927 р.. відд ІІ. 
.V* 28, арт. 129) зі зміниш, що їх перед
бачено под. З цієї постанови. 8 *

8. Заяву, разом з документами, що до леї
додані, одержуючи, перевіряє іпгпектор

Д. П р о ч и е  к а т е г о р и и  л и ц

а) свидетельства, подтверждающего не
трудоспособность н возраст заявителя, а так
же состав и возраст членов его семьи;

б) справки, указанной в л. <б» лит. *А» 
настоящей статьп.

П р и м е ч а н и е .  Лица, пострадавшие 
от действий контр-революции, и члены их 
сомьн при подаче заявления о социально* 
обеспечении представляют документы, при
менительно к лпт. лит. «А>, <Б», <В» 
настоящей статьп.

5. Справки о возрасте заявителя и членов 
его семьи, предусмотренные ст. 4. действп- 
вительнм, если они выданы органом ЗАГСа 
или сельсоветом плп хотя и иным органом, 
но с ссылкой на то, что настоящую справку 
выдано ва основания свидетельства ЗАГС’а 
или сельсовета.

6. Документы, указанные в п. «б* лит. 
<А», в п. «в» лпт. <В» н в. п. <а> лит. «Г» 
ст. 4, лица, состоящие на социальном обес- 
печенпп (за пск.гюченпем лиц, содержащихся 
в домах лпвалпдов), обязаны ежегодно возоб
новлять л представлять в окрпнепектуру 
собеса илп инспектору социального обеспе
чения райисполкома, по принадлежности. 
В противном случае предоставление социаль
ного обеспечения приостанавливается. Ука
занный в настоящей статье срок представле
ния возобновленных документов не лишает 
права овринспекгуру собеса, пнепокторов 
социального обеспечения райисполкомов ис
требовать означенные документы от лиц, 
состоящих на социальном обеспечении, н в 
иные сроки, если это будет прпэнано необхо
димым на основания данных, поступивших 
в органы социального обеспечения.

7. Порядок обеспеченна семей военнослу
жащих, состоящих в рядах РККА, произво
дится согласно постановлению .Народного Ко
миссариата Социального Обеспечения УССР 
от 28-го июня 1927 г. «О порядке обеспе
чения семой военнослужащих» (С. Уз. УССР 
1927 г., ота. ІІ, М1 2-8, ст. 129) с измене
ниями, предусмотренными разд. 3 настоящего 
•постановления.

8. Заявление вместо с документами, при
ложенными к нему, проверяется при врлвя-



соціального забезпечення райвиконкому або 
окріїїгирктура соцзабезу» за належністю. 
Коли відповідні документи, передбачені
а]»т- 4-м цієї інструкції, додапі неповні* 
гтю. негайно вказується заявникові для 
належного ЇХ ДОШШЄПВЯ.

У в а г а  1. Нагоні, подалі без усіх по
трібних документів приймається. але ли- 
шаєтьси їх без руху до одержані:! від 
кіяншіка документів, що їх бракуі;. аби 
•ю одержання від нього повідомлення, що 
належних документів вій не мас.

У в а г а  2. Про одержання заяви з до
кументами, орган, що їх одержує, видає 
довідку на встановленою формою.

9. Кили заявник не зможе подати доку
ментів про втрату працоздатностп <в связ
ку з проходженпям військової служби, або 
в зг.азку з шишками контр-революції, то 
зазначені факти встановлюють пенсійні 
комісії прп окріпгаоктурах соціяльного за
безпечення Й комісії в справі влановлен- 
ня права на соціально забезпечення при 
райвиконкомах, за належністю, порядком 
постанови Паркомсоцзабезу й Наркьхюсту 
УСИ’ з 31-ю грудня 1927 року «Інструкція 
про порядок встановлення факту перебу
вання громадян на військовій службі та 
набуття ними в звязку з нею інвалідності!». 
(Зо. Уз. УСРР 1927 р, від. ІІ, У* 46, 
арт- 220).

10. По надходженій заяви про соціальне 
забезпечення та всіх відповідних докумен
тів до неї інспектори соціяльного забозпе 
чеши райвиконкомів та окрінгнектупи соц
забезу, за належністю, направляють заяв
ника на медичний огляд в районі—-до лі
карні чи до райопоиого лікаря, а в округо- 
кому місті—до лікарської комісії, що утво
рює окріцепектура охорони здоров'я, за 
згодою з окріпспектурою соцзабезу, для 
встановлення групи непрацездатності!.

У н а г а .  Порядок медичного огляді' ви
значається інструкцією Ларкомздоров’я й 
Паркомсоцзабезу УСРР 1925 р. «т.карсько- 
експортітм комісіям, що провадять ог
ляд підопічних органів соцзабезу. 11

11. У разі незгоди онріноігектурн сонза- 
бозу чи понгійної комісії ігри ній. а так

тип ого инспектором социального обеспечения 
райисполкома нлп окрішепектурой собеса, ш» 
принадлежности. В случае если соответствую

щие документы, предусмотренные ст. 4 на
стоящей инструкции, пополностью представ
лены, об атом немедленно указывается 
заявителю для -надлежащего их дополнения.

П р и м е ч а н и е  1. Заявления. подан
ные без всех необходимых документов, 
принимаются, но оставляются без движе
ния по п[>едстагленпя заявителем недо
стающих документов или до получения от 
косо уведомления, что надлежащих доку
ментов он не имеет.

П ,р и зг о ч а аг и о 2. В принятия заявле
ния с документами, •принимающий их 
орган -выдает справку по установленной 
форме.
9. В случае если заявитель не сможет пред

ставить доку-мєіпоі: об утрате нм трудоспо
собности в связи с прохождением военной 
службы или в связи с действиями контр
революции. то указанные факты устанавли
вают пенсионные комиссии прп окрииспечту- 
рах социального обеспечения и комиссия по 
установленню -права на социальное обеспе
чение -поп райисполкомах, по принадлежности, 
п порядке постановления Нлрюхсобсса в 
Нарком'юста УССР от 31 декабря 1927 года 
«Инструкция о порядке установления факта 
пребывания граждан на гоенной службе 
и приобретения ими, в связи с нею, иппа- 
Л1 гщоспг> (Сб. Уз. УССР 1927 г., <яд. ІІ 
№ 46, ст. 220).

10. ІПо •поступлении заявления о социаль
ном обеспечении и всех соотнести ющнх до
кументов к нему инспектора социального 
обеспечения райисполкомов и окрнколектуры 
собеса, по принадлежности, направляют зая
вителя на медицинское освидетельствование, 

в районе—в больницу или к участковому 
врачу, а в «кружком городе—•по врачебную 
комиссии), образуемую окркнснектуроЙ здра
воохранения по соглашению с окриисшжту- 
рой собеса, ,дла определения группы иетру- 
доспособностн.

•Л р н м о ч а и и е. Порядок медицинско
го освидетельствования определяется тгп- 
струкцией Наркомядрага п Паркомсобеса 
УССР 1925 года срачебно-экпертпым 

комиссиям, производящим ооіяі.іетельство- 
ваіше подопечных органов собеса.
11. При несогласии окрннспектуры собеса 

пли пенсионной комиссии при ной, а также

1Ю



сам» інспектора соціального забезпечення 
райвиконкому чи райкомісії в справі вста
новлення права на соціальне забезпечення 
(арт. 13), за належністю, з актом медич
ного огляду заявника, ці органи мають 
прано направити заявника на другий мед
огляд до комісії іншого складу або іншого 
лікаря чи медустанокн, передбаченої 
арт. 10.

І?. Ко одержанні від лікарської комісії, 
від лікаря або мсдуетаноші. зазначеної в 
арт. 10 цієї інструкції, акту' медичного 
огляду заявника л|ю визнання його за не
працездатного, інспектори гоціяльпог» за
безпечених райвиконкомів та окрінспекту- 
ри соцзабезу, за належністю, в разі ви
знають за потрібне, обслідують майновий 
та родпнитй стан заявника.

Увага. Зазначено в цьому артикулі 
обслідування провадить: на селі—селян- 
акі товариства взаємодопомого, за до
рученням інспекторів соиіильного забезпе
чення райвиконкомів, в селищах місь
кого типу і в містах—відповідні секнії 
1 ‘с.шщішх та міських рат, за пагсжні- 
стю, в районовому центрі—інспектори 
соціального забезпечення- райвиконкомів, 
а в окрупкому місті—окріислеістура со- 
шильного забезпечення.
ІЗ. Заяви про соціяльно забезпечення 

розглядають у районові комісії в справі 
«рпиіорлеиїйг права на соціяльно забозие- 
чсшїя при райвиконкомах, а в округовому 
місті—пенсійні комісії при окрінспеьтурах 
соиіі’.тьного забезпечення.

У в а г а  1. Зазначені в цьому артикулі 
районові комісії діють, за постановою 
райвиконкомів, у складі: голови—інспек
тора соцінлмюго забезпечення райвикон
кому та членів—долови селянського то
вариства взаємодопомоги найближчого 
(районового центру) і представника ор
гану охорони здогов'я, а пенсійні комісії 
ігри онріпспектурах соцзабезу в складі: 
ГО.ТОВП—окріпспектора соцзабезу та чле- 
-кіп—представників окріпспекгурн охорони 
в.трон'я та окрвійськомату.

У в а г а  2. До рзг.гяду в комісіях справ 
яро призначення особам,' що , мають пе
ред Республікою заслуго «місцевого зна
чіння. місцевої збільшеної пенсії, обо
в'язково викликається представників окр.

ішспект»|іи с< шпального (инччіе.чсішя рай • 
исполкома или райкочисгиіі по установленню 
проза на социальное обеспечение (ст. ІЗ), 
по принадлежности, с актом •медицинского 
осЕщете.чьстьчіканнн «аивитсля, -после ?нно 
имеют право направить залшгге.тя на повтор
ное медицинское (ММШДЄПМЩТІН)НаіІИЄ в ко
миссию иного состава, либо к другому врачу, 
или в другое мед. учреждение, предусмотрен- 
нее ст. І0.

12. По ролучешш от врачебной комиссии, 
от врача или от мед. учреждения, указанного 
в ст. 10 настоящей инструкции, акта ■меди
цинского освидетельствования заявителя 
о признании его нетрудоспособным, инспек
тора социального обеспечения ^исполкомов 
и окрппспсктуры собеса, по нрииадлежгостп 
производят, в случае признания необходимым, 
обследование имущественного и семе і ного 
положения ЗЗіНШСЛЯ.

П р и м е ч а н и е .  Указанное в настоя
щей статье обследование производят: па 
селе—селянские общества взаимопомощи, 
•по поручению инспекторов социального 
обеспечения райисполкомов, в поселениях 
городского тина и т городах—соответ
ствующие секции поселковых и горгдекнх 
советов, по вджнадлежностн, в районном 
центре—инспектора социального обеспече
ния райисполкомов, а в Окружном городе— 
окркнепектура социального обеспечения.

13. Заявления о социальном обесле.-знип 
рассматригают в районе комиссии «по уста
новлению права на социальное обеспечение 
при райисполкомах .а 8 окружном горсде-г- 
пенсионные комиссии при окрннспопгурах 
ссциал ьиоГо оьсслечения.

П р и м е ч а н и е  1. Указанные в на
стоящей статье районные комиссии дей
ствуют, но по:танорлешію райисполкома, 
в составе: председателя—инспектора со
циального обеспечения райисполкома « 
члеиоз~п;ч*дседателя ближайшего (район - 
-ного центра) селяїгкого общества взаимо
помощи и представителя органа здраво
охранения, а ненснояньго комиссии при 
окрищщектурах собеса—а составе: пред- 
седате.тя—окрилепектора собеса и членов 
—представителей окрппспсктуры] здраго- 
охранения и окрЕоенкомата.

П р и м е ч а н и е  2. К • рассмотрению 
ком неси ягн .дел о назначении лицам, имею
щим перед Республикой заслуго местного 
значения местной усиленной пснспи, обя
зательно вызываются лред'ташггсля «кр.

ш



або райкомітоту КП(б)У, за належністю, 
та відповідного оргапу соцстраху, але 
неявка їх. за викликом, по зупиняє роз
гляду справи по суті.

14. Комісії в справі встаповлепня права 
па соціальне забезпечення прп райвиконко
мах та пенсійні комісії при окріпепектт- 
рах соцзабезу ветаповлюють. за палежні- 
стю. права заявника па соціяльпе забезпе
чення, відносять його, згідно з даними 
справи й відповідно до акта медичного 
огляду (арт. 10), до тієї чи іншої категорії 
та групи інвалідпости-

15. Компетенцію зазначених у арт. 14 
комісій обмежується виключно встановлен
нях права заявника па соціально забезпе
чення за тієї чи іншої категорії та групи 
ітшідиостп. Призначення вида й форми 
соціяльного забезпечення палежить до ком
петенції інспекторів пиляльного забезпечен
ня райвиконкомів та до інспектур соцза
безу. за належністю.

16. На засідання комісії можна виклика
ти ■заявника, а так само й інших осіб для 
встановлення тих чи інших обставин у 
справі.

17. Розглядаючи справи про призначен
ня сопія.тьного забезпечення, окрінспектурп 
соцзабезу, інспектори соціяльного забезпе
чення райвиконкомів та належні комісії 
при оьтінгнектурах соцзабезу іі райвикон
комах керуюп^я чншпгмп закопоположеп- 
нямп про соніяльпе забезпечення: зокрема, 
в питаннях давности на подання заяви про 
соціяльпе забезпечення та майнового етапу 
заявника керуються постановами Нарком - 
соцзабезу УСРР з 15 травня 1926 року 
«Про права пепсіоперів на пепсію в звязку 
з майновим станом їх* (36. Уз. УСРР 
1926 >р.. від. ІІ. Хч 17. арт. 60). та У* 2 
з 15 травня 1926 р. «Про двохрічпу дав
ність для призначення соціального забезпе
чення».

18. Справні при вшіпаиня 'Права па со
ціальне забезпечення (в комісіях) та при* 
зпачеппя вида й форми забезпечення роз
низується. в разі є всі документи в справі, 
протягом одного місяпя з дпя одержати 
заяви зі всіма належними доігумоптамн.

я.пі ікіґікочітта КП<б)У. по ігрннадлож- 
нпсти. п со»тютстющего органа соцстра
ха. но неявка пх по вызову не приоста
навливает рассмотрения дела тю су
ществу.

14. Комиссии по установлению права на 
социальное обеспечение при райисполкомах я 
пенсиопные комиссии при окринспектурзх 
собеса устанавливают, по пркиадлежіюсти. 
права заявителя на социальное іюеопечение. 
относят его, соглас-но даннйм дела и в соот
ветствии с актом медицинского освидетель
ствования (ст. 10). к той пли иной категории 
и группе инвалидности.

!;>. Компетенции указанных к ст- 14 ко
миссий ограничивается исключительно уста
новлением права заявителя на социальное 
обеспеченно по той пли иной категории я 
группе иіггадіпиостп. Назначение вида н 
формы социального обеспечения относится к 
компетеппни нпспекторов соцна.тьпого обес
печения райисполкомов и окринспектур со
беса. но при!кплежшч,тн.

16. На заседания комиссий могут вызы
ваться заявитель, а чакжи иные лица, для 
установления тех или ИНЫХ и:’к*.Т«»Я Г**Лі сте но 
делу. х

17. При рассмотрении іел о назначетш со
циального обеспечения нкринснекгуры собе
са, инспектора социального обеспечения рай
исполкомов п подлежащие комиссии при окр- 
инспектурах собеса и і»айисітгхіі;г>мах руко
водствуются действующими законополеженв- 
ими о социальном обеспечении; в частности, 
в вопросах давности на возбуждение ходатай 
ства о социальном обеспечения н имуще- 
ствеппого положения заявителя руководству
ются постановлениями Наркомсобсса УМР 
от 15 мая 1926 г. <0 правах пенсионеров на 
пенсию в связи г имущественным положе
нием их* (Собр. Узак. УССР 1926 г.. 11-й 
отт.. У? 17. ст. 60) и У® 2 от 1Г> мая 1926 г 
<0 двухгодичной давности для назначения 
социального обеспечения».

18. Дела о признании права на социаль
ное обеспечение (в комиссиях) и назначении 
вида п формы обеспечеппя разрешаются, 
при наличии всех документов по делу, в те
чение одного месяца со дня получения за
явления со всеми подлежащими документа
ми.



19. На кожну заяву в справах соціаль
ного забезпечення окрінспектури соцзабезу, 
інспектори соціального забезпечення райви
конкомів та комісії при окріксаектурах соц
забезу й райвиконкомах внпосять, за на
лежністю, мотивовану постанову, копію 
яко! вручається тгід розписку заявникові, 
протягом двох тижиів від див, коля винесено 
постанову.

20. Кожного заявпнка, за яких комісія в 
справі встановлення права на соціальне за
безпечення при райвиконкомові та пенсійна 
комісія при окрінснектурі соцзабезу визна
ла право на соціальне забезпечення, ін
спектори соціального забезпечення райвикон
комів та окріпспектурп соцзабезу, за на
лежністю, потінні арий пяти па облік та 
взяти його яа той чи інший вид соціального 
забезпечення нижче зазначеним порядком.

21. Забсзиечепші осіб, що € па соціаль
ному забезпеченні, «провадиться на підставі 
чинних законів через:

а) вміщеипя до іивалідшгх домів;
б) кооперування в інвалідні ооедпашгн;

пі іщаїшя, через органи Наркомфінап- 
сів безплатних патентів па торгівлю або 
промисел;

г) видання непсії;
д) соціальну допомогу.

22. Вміщення до інвалідних домів підо
пічних, илаежпих до військових категорій, 
сліпих і глухонімих, інвалідів праці, що ое 
маюгь права на забезпечення порядком со- 
щнльпого страхування, а так само осіб, що 
мають право на місцеву збільшепу пенсію, 
провалиться переважно перед іншими осо
бами. (

•23. Пенсію, передбачену п. <г>, арт. 21, 
видасться вшаючио особам, що мають за 
чинних законодавством право на пенсію й 
за нормами, що їх встановлено в законі.

Пенсію зазначеним особам призначається 
тоді, колі інші шцц соціального забезпе
чення, передбачені л.п. «а», <6>, «в», 
адіт. 21, в даному конкретному випадкові, 
пристосувати, з тах чи інших ирпчнп, не
можна або /недоцільно. Але в разі відмовп 
особи, що мас право па пенсію, від пе
релічених у зазначених пунктах видів за-

19. По каждому заявлению по делам соци
ального обеспечения окрннспектуры собеса, 
инспектора социального обеспечения райиг- 
полкомоц и комиссии при окрипспектурах со
беса и райисполкомах выносят, по принад
лежности, мотивированное постановление, 
копия которого вручается под роспнску зая
вителю в течение двух педель со дня поста
новления.

20. Каждого заявителя, за которым комис
сия по установлении права па социальное 
обеспечение при райисполкоме и пенс поппая 
комиссия при окрписпектуре собеса признала 
право на социальное обеспечение, инспекто
ра социального обеспечения райисполкомов и 
окрннспектуры собеса, по принадлежности, 
обязаиы принять па учет и зачислит его на 
тот или иной вид социального обсспсчепия 
к указанном ниже порядке.

21. Обеспечение лиц, состоящих на соци
альном обеспечении, производится па осно
вании существующих злкопоположепнй, пу
тем:

а) помещения в дома инвалидов;
б) кооперирования в инвалидные об'едпве* 

пвя;
в) предоставления, через органы ЯЬ'Фя-

папсов, бесплатных патентов па торговлю 
или промысел: 1

г) выдачи пенсии:
д) социальной помощи.
22. Помещение в инвалидные дома подле* 

опечных, принадлежащих к военным катего
риям, слеоых и глухонемых, инвалидов тру
да, нс имеющих права па обеспечение в по
рядке социального страхования, а также лиц, 
имеющих право на местную усиленную пен
сию, производится пренчгществеппо перед 
прочими лицами.

23. Выдача пенсии, предусмотренная 
п. «г> ст- 21, производится псключптельпо 
лицам, имеющим по действующему законода
тельству право па пенсию, п по нормам, 
установленным закопом.

Пепспя указанным лицам пазпачается тог
да, когда иные виды социального обеспече
ния, предусмотренные п.п. «а>. <б>, *в» 
ст. 21. в данном конкретном случае примо
вить по тем пли иным прпчппам невозмож
но или нецелесообразно. Но в случае отказа 
лица, имеющего право па пенсию, от пере- 
чпеленпых в указанных п.п. видов обеспече-

из



Гичі»: тршги, пенсію їй нбогЛччково треба гцчг* 
значити.

24. Ііабезиечснші, порядком, як гоцічльиу 
денп-чогу, шідастьсіг к першу пергу тим осо
бая. що по Жіють за чинним законодавством 
Прага на пенсію, безплатний патент або на 
коо корування в інвалідні оо сднания.

И царнпі забезпечення підопічних в по- 
ря.и,-у соціальної допомоги органи еоціяль- 
інші’ забезпечення погоджують свою роботу 
з селянськіїчц тіі 'міськими товариствами 
взаємодопомоги та товариствами допомога, 
за належністю.

25. ^абслііечешіи осіб, :іа якими визнано 
ті порядку арт. 14 цієї інструкції, право на 
с-опія-іііііи забезпечення, зокрема, видачу 
пенсії. іі|юиа.ііпьси з дня, ко.тл тоии пошли 
житу про призначення еоціяльиого забезпе
чення.

У разі. коли одночасно з заявою не було 
подано до окрінсисктурн соцзабезу, або до 
іігсиеігго;>а соціи.шюго забезпечення рай
виконкому, ;іа належністю, всіх потрібних 
документі!*, передбачених а;т. 4 цієї ін
струкції, соціальне яабе.иіечеппл -надається 
я дня, коли ззньник іподав до окушслектури 
соцзабезу або до інспектора соніяльного за
безпечений імйішконкому належні доку
менти.

2<\ Коли -медичним оглядом підопічної о 
гід соцзабезу (аот. 12 цієї інструкції) 
низинно за потрібне «глянути знов 
порез ПОВ1ЫРЙ реченець. органи еоціяльиого 
забезпечення повніші, найпізніш за два 
тижні до наступу дюченця нового огляду, 
напраигпг підопічного на медичний огляд, 
за а)л\ 10 цієї інструкції.

Незалежио від цього, повнії огляд підо
пічних можна •провадити, як па вимогу са
мого підопічного, як і з ініціативи відповід
ного органу соцзабезу, але найбільш одпп 
раз на рік.

У в а г а .  Новий огляд, за вимогою підо
пічного, за цим артикулом провадиться 
лише тоді, коли підопічний подасть до 
органу еоціяльиого забезпечення довідку 
.сікаря або медустапови про погіршення 
стану його здоров'я.

пня, пенсия должна быть ему пазтшена обя
зательно.

24. Обеспечение в порядке социальной по
мощи предоставляется в первую очередь ля
пам, не имеющим по действующему законо
дательству права па пенсию, бесплатный па
тент нлп па кооперирование в инвалидпые 
обедннеияя.

В области обеспечения подопечных в по
рядке социальной помощи органы социаль
ною обеспечения согласовывают свою рабо
ту с. селяпскнми и городскими общее снами 
взаимопомощи и обществами помощи, по ирв- 
ладлежпости.

25- Обеспеченно лип. за которыми нрнзиа- 
но. в порядке ст. 14 настоящей инструкции, 
право на социальное обеспеченно. « частно- 
гтп, выдача пепсин, производится со дня по
дачи ими заявления о назначении питанно
го обеспечения.

'В случае, если одновременно с заіжлевиом 
не было подано в окрннснектуру собеса или 
инспектору социального обеспечения райис
полкома. но прпиадложности. всох необхо
димых документов, предусмотренных ст. 4 
настоящей инструкции, социальное обспю- 
чение предоставляется со игл подачи заяви
телем в окрнпсисктуру собеса пли инспекто
ру социального обеслечшш райисполкома 
подлежащих документов.

2С>. Ими медицинским огтиетельпт-она- 
ниєм подопечного собеса (ст 12 настоящей 
инструкции) признано необходимым пере
освидетельствовать че|>ез определенный 
срок, органы соцішмюго обеспече
ния обязаны, не позднее двух недель до 
наступления срока переосвидетельствошння, 
направить подопечного на медицинское осви
детельствование в порядке ст. 10 настоящей 
ипструвппи.

Независимо от того, переосвидетельство
вание подопечных может производиться как 
по требовалпю самого подопечного, так к по 
инициативе соответствующего органа собе- 
са, по не более одного раз на год.

П р и м е ч а н и е .  ЇІереоевндетельетео- 
вание, по требованию подопечного, ц по
рядке настоящей ста тілі производится 
лишь втом случае, если подопечный пред
ставит органу социального обеспечения 
справку врача или медучреждения об ухуп- 
шептг состояния его здоровья.

1 И



27. У разі коли з документів, що їх по
дасться до окрінспсктури соцзабезу та до 
інспекторів соція.шіого вабезпечевня рай
виконкомів, за арт. (З цієї інструкції. 3 
^вробленого обслідувавші або з інших під
ставних даних, що шідійдуть до органів соц
забезу, виявиться, що Б майновому або ро
динному стані підопічного сталися зміяи, що 
ві;щива:оться на праві його на соціально за
безпечення, органи соціального забезпечен
ня повинні справу, за новими обставинами, 
ііерегляиути по суті, з тим, що за цих ви
падків спркяи в районах не}югладаюгп» ін
спектори соціального забезпечешія рай
виконкомів, а в оігругошіх містах—окріп -
слектурн соцзабезу.

28. Порядок забезпечення «підопічних соц
забезу військових категорій, на шишок їх 
переїзду, з одної союзної республіки ДО ОД
НОЇ. регулюється постановою РИК Союзу 
ГОР з 24 жовтня 1927 року «Пр» порядок 
видай соціяльиого забезпечення інвалідам 
війни Й родинам військових службовців при 
переїзді їх з ОДНОЇ СОЮЗНОЇ |!ЄСПУб.іІКІІ до 
іншої» (36. Зак. РІЧТ 1927 [».. .V* ПІ. 
•дрт. 621).

29. Соціальне забезпечення арішпнясть- 
ея та відповідних осіб а обліку знімаються 
за випадків, коли обставини, то викликали 
надазіш соціального забезпечення, зникли.

Про зіштгн з соцінльною забезпечення 
окрінснектург. пщлждоу та інспектори со- 
иіаіьпого забезпечення райвиконкомів, за 
належністю, виносять мотивовану постано
ву. яку к коїш досилається заінтересованій 
особі.

3. Про порядок віплаті пенсі*.

Я0. Пенсію виплачуться щомісячно за 
истапоклсиимп пенсійними книжками або за 
належними ордерами, внда-вашічн від окр- 
йи лектур соц.щбезу та інспекторів соціаль
ної',» ЗЛбЄЗПСЧЄНИЯ РАЙВИКОНКОМІВ, 11 (ЮЙОІІІ - 
вет кас. райвиконкому, а в струговому 
місті від казначейських частіш Держбанку.

У в а г а .  Пенсію персопальпих пенсіо
нерам впдлють ощадні каси у місці меш*

кашія пенсіонера.

27. В случае если ця документов, пред
ставляемых в окршіснектуру собеса н ин
спекторам социального обеспечения райис
полкомов в порядке ст. 6-й настоящей ии- 
струкцпп, с произведенного обследования 
или с шшх осиовательпых данных, посту- 
нивших в органы собеса, орет установлено, 
что в имущественном или семейном положе
нии подопечного произошли изменения, отра
жающиеся на праве его на социальное обес
печение, органы социального обеспеченна 
должны дело, по новым данным, пересмотреть 
но существу, причем в этих случаях Дела в 
районах пересматриваются инспекторами со
циального обеспечения райисполкомов, а в 
окружных городах—окринсоектураш собе
са-

28. Порядок обеспечения подопечных со
беса военных категорий в случае переезда 
их из одной союзной республики в другую, 
регулируется постановлением СИК Союза 
СССР от 24-го октября 1927 года «О поряд
ке выдачи социального обеспечения инвали
дам войны и семьям военнослужащих при 
ПЄ|И»ЄЗДС их из одной союзпой республики в 
другою» (С. 3. СССР 1927 г.. Л? 61. ст. 621).

29. Социальное обеспечение прекращает
ся п соответствующие лица с учета сни
маются в случаях, если обстоятельства, вы
звавшие предоставление социального обес
печения, отиалп.

О снятии с социального обеспечения окр- 
ннспектуры собеса и инспектора социаль
ного обеспечения райисполкомов, по при
надлежности. выносят мотивированное -по
становление; копия коего сообщается заин
тересованному .тпцу.

3. Порядок выплаты пенсии.

30. Выплата пенсии производится еже
месячно но установленным пенсионным 
книжках нлп по соответствующим ордерам, 
'•ыдаваемым окрннспокгурами собеса и ин
спекторами социального обеспечения рай
исполкомов, <в районе—кассами райисполко
ма, а г» окружном городе—казначейскими 
отделениями Госбанка.

П р и м е ч а н и е .  Выплата попечти 
персональным пенсионерам производится 
сберегательными кассами по месту жи
тельства пепсиовера.



ЗІ На :гмпіу обіжника Наркомфіну, Нар- 
кочіїракі іі Наркомсоцзабезу УСТІ* з 
18 травня 1027 року «Про дозвіл пенсіоне
рам одержувати ооігг-ії з кас райвиконкомів» 
(Бюлетень Паркомфіну УСІМ’ 1927 р-, 
А*’ 03) виплачуються пенсію або допомогу за 
пенсійними книжками та ордерами, зазна
ченими у арт. ЗО. лише тоді, <кплн на зво
роті куіюігів пенсійних книжек та па орде
рах о печатка та підпис окріненокгора 
соцзабезу або інспектора соціяльїюго зайев- 
почеппя райвиконкому за -належністю.

32. Пенсіонерам, що іцюжишіють на селі, 
дозволяється на їх бажання одержувати на
лежну їм пенсію одразу за три місяці-

33. Пенсіонері» органів соціального за- 
бозпечеїшя, що не оце.ржалн за своєю про
виною призначеної їм пенсії протягом іі-тн 
місяців під дня реченця виплат пенсії, по
збавляються ігімікі на одержання цієї пен
сії за минулий час.

4. Порядок оскарження постанов органів 
соціального забезпечення.

34. Для розгляду скарг на постанови пен
сійних комісій при окрінсноктурах соціаль
ного забезпечення й комісій в сн|юві вста
новлення права па соціальне забезпечення 
при [чайвикоишш утворюються при окрвн- 
коїпопмах (округові оксяертпо-шгфліктш 
кочіс-ії в складі: ічаовн — прсаставника 
окршіконкому та членів—представників окр- 
інгпеілу|>і! соціяльноіч) забезиечеиня й охо- 
рогш здоров’я.

У в а г  а. Округова експортно-кон
фліктна комісія свого апарату не. мае й її
обслуговує апарат окрвнкопкому.

36. Скарги на постанови пенсійних комі
сій при окрінспоктурах соцзабезу й комісії 
в справі встановлення права на соціально 
забезпечення при райвиконкомах подають 
зацікавлені особи протягом 2-х місяців від 
дня, коли вручено їм підмову на заяву до
округопої СІГСНО]ГГНО-КОНфЛІКТПОІ комісії.

Скарпі на ностановн комісії в справі 
встановлення права на соціально забезпе
чення при райвиконкомі можна подавати 
так само до відповідного райвиконкому.

Постанови «райвиконкому можна оскар
жити перед відповідним окрвикопкомом че
рез овругову окспертио-конфліктпу комісію.

31. Бо изменение циркуляра Иаркохфн- 
на. Н.цжомтру іа н Нарко.чоимкччі ( (Т от 
13-го мая 1927 года <0 разреніонни пен
сионерам получать пенсии из касс рлйнспол 
колов* (Бюллетень Нлркомфпна УССР 1927 
года, Уе 63) выплата пенсий или пособий 
по доисиониым кинжкам и орде]>ам, ука
занным в ст. 30, п|юяз|ю.1ится лишь в том 
случае, если на обороте купонов пенсион
ных книжек и на ордерах имеется печать 
и подпись окрннсиектора собеса или инспек
тора социального обеспечения райисполко
ма, но принадлежности.

32. Пенсионерам, іцмживающнм на селе, 
раз}нннастся получать но их желанию пола
гающуюся нм пенсию сразу за 3 месяца.

33. Пенсионеры органов социального 
обеспечения, не получившие. ПО СВОЄЙ ВЦП* 
назначенной нм пепсин в течение Б-ти ме
сяцев со дпя срока выплаты пелени, лиша
ются права па получение этой пенсии за 
истокшее время.

4. Порядок обжалования постановлений орга
нов социального обеспечения.

34. Для рассмотрения жалоб на поста
новления пенсионных комиссий при окрик- 
спсктурах социального обеспечения н ко
миссий по установленню права на социаль
ное обеспечение при райисполкомах обра
зуется -ігри окрнсполкомах окружная экс. 
пертно-конфлпктаая комиссия в состав*': 
председателя—представителя окриснолко-
ма п членов—представителей окршюнектурм 
социального обеспечения и здравоохране
ния.

П р и м е ч а н и е .  Окружная експертно- 
конфлнктпая комиссия своего аппарата 
не имеет и обслуживается аппаратом 
окрнсполкома.
35. Жалобы па постановления пенсиал- 

ных комиссий при окрппспектурах собеса и 
комиссий по установлению права па соци
альное обеспечение при райисполкомах по
даются заиЕггересоваипымп лицами, в тече
ние двухмесячного срока со дня вручения 
нм отказа в ходатайстве, в окружную эк- 
спертно-копфлпктпую компссию.

Жалобы на постановления комиссий но 
установлению права па социальное обеспе
чение при райисполкоме можно подавать 
также в соответствующий райисполком.

Постановления райисполкома можно об
жаловать перед соответствующим окриспол- 
■комол через окружную эклертао-конфликт- 
пую компссию.



ЗО. Скарги па постанови й розпоряджен
ня іиопокторів соціального забезпечений 
райвиконкомів подають заінтересовані осо
би до президії відповідного .райвиконкому.

37. Скарги іса постанови комісій, зазна
чених у а;<г. 35, подасться через окрінспск- 
тури соцзабезу або інспектора соціального 
забезпечення райвиконкому, за належністю, 
які повніші іподану скаргу, ]шом із справою, 
якщо така $, і з споїм висновком надіслати 
протягом 3-х день до належної округової 
експортпо-коифліктіїої комісії або до 'пре
зидії райвиконкому, за иалсжвістю.

У в а г а .  Коли буде подано скаргу на 
постанову ленсійиої комісії яри окріп- 
спектурі соцзабезу або комісії в справі 
встановлення права па соціальне забез
печення при райвиконкомі безпосередньо 
до округової експертно-конфліктної ко
місії, ця комісія повніша зазначену скар
гу прийняти Й одночасно зажадати, в ра
зі потреби, від належної окріпспектури 
соцзабезу або райопового інспектора со
ціального забезпечення відповідну справу, 
коли така е.
38. Скарги, що надходять до округової 

експертно-конфліктної комісії, вона повин
на найнізніш за два тижні з дпя одержаипя 
їх розглянути й винести ЛО І міх свою мо* 
типозану постанову, яку падсилас разом із 
справою, якщо таку було одержано, до від
повідного органу соцінльного забезпечення, 
а копію — скаржникові.

39. Округові ексиертііо-ксшфлжтш ко
місії, розглядаючи скарги, мають право по
станови пенсійних комісій при окріпспокту- 
рох соцзабезу та комісій у справі встапо- 
аісііия пікша пі соціяльїіе забезпечення 
при райвиконкомах касувати, зміняти або 
залишати в салі.

У разі скасування постанови комісії й 
потреби переглянути в звязку з цим справу 
по суті, округові експертпо-конфліктні ко
місії повертають справу до належного ор
гану соціального забезпечення для нового 
розгляду.

40. Округові експертно-конфліктні комі
сії, в разі потреби, за розгляду скарг, будь- 
яких додаткових даних або документів в 
справі, мають право доручати окрінспектурі

36. Жалобы на постановления н распоря
жения инспекторов социального обеспече
ния райисполкомов подаются заинтересо
ванными лицами в президиум соответ
ствующего райисполкома.

37. Жалобы на постановления комиссий, 
указанных в ст. 35-й, додаются через окр- 
іміспектуру собеса или нисиектора социаль
ного обеспечения райисполкомов, но при
надлежности, которые обязаны поданную 
жалобу, вместе с делом, если таковое имеет
ся, н со своим заключенном отослать в 3-х- 
дневиый срок в подлежащую окружную 
экспертно-конфликтную комиссию или в 
президиум райисполкома, но принадлежно
сти.

П р и м е ч а н и е .  Жалобу, поданную 
на постановление пеислониой комиссии 
яри окрмюоектуре собеса или комиссии 
по установлению права на социальное 
обеспечение прп райисполкоме непосред
ственно в окружную экспертно-конфликт
ную комиссию, последняя обязаиа при
нять и одновременно затребовать, в слу
чае надобности, от подлежащей окринс- 
пектуры собеса или районного инспекто
ра социального обеспечения соответству
ющее дело, если таковое имеется.
38. Жалобы, поступающие в окружную 

экспертно-конфликтную комиссию, последняя 
обязала не позднее 2-хнедельного срока со 
дня получения их рассмотреть и вывели по 
шгм свое мотнвпроваппое постановление, ко
торое отсылается вместе с делом, если тако
вое было получено, в соответствующий орган 
социального обеспечения, а в копии—жалоб
щику.

39. Окружные экспертпо-конфлпктпые ко* 
мисс пи при рассмотрении жалоб имеют пра
во постановления пеиспоппых комиссий при 
опрннспектуре собеса и комиссий по установ
лению права па социальное обеспечение прп 
райпсполкомах отменять, изменять и.ти 
оставлять в сило.

В случае отмены постановления комиссии 
и необходимости пересмотреть в связи с этим 
зело по существу, окружЕіьіе экспертно-копф- 
ликтпые комиссия возвращают дело в под
лежащий орган соппальпого обеспечения для 
нового рассмотрения.

40. Окружные экспертно-конфликтные ко
миссии, в случае необходимости, при рассмо
трении жалобы, каких-нибудь дополнитель
ных данных пли документов по делу, имеют



соцзадеыу або інспекторові соціяльного за
безпечення райвиконкому, за належністю,
ЛОШИ ДО ОКруГоВОІ ЄЖОПЄрТНО-КОІіфЛ'ІКТІГО) 
комісії ті чи інші матеріали або виконати 
окремі заїдання.

41. Постанови округові' експертно-кон
фліктної комісії, що винесені в межах її 
«омпстр-іїді! (арт. 34), с остаточні і іх йе 
можна ог.ка]г,кувати.

У в а г а .  Протести членів комісії на 
ностапочн скрутко? Глсневтно-конфлікт- 
ііої комісії подалася до 'Насоднього Ко
місаріату Соціальною Забезпечення УСРГ.

42. Підставою для скасування постанов 
комісій (арт. 34) к зламаний або неправиль
не пристосування чинного законодавства, 
інструкцій і розпоряджень Наркомсоцзабезу 
УПР, а так сами явна недоцільність вине
сеної посташиш в даній сів;»аві, до суті.

43. Коли за розгляду скарг ок,рутова екс- 
нертио-коііфлжтна комісія зауважо принци- 
лові питання або питання, що не передба
чені чинним законодавствоя но соціальному 
забезпече-нпю. і ці шітаиин тісно звивані .< 
суттю справи, що ^зглядається, то округо- 
иа експортно-конфліктна комісія повідомляв 
ітро зазначені питання Наркомеоцзабез 
Уі РР на з'ясувавші, а розгляд справи віт- 
клацає до пояснення ІІаркочсоцзабеоу УОРР.

Лшо питання соціяльного забезнсчешія, 
нкі глшшин за розгляду еіграгш, не звязані 
настільки тісно з суттю справи, що розгля
дається. шоб до одержання пояснення по них 
від Наркомсоцзабсзу УСРР не можна було б 
правильно розвивати цю справу, то її роз
глядає округова комісія загальним порт
ном, а про питання, що виникли, повідом
ляється до Няркомгоцзабозу УОРР для за
гального ке-рпшичого пояснення.

44. Зацікавлених осіб можна викликати 
на засідання округом»! експертно-конфлікт
ної комісії для дачі пояснень по скарзі, але 
неприбуття їх, за викликом, не зупиняє роз
гляду скарги.

45. Взаємини окрінспектур соціяльтто 
забозіїечсшія з інспекторами соціяльного за
безпечення райвиконкомі» визначається 
«Положенням про районові з'їзди рад і ра*

право поручать окринспектуре собеса или 
инспектору социального обеспечения райис
полкома, по принадлежности, представить 
окружной зкепертно-конфлпктной комиссии 
те или шиле материалы или вмполпить от
дельные задания.

41. Постановления окружной экепертно- 
яонф.піктной комиссии, вынессшплс в преде
лах ее компетенции (ст. 34-я), окоичатать* 
иы ц обжалованию но подіежлт.

ІІ р и м е ч а и п о. Протесты члепов ко
миссии на псстановлення окружной экс
пертно-конфликтной комиссии подаются в 
Народный Комиссариат Социального Обес
печения УГОР.
42. Основанием для отмени погпшозлеіпй 

комиссий (ст. 34-я) является іируиюние и.:и 
копраіжльноо применеино действующего за
конодательства, инструкций и распоряжений 
Парю.’Мічхнкч'а УГОР, а также явная нецеле
сообразность вынесенного постанов-тешія їх? 
данному делу, но существу.

43. Колн при рассмотрении жалоб окррк 
пая оксііе|ітно-кояфлнктная комиссия гст|ю- 
тьт нріпіцімньиьнме вон'чн-ы или вопрсн'Ы. 
непредусмотренные действующим закитлп- 
тольстиом по социальному обеспечению при
чем яти впггосы тесно связаны с сущностью- 
}кісоіат;.ітаомог° Дела, то окружная эк--* 
ііертно-конфликтиая комисснп уведомляет об 
указанных шцюсах Наркомсообсс УС4'Р для 
І'іш'ясиеїшя, а рассмотрение дела отлагает V» 
раз'япгеиия Наркомсоэбесом УГОР.

П случае, если попреем социального обес
печения, которые возникли при рассмотрении 
дела, не связаны настолько тесно с сущно
стью рассматриваемого дела, чтобы до полу
чения разяснення по ним пт Наркомгобеса 
УССР невозможно было правильно разрешить 
это дело, то последнее рассматривается 
окружной комиссией в общем норяще, а о 
возникших вопросах сообщается Наркомсо- 
бегу УССР для общего руководящего раз'яс-
Ш'ППЯ.

44. Заинтересованные лица могут быт вы
званы на заседание окружной экспортно- 
конфликтной комиссии для дачи об’ясиенпй 
по жалобе, но неприбытие их по вызову не 
приосгапаадипает рассмотрения жалобы.

45. Взаимоотношения окринслсктур соци
ального обеспечения с инспекторами сопналь- 
ного обеспечения райисполкомов олроделя- 
ются < Положением о районных с'ездах сове-



Іонові виконавчі комітети» (36. Уо. УОРР. 
1927 ]>. Уз 50-57, арт. 231).

5. Порядок передачі справ до районів.

46. З видавцям цісі інструкції окрінонех- 
турн соцзабезу більш не іунймають заяв 
О]-о соціально забезпечення від осіб, ню про
живають у районі (па селі).

^іаяви про призначення соціального за
безпечення, що вже палійши від мешканців 
районів до окріиопоктурн соцзабезу й вона 
їх ще не розглянула, а так само заяви, що 
надійдуть до онрінепектури соцзабезу напе
ред, вона повніша надіслати, не роглядаючн 
їх до суті, до палежпого інспектора соціяль- 
іюго забезпечення райвиконкому для розгля
ду загальним чипом.

47. Всі справи соціялмю забезпечен
ня, що е -зараз у сгераоукмші окрінспектур 
соцзабезу, у разі, коли попи належать до 
підопічних, що луожинають у районі (па 
селі), трег'а негайно передати до відповідних 
інспекторів соціального забезпечення рай
виконкомів.

У в а г а .  Про адачу справ інспектора*
сбціялмюго забзпечсиня райвиконкомів

складаються акта, в якому зазначається
оцрааш, що їх передало.

48. Скарпі на постанови пенсійних комі
сій при окрінецоьтурах соцзабезу, що на
дійшли до евріиепектур соцзабезу для на* 
'димшпія їх до колишньої Вищої Експертно- 
Конфліктної Комісії щш Наркомсоцзабезі 
У< ІІ', але що їх до видання цієї інструкції 
дарінспоктури соцзабезу но ваше.шн, 
треба негайно передати до належної округо- 
еої ексаертно-конфліктної комісії, згідно з 
арт. 35 цієї інструкції.

49. Викопують цю постапову в АМСРР 
яаліжні органи АМСРР, що за адміністра- 
тпшю-територіяльніїм поділом АМСРР відпо- 
в і, цноті, окрінспектураїм соцзабезу та райо- 
яоьим виконавчим комітетам УСІ'Р.

50. З виданням цієї постанови скасувати 
нижчезазиачені постанови Наркомсоцзабеоу 
УСРР:

1) «Шложеппн про округові комісії по 
визнанню прав підопічних оргапів соцзабезу 
иа соціальне забезпечення» за 1925 р.

2) «Положеппя про Найвищу Експроїш* 
Конфлікту Комісію Наркомсопзабезу ио

імт п районных исполнительных комитетах»
(С. У. УССР 1927 г., № 56-57, ст. 2Я|1).

5. Порядок передачи доя районам.

4(>. С изданием настоящей ишлдгукцяя 
окрннспектуры собеса прекращают прием за- 
явлений о социальном обеспечении от лиц, 
проживающих в районе (па селе).

Заявления о пазначеннл соцяалыюго обес
печения, постуаитшио от жителей района в 
окрипспсктуру собеса и ею еще не рассмо
тренные, а также заявления, что впредь по
ступят в окринспектуру собеса, поглодпяя 
обязана отослать, не рассматривая их по су
ществу, к подлежащему инспектору соци
ального обеспечения райисполкома для рае- 
пютрення в общем порядке.

47. Все дела о социальном обеспечении, 
состоящие в настоінівт прими в произвел* 
стве ок; инспектур собеса, в случае, сслп они 
относятся к подопечным, проживающим п 
районе (па селе), подлежат пемедлеиной пе- 
редачо соответствующим инспекторам соди- 
ельного обеспечения райпсполкомов.

П р и м е ч а н и е .  0 сдаче дел инспек
торам социального обоспечепня райиспол
комов сплавляется акт. в коем указыва
ются переданные дела.
4$. Жалобы на постановления пенсионных 

комиссий прп окрипспектурах собеса, носту- 
штнше в окрипспектуру собеса для направ
лении их в бывшую Высшую Эксиертпо-Кон
фликтную Комиссию при Наркомсообесо 
УГОР. но кои до издания настоящей инструк
ции окрипспектурамп собеса отосланы нс 
были, понежат немедленной передаче в под
лежащую окружную якспеу/гио-конфлнктную 
комиссию, согласно ст. 35 настоящей ин
струкции.

49. Выполнение пастоящего постаиовлеяня 
в АЙССР производится подлежащими органа
ми АМССР, коп по административно-терри
ториальному делению АМССР соответствуют 
окрнпспсктурам собеса п райогпым исполни- 

,тел1 пых комитетам УССР.
50. С иядапием настоящего постапов-іепия 

отменил нпжеуказанпые постановления Пар- 
«жсобеса УССР:

1) «Положение об окружных комиссиях то 
определению прав подопечных органов собе
са па социальное обеспечение» за 1923 г.

2) «Положение о Высшей г>кспертпо-Кон- 
фликтной Комиссии Нартомсообсса по опреде-



ли.ніанню прах підопічних органі» соцзабезу 
на соціальне забезпечення та призначення 
Його* за 1025 р.

ІІ) ОЛпкник Лі 280 з 11 березня 1925 р. 
«Про іюрадої; виплати пенсій ио снопах 
підопічних, що їх іюзшьша Найвища 
Ржси^/гно-Конфліктна Комісій*.

А) Оііжиик Лі 305- -1925 )юку «Про вве- 
допни и органах соцзабезу єдиної системи 
призначі'Шіи та «обліку соїііилмюю за«*мне- 
чиши и частині що-до порядку призначен
их соціильною забіяночоиин та виплати 
пенсій».

5) Інструкцію Лі 358 з 28 кі.ігпя 1920 р. 
Ній порядок і норми соціального забезш:- 
чшміи п сільських місцевостях інвалідів ній 
ни, родин иіііськоію-службоїшів, ню втрати- 
ли годувальники», та ро.мж осіб, ню нероб;.- 
вають V ланах Червоної Армії*.

0) І(.п. 9, 10, 13 і 14 постанови я 14 
серпня 1920 р. «Інструкцій щю порядок 
прийому й ролішанші скарг і заяв, що їх 
податей до Маркомсоцзабезу» (36. Уз. 
УПТ 1920 рм від. ІІ, Лі 20, а|л\ 90), які 
замінюється поділом 4-м інструкції.

7) ІІ. «б* а|гг. 4-го й увагу до нього, а 
так само увагу до арт. 10-го постанови з 
2Н червня 1927 р. «Про порядок забезне- 
чешія рошн нійсмюно-елужбонцін* (36. У.і. 
УСРР. 1927 р., від. ІІ, Лі 28, арт. 129), які 
змінюються відповідно ярт. арт. 4. 13, 14. 
2 0  і VІ інструкції.

51 3 видяшшм ній постанови вішати, 
що постанова Колегії ІІаркомтонзабозу 
У('РР я 21 вересня 1975 |и»ку (протокол 
Лі 27| <Нро ііснсіоііуванші інвалідів села* 
(Обори. Законоположений но Социальному 
Обеспечению «олннегва* 1920 р., вид. 
ІІКСЗ УСРР) втратила силу.

Харків, 2о січня И>28 р,
Заст. Пароднього Комісара Соціального 

Забшіючонші УСРР Медвідь.

ПОСТАНОВА НАРКОМЗЕМСПРАвУ І НАР- 
КОМЮСТУ УСРР.

21. Про підсудність спорів за втрати від
слпшів та псувань засівів та посадок.
На яліштліш я місці, і на підставі

в. <г» арт. 12 Положения про Народній 
Комісаріат Земельних ('прав УСРР (35. Уз. 
УСРР 1927 р., Ух 42, арт. 188) і н. «д» 
арг. 9 Положення іі|н» ІІ К10 (36. Уз. УСІМ* 
1924 р., Лі 50, арт. 305) Народній Коміса-

леїпію нрав подонечшл органов собеса яа 
социальное обеспечение и назначению его» 
за 1925 г.

3) Циркуляр Ух 280 от 11 ма;та 1925 г. 
<0 порядке виплати пенсий по делам но», 
опочпш, разрешенным Высшей Экспертиз 
Конфликтпой Комиссией».

4) Циркуляр У? 305---1925 юла <0 вве
дении в органах собеса единой системы па 
значении и учета «щипальною обеспеченна 
в части, касающейся порядка пазначепия со
циального обеспечения и виплати нпігил»

5) Инструкцию Лі 358 от 28 апрели 
1920 года <0 порядке н нормах социального 
обеспечения в сельских местностях иниали- 
дои войны, семей военнослужащих, уг|«апт- 
шнх кормильцев. И семей ЛИЦ, Г1Н-.ТОЛ1ЦИХ ІІ 
рядах іїрасіюй Армии».

Од ІІ. н. 9, 10, 13 и 14 могтаповденяя 
«»т І І августа 1920 года «Инструкция о мо
рилко приема и рал|№шепни жалоб и эдикте- 
пнй, иоданаомых в Иаркомсообес» (Гобр. Уз. 
УГОР 1920 г., т. п-й, Л5* 20, ст. 90). ко 
тормо заменяются разделом 4-м инструкции.

7) ІІ. «б», ст. 4 и примечания к ней, а 
также примечании к ст. 19-й постановления 
от 28 июни 1927 года <0 порядке обеспе
чения семей военнослужащих* (Собр. Уяак. 
УГОР 1927 г., отд. П-й, № 28, ст. 129), ко 

чорые заменяются соответственно' ст. ст. 4,
13. 14, 20 и 24 инструкции.

51. С изданием настоящего постановления 
признать постановление Коллегии Наргсомго- 
бега УССР от 21 сентября 1925 юла (прог. 
Ух 27) <0 пепсяоііироішіпи инвалклоп села» 
(«Обори. закоіюположешій по социальному 
обеспечению селянства» 1920 гола, изд 
ІІ КТО УГОР) утратившим силу.

Харьков 24 января 1028 г.
Зам- Народного Комиссара Социальною 

Обеспечения УССР Медведь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМЗЕМА И НАРК0МЮСТА УССР.

21. 0 подсудности спорое по убыткам при 
потравах и порче лосевое и насаждений.

Книду запросов с мост, на основании 
п <г> ст. 12 Положении о Народном Ко
миссариате но Хмельным Долам УССР 
<36. Уз. УССР 1927 г.. Ух 42, ст. 188) и 
и. «д> ст. 9 Положении о Народном Комис
сариате Юстиции УГОР (С У. УІЮР 1924 г.



VI Земельних Справ УСРР і Народній Ко- 
іюаріят Юстиції УСРР п о с т а в  св и л и  
'ясувати:

1. Спори про 'втрати від опашів та осу- 
>ань засівів і посадок віднесені законом 
арт. 207 Зомельпого Кодексу МОРГ) в звяз- 
^ з п. *с> арт. 208 Земельного Кодексу— 
(б. Уз. УСРР 1927 р., У* 40—41. арт. 180) 
;о земельних спорів, а тому зазначеиі спо
їв підсудні не породнім судам, а сільра
дам і судзенкомісіям.

2. За арт. 208 Зомельпого Кодексу УСРР 
традам підсудпі спорп про втрати від 
шашів та псувань засівів і посадок як 
іа землях трудового користування, як і 
іа землях, що входять до складу державно
го земельного майна, або па землях рад
госпів то-що, коли зазначені спорп випи
хають поміж трудовими рільницькими гос
ударствами (дворами) і псюдппокпмп чле- 
іамн господарства.

3. Відповідно до п. п. <а> і <ж> арт. 208* 
'Земельного Кодексу УСРР в редакції 1927 р., 
всі іпші спорп про втрати від спашів 
і псувань засівів та посадок, крім тих, що 
їх зазначено в арт- 2 цієї постанови, під
судні райсудзсмкомісіям-

Харків, 16 лютого 1928 р.

Заст. Народнього Комісара 
Земелышх Справ УСРР Федотов.

Заст. Народиього Комісара Юстиції 
.УСРР та Генерального Прокурора

Республіки Михайлин.

1 ПОСТАНОВИ НАРК08НУСПРАВ УСРР.

,22. Інструкція як, визнавати чужоземців за 
доміцильованих тачза тимчасових мешканців 

1 УСРР.

Видана на застосування постанови ЦВК 
і» РНК СРСР з 3-ю вересня 1926 р. „Поо 
чужоземців, що мають тимчасове перебу
вання або постійне місце осідку в Союзі
РСР" (36. Зак. СРСР 1926 р.. № 59, 
арт. 439) і на зміну та в додаток до арт. 
арт. 13 іі 14 постанови НКВС та Упое. 
ИКЗС СРСР пои Уряді УСРР з 1 грудня 
1925 р. .Положення про посвідки на пере
бування чужоземців" (36. Уз. УСРР 1926 р., 
відділ ІІ, № 24. арт. 66).

№ 50, ст. 305), Народный Комиссариат по 
Земельным Делам УССР и Народный Комис
сариат Юстиции УССР п о с т а н о в и л и  
раз'яопнть:

1- Споры об убытках при потравах « пор
че посевов и насаждений отнесены законом 
(ст. 207 Земельного Кодекса УССР) в связи 
с п. «е» ст. 208 Земельного Кодекса — 
С. У. УССР 1927 г., № 40-41, ст. 180) 
к земельным опорам, и поэтому указанные 
споры подсудны не пародпым судам, а сель
советам и судземкомиссням.

2. По ст- 208 Земельного Кодекса УССР 
сельсовет»™ подсудны споры об убытках 
при потравах и порче посевов и насаждений 
как па землях трудового пользования, так 
я на землях, входящих в состав государ
ственного земельного имущества или на зем
лях совхозов и т. и., если озпачеппые спо
ры возникают между трудовыми земледель
ческими хозяйствами (дворами) и отдельны
ми члеіга-мп хозяйства.

3. Соответственно н. п. <а> н <ж> ст-208* 
Зем. Код. УССР в редакции 1927 г. все 
другие споры об убытках при потравах и 
порче посевов и насаждений, кроме указан
ных в ст. 2 настоящего постановления, под
судны райсудзомкомпссням-

Харьков, 1Є февраля Ю28 г.

Зам. Народного Комиссара
по Земельным Делам Федотов.

Зам. Народного Комиссара Юстиции УССР 
и Генерального Прокурора

Республики Михайлин.

ГЮСТАНОЕЛЕНИЯ НАРКОМВНУДЕЛА УССР.

22. Инструнция о порядке признания ино
странцев домицилированными и временно 

пребывающими в УССР.

Издана по применению постановления 
ЦИК и СИК СССР от 3 сентября 1926 і. 
.Об иностранцах, имеющих временное пре
бывание или постоянное местожительство 
в Союзе ССР (Сб. Зак. СССР 1926 Л6 59, 
ст. 439) и во изменение и в дополнение к 
ст. ст. 13 и 14 постановления НКВД и Упол. 
НКИД СССР при Правительстве УССР от 
1 декабря 1925 і. „Положение о видах на жи
тельство для иностранцев" (Сб. Узок. УССР 
1926 і., отдел 11-й, 24, ст. 86).



1. За постійітлх мешканців ('.иягіїцпьп- 
пяїніх) в >014’ визнається чужоземців, що 
и;іат. національні пантові». передба
чені арг. 1 «Положення про посвідки на 
леробуваппя чужоземців», якщо вони за
конно’ мешкають в СГСТ і займаються на 
іоінторії СРСР найменшо 18 місяців про
мисловістю, торгом, ремеслом і їм подібною 
пыабпроиеною законом діяльністю.

2- Чужоземці для внзпаиня їх за по
стійних мешканців (доміцільованпх) по
сіпші подати відповідні документ.

Шоб дрврстп законність перебупаипя чу
жоземці повніші подати иепрострочспі по- 
ор-ідкн па перебування чужоземців.

Шоб довести законність перебування, 'ру
ков ом діяльністю найменше 1$ місяців, ч)- 
ж<і;омці ловинпі подати один із таких до
кументів. залежно від роду зайняття чу- 
жоьопдів:

;.) робтиики та службовці: розрахункові 
книжки або довідки від установ і під
приємств, де лоїшпно бути зазначено, з 
«кого часу працює чужоземець;

б) лелліш: довідки від місцевих руд або 
райвиконкомів, до повинно бути зазначено, 
чим займався чужоземець за останні 18 
місяців і чи він займається цією діяльні
стю безперервно за останні 18 місяців чи 
пі. Іміграпти-рільпяки, замкць довідок від 
сільрад й райвиконкомів, можуть подавати 
аналогічні довідки лід правлінь сільсько
господарських комун;

пї осн'ж вільної професії, кустарі, реміс- 
инші, торговці й шші: довідки тщ домо
управлінь. житлових товариств, сільрад або 
Ііайвпкопкомів, з зазпачеппям <в иях тих 
самих відомостей, тцо й у довідках, не- 
^юдбачеипх літ. «б> цього артикулу.

3. Членів родини доміціліовлного чужо
земця (дружина. баті.ки, повнолітні брати 
I сестри), якщо воші но є громадяпн 
ОРСР. визнається за постійних мешканців 
п тім разі, коли вони є на його повному 
утриманні, не мають самостійного заробітку 
і мешкають останні 18 місяців разом з 
особою, що займається иезаборопеною за
ймем діяльністю. Для цього треба подати 
!(, окрлдмпгвідділу довідки від житлових то-

1. Постояшю проживающими (домнцилир» 
ванными) в УООР признаются ин<ч*граицы. 
имеющие национальные иалюрга, предусмот
ренные ст. 1 « Положения о видах на житель
ство для иностранцев», законно поживаю
щие в ССОР и занимающиеся на территория 
ССОР не ме!№е 18-ти месяцев п|юмьішлчі- 
костью, торговлей, ремеслом и тому подоб
ными видами иевоепрщсшгой закоиом дея
тельности.

2. Иностранцы для признания их постоян
но П|хшша.шцими ідомііци.ііі;юнишіи«и) 
иагжны подал, соогштумвующие документы.

Для подтверждения законного прожнваинз 
иностранцы должны представить иенросро- 
чениые виды на жительство для иностран
цев.

Для подтверждения занятая невосіїрощен- 
1 !ОЙ законом деятельностью нс монел 18 ме
сяцев, иностранцы должны представить один 
из следующих документов, в зависимости от 
рода занятий иностранцев:

а) рабочие и служащие: расчетные книж
ки, или справки от учреждений п предприя
тий, в коих должно быть указано, с какого 
кремени работает иностранец;

б) крестьяне: справки местных советов 
пли райисполкомов, о чсоих должно быть ука
зано, чем занимался иностранец за послед
ние 18 месяцев, занимается ли.оп зтии ро
дом деятельности беспрерывно за последние 
18 месяцев или нет. Иммигранты, занимаю
щиеся земледелием, вместо справок сельсове- 
тсв и райисполкомов могут подавать анало
гичные справки, выданные правлениями 
гельсько-хозяйствсиных коммуп;

в) лица свободпых профессий, кустари, ре
месленники, торговцы и пр.: справки, вы
данные домоуправлениями, жилищными то
вариществами, сельсоветами или райисполко
мами с указанием в них тех же евфеннй. 
•гак я в справках, предусмотревши лит. «б» 
настоящей статьп.

3. Члены семейств домицилированных 
ипострапцев («дин из супругов, .родители, 
совершеннолетние братья и сестры), если они 
не являются гражданами С00?, признаются 
домицилированными в том случае, если 
состоят па полном иждивении л по имеют 
' амостоятслыюго заработка, и проживают 
последпис 18 месяцев совместно г лицом, за
нимающимся невоспрещениой заколом дея
тельностью. Для этого необходимо представле

%



Ігартств, домоуправлінь або райвігкоігсомтв, 
зазначивши в них, з якого часу ці особи 
мешкають разом з особою, па утриманні 
якої воші є, як і про то, що (ВОШІ в на 
утриманні і не мають самостійних дже
рел до існування.

І У в а г а .  Членів родини доміцильовано- 
і пі чужоземця, що но е на його повному 
І утриманні, визнається за постійних меш- 
' капців в тім разі, коли вони відповідають 

вимогам арт. 1 цієї інструкції.
«

14. Перелік докумеїггів, зазначених к 
арт. арт. 2 і 3 цієї інструкції, не є ви черты и • 

вий. Коли чужоземець, в наслідок пере
їзду па друге місце або з якихось Інших 
причин, не можо подати перелічених доку
ментів, факт заняття найменше 1В місяців 
кєзаборонспою законом діяльністю може він 
засюдчитчі Й отними. документами, як-ось: 
членськиип білетами профспілок, патента
ми, повідомленнями про виплату податку па 
прибуток, порівняльної оплати то-що.

У в а г а .  За виняткових випадків, окр- 
адмІпвідділ має право нрнйнятн нота- 
ріяльно оформлені свідчення двох свідків 
за доказ того, що чужоземець найменше 
їх місяців займався иезаооронсною зако
ном діяльністю.

Ь. В тім разі, коли чужоземець без пе
рерви на протязі 18 місяців мав рівночасно 
або послідовно кілька професій.™ про кож
ну професію, залежно від роду дальности, 
чужоземець повинен подати відповідні до
кументи.

в 6. З чужоземців, тоб-то з осіб, що по- 
? дають національні документи, зазпачені в 
] арт. 1 «Положення про посвідки на нерсбу- 
4  рання чужоземців», не можна визнати за 
І постійних мешканців (доміцлльованих чужо- 
* земні в) такі категорії:
Й а) громадяи-кочовпиків та членів їх ро

дин, що с ш утриманні цих громадян; 6 * *

6) громадян, що перебувать під судом
, або слідством, або яких було засуджено за
. такими артикулами Кримінального Кодексу

<ше в окрадмииотдел справок жилящпых то- 
і-арпщесгв, домоуправлений или райисполко 
мов, с указанием в них, с какого 'времени 
лица эти проживают совместно с лицом, ив' 
иждивении коего они состоят, а так же о 
том, что они состоят па иждивении и не 
имеют самостоятельных источников суще
ствования.

П р и м е ч а н и е .  Члеиы семья домици- 
лироваиного иностранца, нс находящиеся 
на его иолиом иждивении, признаются по
стоянно пребывающими в том случае, если 
они отвечают требованиям ст. 1 настоя
щей инструкции.,
4. Перечень документов, указанных в 

ст. ст. 2 и 8 настоящей инструкции, но яв
ляется исчерпывающим. В том случае, если 
иностранец вследствие переезда на другое 
моего жительства «ли по каким-либо другим 
аршинам не может представить исречислен- 
цых документов, факт занятия но менее 1о 
месяцев нсвоспрещенвой оаконом деятель
ностью он может удостоверить и другими до
кументами, как-то: членскими билетами проф
союзов, патентами, извещениями об оплато 
подоходного налога, уравнительного сбора 
и т. д.

П р и м е ч а н и е .  В исключительных 
случаях окрадмииотдел имеет право при
нять засвидетельствованные в нотариаль
ном порядке показания 2 свидетелей в том, 
чт.» иностранец не меньше 18 месяцев за
пинался нсвсспрещенной законом деятель- 
нот.».
5. В том случае, когда иностранец беспре

рывно ъ течение 18 месяцев занимался одно-
г)н*уєішо или последовательно несколькими 
профессиями, то о каждой профессии в зави
симости от рода деятельности, иностранец 
должен представить соответствующие доку
менты.

6. Из иностранцев, т. е. .тип. представляю
щих национальные документы, указанные в 
ст. 1 «Положения о видах на жительство для 
иностранцев*, йе могут быть признаны по
стоянно проживающими (домицилированны
ми иностранцами) следующие категории:

а) граждане, ведущие кочевой образ жлл 
ни, а так же члены их семейств, состоящие 
на иждивении этих лиц:

б) граждане, состоящие под судом или 
следствием, или осужденные по нижеследую
щим статьям Уголовного Кодекса УСОВ (в



УСРР (В редакції УСРР 1927 ».): 54*—54й, 
56Ів, 56ІТ, 56", 56* літ. «а» арт. 59. 
арт. 68, 2 та 3 ч- арт. 69, арт. арт. 70, 73, 
74, 75, 1 ч. арт, 76, арт. арт. 77. 79, 80, 
81, 92, 93. 96, 97—109. 110, 111,
116—121, 126, 127, 129. 136, 138—143. 
2 ч. арт. 144, арт. арт. 146. 147, 152, 
155—157, 162—166, 2 ч. арт. 169. арт. 
яігг. 170—191.

У в а г а .  За оогтіШшх мешканців не 
чожиа визвати тих чужоземців, що їх 
до 1 .тмігя 1927 р. засуджено за анало
гічними артикулами Кримінального Ко
дексу УСРР в редакції 1922 р. (з додат
ками), а саме: 58—72, 75—77, пункт
1 арт. 78, ч. 1 арт. 80, арт. арт. 83, 
85, і ч. арт. 86, арт. арт. 89, 91, 91і, 
92, 94, 97, 98. 105—117, 119—121, 
128—132. 136—139, 141і, 142—146,
2 ч- арт. 147, арт. арт. 149, 150, 155, 
159—162, 166—171, 175, 176, 180— 
199, 217. (Крим. Кодекс УСРР 1927 р. 
набуті чшшости лише з 1-го липня 1927 
року).

7. Всіх осіб, що не е громадянами ОРОР, 
як тих, що по подають відповідних націо
нальних документів, як і тих, що но мають 
18-міаячного стажу заняття незабороне- 
пою законом діяльністю, або що мешкають 
на території СРСР менше 18 місяців, як 
і осіб без певного запяття і фаху, визна
ється за тимчасових мешкапців.

8. Визианпя чужоземців за постійних до
міцильованих мешканців провадять округові 
адміністративні відділи тільки на подану 
від чужоземців відповідну заяву. До цієї 
заяви повінню додатп документи, що до
водять законність перебування на території 
СРСР і заняття найменше 18 місяців пе- 
заборопепою законом діяльністю (див. арт. 
арт. 2, 3 а 4 цієї інструкції). 9 * *

9. Якщо чужоземця визнано буде за по
стійного (доміцильованого) мешканця, окру-
гопий адміністративний відділ видає йому 
не пізніше семидепиого реченця нову по
свідку на перебування, позначаючи в пій 
на відповіднім місці в тексті посвідки 
«постійне» перебування.

редакции УООР 1927 г.): 54*, 541*, 56і 
56і7, 56го, 56г\ лит. *а>, ст. 59, ст. б4' 
2 п 3 ч. ст. 69, ст. ст. 70, 73, 74, 75, 1 і 
ст. 76. ст. 77, 79, 80, 81, 92, 93, 9С 
97—109, 110, Ш, 116-121, 126, 12: 
129, 136,138—143, 2 ч. ст. 144, ст. ст. 14к 
147, 152, 155—157, 162—166, 2 і 
ст. 169 ст. ст. 170—191.

П р и м е ч а н и е .  Постоянно ироживаю 
щнмн нельзя признать иностранцев, осуж 
денных до 1-го июля 1927 г. по аналогич
ным статьям Угол. Кодекса УССР в ре
дакции 1922 г. (с дополнениями), а имен
но: 58—72, 75—77, пункт 1 ст. 78, 1 і. 
ст. 80, ст. ст. 83, 85, 1 ч. ст. 86. 
ст.ст. 89. 91, 91і, 92, 94, 97, 98, 105- 
117, 119—121, 128—132, 136—139. 
141х, 142,-146, 2 ч. ст. 147, ст.ст. 149. 
150, 155, 150—162, 166—171, 175, 
176, 180—199, 217 (Угол. Кодекс 
УССР 1927 г. вступил в силу только г 
1-го июля 1927 года).

7. Бее лпца, не являющиеся гражданами 
СССР, как не подающие соответственных па- 
шюналышх документов, сак п не имеющие 
18-тн-месячного стажа занятия нопоскре
щенной законом деятельностью, пли прожи
вающие па территории СССР меньше 18-ти 
месяцев, а так жо лица без определенною 
занятия п профессии прязпаются временно 
проживающими.

8. Прнэпание постоянно осаживающими; 
(домпцплированпымн) япостранцами произво
дится окружными административными отде
лами только в случае возбуждения иностран
цами соответствующею ходатайства, к коему 
должны быть приложены документы, доказы- 
рающне закошюсть проживания на террито
рии СССР и занятия пе мепьшо 18 меся
цев невоспрещенной законом деятельностью 
(см. ст. ст. 2, 3 и 4 настоящей 
инструкции).

9. Б случае признания иностранна постоял- 
по проживающим <домицилировапным), 
окружной административный отдел выдает 
ему но позднее семидневного срока новый 
вид на жительство, с указанием на соответ
ствующем месте текста его «постоянное» 
пребывание.



Видаючи нову иосвідку на перебування, 
ігасться вартість бланку посвідки су- 
ю 25 кол.
Якщо нову посвідку па перебування во- 
ілгся па довший час. ніж була дійсна 
гра посвідка, то з чужоземна береться 
лати встановлені постановою ЦВК і РИК 
СР з 6 квітня 1920 р. «Про оплати, що 

вбирають органи Народнього Ком.сарія- 
Внутрішніх Справ за видачу загально- 

омадянгьких закордонних пашпортів. доззо- 
: і віз па в'їзд до Союзу РСР та виїзд 
Союзу РСР і посвідок на перебування для 
жоземців» (Зо. Зак. СРСР 1926 р., .\е 27, 
т. 167).
10. Особам, що заявляють себе чужо-' 

мцяхи. коли воин подають належні па- 
опальні документи, передбачені арт. 1 
Іоложенші про посвідки на перобувапня 
жозомців» і тим самим доводять своє 
жоземне іромадянгтво. 18-ти місячилП 
чепець залічується з моменту заняття по
бороненою законом діяльністю, а не з 
*моіггу доводопия свого чужоземного гро- 
їдяпства.

11. Вішання оптантів за постійних меш- 
тпів може матп кісне лише в тім разі. 
»ли поїш, діставши спеціального дозво- 
і під округового адміністративного підді.ту 
‘ребувати на території Союзу РСР. займа- 
іся незаборопеиою законом діяльністю 
іймшшіе 18 місяців-
12. Оотаптів, що впїхПчДп за межі СРСР 

приїхали знову на територію СРСР. можиа 
ізпатн за постійних чешкаппів лише тоді. 
Ш воин, після поворотнього в’їзду до 
Т-Р. займалися на протязі 18 місяців не* 
убороненою законом діяльністю.
І 13. За чужоземцями, що їх вже впзпапо 
і доміцильованих, коли воші виїздять за 
]»рдоп і тим самим припиняють заняття 
’юсю діяльністю ва території СРСР, в разі 
ОЛН вони пошфпутьсн найпізпішо через 

місяпів з дня виїзду. залишається право 
а ішнаїшя їх за доміцильованих (постій- 
«х мешканців).

14 Чужоземцям, що їм дотепер вже 
вдано посвідки па постійне перебування, 
кругові адміністративні відділи повинні 
шрононувати подати в трьохмісячпий ре- 
епеці. документи, потрібні д.ія визнання 
х за доміцильованих (див. арт. арт. 2. З 

4 цієї інструкції).

При выдаче нового вида на жительство 
взимается стоимость бланка вида в сумме 
25 коп.

Если новый вид на жительство выдается 
па более продолжительное время, чем был 
действителен старый вид на жительство, то 
с иностранца взимаются сборы, установлев- 
•ные постановлением ЦИК н 01Ж ССОР ост 
О апреля 1926 г. «О сборах, взимаемых орга
нами Народиого Комиссариата Внутренних 
Дел за выдачу общегражданских паспортов, 
разрешений и низ на в оэл в Союз СО? и 
выезд нз Союза СОР н видов на жительство 
для иностранцев» (Со. Зак. СССР 1926 т., 
& 27, ст. 167).

10. «Іицаи, заявляющим себя иностранца- 
нн, подающим соответствующие националь
ные документы, нредусмотренные ст. 1 «По
ложения о видах на жительство для иностран
цев» и тем самым доказывающим свое ино- 
страниоо гражданство, 18-тнмесячпый срок 
засчитывается с момента заиятня невоспре* 
щенной деятельностью, а не с момента до
казательства своего иностранного граждан
ства.

11. Признание оптантов постоянно пребы
вающими может иметь место только в том 
случае, если они после специального разре
шения «т окружного адмипистратнвиого от
дела на пребывание на территории Союза ССР 
.занимались псвоспрещепяою законом деятель
ностью по меньше 18-ти месяцев.

12. Оитанты. выехавшие из пределов 
СССР п в ехавшие обратно в СССР, признают
ся постоянно проживающими только в том 
случае, если они, после обратпого в*езда |в 
СССР, занимались в течение 18 месяцев не- 
коенрещешюй законом деятельвостью.

13. За лицами, признанными уже домици
лированными иностранцами, выезжающими 
за границу п тем самым прекращающими за 
цятия своей деятельностью на территории 
СССР, в случае возвращения обратно не позд
нее 6 месяцев со дня выезда, за пнмп сохра
няется право ла признанно домицилирован
ными (постоянно проживающими).

14. Иностранцам, коим уже выдаиы виды 
ва жительство на п о с т о я н н о е  пребыва
ние, окружные административные отделы 
должны предложить подать в 3-х месячный 
срок необходимые документы для признания 
ах домнцнлнровапнымн (см. ст. ст. 2. 3 и 4 
настоящей инструкция).



Якщо на иротязі 3-х місяців чужоземці 
пе подадуть потрібинх документи» окру
гові^ адміністративний відділ робить відпо
відає впправлетія в виданих їм посвідках 
на перебування, а само слово «постійне» 
заміняє «тимчасове». Ле виправлення 
треба застсроїтп в «службових нотатках» 
па пос-відць на перебування і засвідчити 
кідповшшмп підписами та печаткою.

1о. Замінюючи иосігіокн па перебування 
за «(юрмою У* 2 посвідкою на перебування за 
формою Ле 1, округошій адміїгістратнвпий 
відділ повинен вказувати чужоземцях, що 
коли вони бажають, щоб їх було визнано 
за постійних мешканців (доміцильованих',, 
то вони повніші найпізніше в двохтнжненнй 
реченець подати документ, погрібні для ви
знанім їх за доміцильованих (див. арт. арт. 2. 
З та 4 цієї інструкції).

Якщо в зазначений реченець чужоземець 
йе подасть відповідних документів, то в 
Йото посвідці на перебування зазначається 
«тимчасове» перебування. Відтак зміну 
«тимчасового» перебування на «постійне» 
перебування можна зробити лише загальним 
чшюх на подання окремої заяви.

16. Внзпанпя чужоземця за постійного 
мешканця (доміцильованого) не обмежено 
жодним реченцем. Кожний чужоземець, шо 
заждмиїо перебуває на території СРСР і 
найменшо ІЗ місяців займається пезаборо- 
неиою законом діяльністю, повсякчас можо 
звернутися ао скругового адміігіст|>аті]Вного 
відділу з заявою визнати його задоігіціг.шнш- 
ного.

17. Чужоземцям, впзпаиим за постійних 
мешканців, пссвідкн на перебування (за 
Формою Уг 1) видається на один* рік, а як 
іглнс рік. посвідки слід продовжити на 
той самий реченець.

18. Чужоземним громадянам, визнаним 
за тимчасових мешканців, поовідкп иа пе
ребування видається па реченці, ктапов- 
лепі л\гг. арт. 14, 16, 21 і 23 «Положення 
про посвідки на перебування чужоземців»

19. Якщо округовнй адміністративний від
діл відмовить заявпикач-чужоземцям визна
ти їх за доміцильованих, то воші можуть 
оскаржити відмову до ІІародпього Коміса
ріату Внутрішніх Справ УСРР, подавша

Кеди в гонение 3-х месяцев иностранцы 
не пі-дадут целуемых документов, окружив 
админнстратнішый отдел делает соотвеї 
ствующую поправку є выданных нм ніцаї 
на жительство, а именно слово «носаіяи- 
иое» заменяет словом: «временное». Кинсеи- 
вое ИГ Ира вле ШІЄ ДОЛЖНО быть оговорено в 
«служебных отметках» на виде на житель
ство и скреплено соответствующими пошв- 
сямн и печатью.

15. .При перемене вида на жіітслитво ы> 
форме У« 2 на вид на жительство но форме 
У* 1, окружные административные отделы 
должны указывать иностранцам о том, что 
если они желают быть признанными иостояп- 
пе проживающими (домицилированными) 
иностранцами, то они должны нс позднее 
двухнедельного срока подать документы, не
обходимые для признания их домицилирован 
•лыми (см. ст. ст. 2, 3 и 4 настоящей 
ипструкции).

Если в указанный срок иностранец не 
подставит соответствующих документов, т.> 
в его виде на жительство указывается «вре
менное» пребывание. После этого изменения 
«временного* пребывания иа «постоянное» 
пребывание может быть сделано только в об
щем порядке по представлении отдельной/ 
ходатайства.

16. Признание постоянно проживающим 
(домицилированным) нпострапцем пе связа
но ни с какими сроками. Каждый иностранец, 
законно проживающий иа территории СОТІ* 
іі не менее 18 месяцев занимающийся по- 
воспрещенной законом деятельностью, во вся
кое время может возбудить перед окружим* 
адмшшетратпвпым отделом ходатайство ч 
признании его домицилированным.

17. Иностранцам, признанным постоянно 
проживающими, виды на жительство (по фор
ме У* 1) выдаются на годичный срок^ао 
скончании коего подлежат иродлешпо па тот 
же срок.

18. Иностранным гражданам, признанным 
временно проживающим, виды на житель
ство выдаются па сроки, установленные 
ст. ст. 14, 16, 21 п 23 «Положения о видах 
на жительство для ииострапцев».

19. В случае отказа окружным администра
тивным отделом заявителям в признании их 
домицилированными иностранцами, они мо
гут это обжаловать перед Народпым Комис
сариатом Внутренних Дел УСОР, подав жа-



карг)- через той округовий адміністративний 
ІДІІ9, ЩО відмовив у визнанні.

Одержавши скаргу на свою відмову в 
знанні чужоземців за доміцильованих, ок- 

птовнй адміністратпвшій відділ позвися 
*ю скаргу зі всіма матеріалами і своїм 

висновком надіслати в З-хденшій реченець
(о Л-КВС.

20. Про порядок вішання чужоземців за 
юміцнлмжаиих, згідно з цією інструкцією, 
жругові адміністративні відділи иовпині 
широко оповістити чужоземців, що перебу
вають на території їх округ, через від- 
поеідіи об'яви в округовнх органах друку.

Харків, 20 лютого 1028 р.

Т. в. об. Народнього Комісара
Внутрішніх Справ УСРР І. Якимцвич-

23. Про приймання райадмінміявіддіїяами 
з?яв про видачу посвідок на перебування 

чужоземців.

Стосовно до п. шф‘ арт. 55 постанови
2 Сесії ВУЦВКу Х-го скликання я 12 жовтня 
1927 р. .Положення про районові з'їзди рад 
і' районові виконавчі комітети“ (36. Уз. 
УСРР 1927 р., ТИ 56—57, арт. 231) І на дода- 
ток до постанови ИКВС і Упоен. НКЗС
3 1 грудня 1925 р. ,Положення про посвідки 
на перебування чужоземців" (3. У. УСРР 
1926 р., відділ ІІ, Ті» 24, арт. 86).

'Народній Комігарінт іВнутрішніх Сирав 
УСРР п о с т а н о в и в  запропонував 
всім окрадмінвідділач прнйпятн до керування 
такс:

І. Всім районові!» адміиістративно-мілі- 
ційним пі ділкам надається право прийма
ти безпосередньо від чужоземних громадян 
паші П]ю видачу посвідок на перебування 
чужоземців (за формою X* 1) і осіб, що за- 
являють себе чужоземцями (за формою X* 2), 
як також і заяви про подовження їх речей- 
цін.

У в а г а  1. В прийнятті заяви, до
кументів і квитанцій про виплату оплат 
райадміимілвідділюї видають чужоземним 

! громадянам квитанції, 
і У в а г а  2. Зазначені в цім артикулі 
І справи разом з документами райадмінміл- 
1'■ відділки надсилають до ократміявідділу.

лобу через отказавший окружной адыинистра- 
ТИВПЫЙ отдел.

Получив жалобу па свой отказ в призна
нии домицилированными иностранцев, окруж
ной административный отдел, должен эту жа
лобу го всеми материалами и своим заключе
нием надавить в 3-хдшчшый срок в ШШД.

20. 0 порядке признания домицилирован- 
ними иностранцами согласно настоящей 
инструкции окружные административные от
делы должны широко оповестить иностран
цев, проживающих на территорий их окру
гов, путем соответствующих об’явлений в 
окружных органах печати.

Харьков, 20 февраля 1928 г.

Вр. п. об. Народного Комиссара
Внутренних Дел УССР И. Яиимович.

23. О приеме райадминмилотдглениями заяв
лений о выдаче видов на жительство для ино

странцев.

Применительно к п. „ф“ ст. 55 постано
вления 2 Сессии ВУЦИК'а Х-го созыва от 
12-го октября 1927 г. .Положение о район
ных с'схдох советов и районных исполни
тельных комитетах (Собр. Уз УССР 1927 х. 
Тіі 56—57, ст. 231) и в дополнение к поста
новлению НКВД и Упол. НКИД от І-го 
декабря 1925 і. .Положение о видах на жи
тельство для иностр інцео" (С. У. УССР 
1926 г., отдел. ІІ, Тіі 24, ст. 86).

Породный Комиссариат Внутренних Дм 
У ССР п о с т а н о в и л  предложить шчо* 
окрадчинотделам приять к руководству 
следующее:

1. Всем районным административно ми
лицейским отделениям предоставляется пра
во принимать непосредственно от иностран
ных граждан заявлении о выдаче видов на 
жительство для иностранцев (форма У' 1) 
к лиц, заявляющих себя иностранцами (но 
форме Л* 2), а также заявления о продле
ния сроков таковых.

П р и м е ч а н и е -  1 . 0  приеме заявле
ний. документов п квитанций о внесения 
сборов, райалмиимплотделення выдают ино
странным гражданам квиталцлп.

П р и м е ч а н и е  2. Указанные >в на* 
стоящей статье цела вместе с докумен
тами райадміпалілотіеленті препровожда
ют в окрадминотдел.



2. Оімати за видачу посвідок па иеребу* 
ікшня або подовження їх [ючеііців. останов* 
.юні ноїтаноною Ц!'К і ГІПС СІЧ'Г а Іі-го 
квітня 1926 ;р. «Про оплати, що їх 
збирають органи ІІлродпм>го Комісаріату 
Внутрішніх Справ за видачу загалын>-гро- 
члдлнсі.кнх закордонних паспортів, дозволу і 
віз па в'їзд до Союзу РСР та виїзд з 
Союзу РСР і посвідок на перебування для чу
жоземців» (Зо. 3. С1ЧЗР 1926 р., № 27, 
а|/г. 167), розмі|юм 5 карі», державних оплат 
і 50 коп. оплат па користь Української^ 
Чс.рвоноі’о Хреста, чужоземні громадяни вно
сить особисто безпосередньо до районових 
кас, а квитанції п;ю їх внесення подають ао 
раііоіюпнх адміністратішпо-міліцсйпих від
ділків разом з заявою про видачу посвідок 
на лоробувашш або лро лодовжсиїш речен- 
цін їх.

У в а г а  1. Суми, що прийняли рай- 
каси за видачу чужоземним пюмадшіам 
посвідок на перебування, пересилається 
загальним порядком при відомостях до ок- 
рутових касових установ НКФ для зара
хування: а) держоолат за видачу посвідок 
на персбуїіаияя—-на прибуток держави за 
кошторисом Наркомвіїусирав. б) оплат на 
користь Українського Червоного Хреста— 
в депозит місцевого округоіюго комітету 
Українського Червоного Ареста.

У в а г а  2. Громадяни, що не мають 
ш посвідок па перебування від окради і іі- 
відділів, ні відповідних національних олш- 
портів, подаючи вперше заяви до райадміїг 
мілвідділку иро визнашія чужоземного 
громадянства і видачу посвідок на пере
бування. вносять зазначені в цьому арти
кулі оплати тільки тоді, коли окрадміп- 
відділ. одержавши справу від райадміпміл- 
відіі.іку, визнай їх за чужоземних грома
дян, иро що він повідомляй райадмінмід- 
підділок. Тоді квитанції райкасн про ви
плату оплат або посвідчити про неспро- 
можність (див. арт. З цієї постанови) рай- 
адмінч ілвідділок надсилає додатково до 
окрадчінвідділу, після чого оврадмінвіддю 
виписує посвідки па перебування.

У в а г а  3. Заявп про видачу чужо- 
зоміїнч громадянам посвідок на перебуван
ня і про подовження їх реченця увільни* 
сгп.ся від гербової оплати, згідно з § 52 
«Переліку вийнятеів у державній гербовій

2. Сборы за видачу видов на жнтельггео 
пли продление с(юков таковых, установлен- 
пью постановлением ЦІ1К в СИК ССОР от 
6 апреля 1926 г. «0 сборах, взимаемых орга
нами Народного Комиссариата Внут|кміши; 
Дел за выдачу общегражданских загранич
ных паспортов, разрешений и виз на п'озц 
в Союз ССР и выезд из Союза ССР н видов на 
жительство для ппостранцов» (С. 3. СССР 
1926 г., .V- 27! гг. 167), в размере 5 руб. 
государственного сбора и 50 коп. сбора а 
пользу Ук|яниш»го Красного К-іюста, вно
сятся лично иностранными гражданами непо
средственно в районные кассы, квитанция 
же о внесении сборов представляются в рай- 
оппме адмшшетративио-мн.шцойо.кио отделе
ния вместе с заявлением о выдаче видов на 
жительство или о продлении сроков таковых.

И р и м о ч а ш г с  1. Суммы, приня
тые райкассами за выдачу иностранным 
гражданам видов на жительство, препро
вождаются в общем порядке при'ведомо
стях в окружные кассовые учреждения 
ІІКФ для зачисления: а) государственных 

сборов на выдачу видов па житель
ство—в счет государства по смете Нар- 
ііомшіудела, б) сборов в паїьзу Украин
ского Красного Креста — в депозит мест
ного окружного комитета Украинского 
Красного Креста.

П р и м е ч а н и е  ?. Граждане, не 
имеющие пн видов па жительство, выдан
ных окрадмииотделами, ші соответству
ющих национальных паспортов, при по
даче впервые заявления в райадминмнлот- 
деления о признании иностранного граж
данства и выдаче видов на жительство, 
вносят упомянутые в этой статье сборы 
лишь тогда, когда окрадмнпотдел, получив 
дело от райадмнимнлотделення, признает 
их иностранными гражданами, о чем он 
сообщает райадмнимнлотделению. В этом 
случае квитанция райкассы об уплате сбо
ров или удостоверение о несостоятельнос
ти (слг. ст. 3 настоящего постановления) 
райадмішмилотделешіе препровождает до
полнительно в окрадмнпотдел, после чего 
псслсдішй выписывает виды на житель- 
ство.

П р и м е м  а н н с 3. Заявления о вы
даче иностранный гражданам видов на 
жительство млн о продлсшш сроков тако
вых освобождаются от гербового сбора, 
согласно § 52 * Перечня нз’ятий ао го-



оплаті* (додаток 2 до «Статуту про дер
жавну гербову оплату»—36. Зак. СРСР 
192? р.. .V? 55, арт. 553).

Всі довідки, що їх видають чужоземним 
громадянам райвиконкоми або сільради в 
справі видачі посвідок на перебувавші або 
виїзду за кордон, увільняється від гербо
вої оплати, згідно з § 48 вищезазначено
го «Переліку внйшітків у державній гербо
вій оплаті» (за винятком виписів з книг 
ЗАГС’у).
3. Від оплат, згаданих в арт. 2 цієї поета

пно. увільшосться:
а) неспроможпіх чужоземних громадян, що 

одають поспідчеїшя про неспроможність від 
■айопових виконавчих комітетів, згідно з ін
дукцією НГСВС. ІЇКФ, ІГКГО і ШЕЮ УСРР 
І5-го січпя 1927 р. «Про порядок встапов- 

епия неспроможпостп чужоземних громадян 
:а звільпенвя їх від оплат за накладання 
иїзних віз і за видачу та продовженім по- 
відок на перебування» (36. Уз. УСРР 1927 
>., відділ ІІ, X? 2—3. арт. 8);

б) чужоземні громадяни політемігранти - 
ю поданні довідок про неспроможність и::х 
■ромадяп від ЦК МОДг’у або від його місце- 
шх органів:

в) чужоземні громадяни, затримка в пере
буванні яких па території СРСР зумовлюєть
ся від пнх незалежипмп обставинами (коман
де чужоземних судей, що зимують в портах 
'РСР, пасажири суден, відплив яких запіз
няться то-що);

г) члени родин чужоземних громадян, ню 
.подають довідки від райвиконкомів про те. 
'що воші є на утрпмаїгні чужоземних грома
дян і ос мають самостійного заробітку, та 
що особи, па утриманні яких воші є, мають 
право па увільнення від оплат, зазначсинх 
.а арт. 2 цієї постаповн.

У в а г а  1. "Зазначені в цьому арти
кулі посвідчення й довідко райадмінміл- 
відділок надсилає до окраднілвідділу ь 
заявою про видачу або продовжеппя по
свідок па перебування.

У в а г а  2. Остаточне розвязанпя 
справи про увільнення від зазпаченпх збо
рів залишається за окрадміпвідділом.

СугТ<ЧЮТВЄН!НОМу Гербовому сбору* (ігрило- 
ложііїне X? 2 к «Уставу о государствен* 
<ном гербовом сборе»—С. 3. Гонт СГ-Р 
1927 г, X* 55, ст. 553).

Все оправки, выдаваемые иностранным 
гражданам райисполкомами и сельсове
тами по «делу выдачи видов па жительство 
или выезда за границу, освобождаются 
от гербового сбора, согласно § 48 выше
указанного «Перечня из’нтия по государ
ственному гербовому сбору» (за нсключе- 
чением выппссЙ из книг ЗАГСа).

3. От сборов, упомянутых в ст. 2 настоя
щего постановления, освобождаются:

а) несостоятельные шюстраппые гражда
не, представляющие удостоверения о несо
стоятельности, выдаваемые районными ис
полнительными комитетами, согласно инст
рукции НКВД. НКФ. НКЮ и НКСО УССР от 
15 января 1927 г. <0 порядке установления 
несостоятельпостл иностранных граждан па 
предмет оовобождешія их от сборов за нало
жение выездных виз и за выдачу л продлс- 
ияо видов т жительство». (С. У. УССР 
1927 г., отдел П, Хз 2-3, ст. 8):

б) тгостраняые граждане политэмигранты 
—по представлению справок ЦК МОІІР или 
его местных органов о несостоятельности 
зтнх граждан:

в) шюстраппые граждане, задержка в 
пребывании которых ла территории СССР 
обусловливается причинами, от них незави
сящими (команды зимующих в портах СССР 
ипостранпых еров, пассажи} ы запаздываю
щих с отплытием судов и т. д.);

г) члены семей лпостраишых граждан 
представляющих справки от райисполкомов 
о том, что они состоят на иждивении ино
странных граждан л не имеют самостоя
тельного заработка, и что лица, яа ижди
вении которых они состоят, имеют празо 
быть освобожденными от сборов, упомянутых 
б ст. 2 настоящего постановления.

П р и м е ч а н и е  1. Упомянутые в 
настоящей статье удостоверения л справ
ки райадмг:пплотдедсопо препровождает 
в окрадмнш дел вместе с заявлением о 
выдаче или :фодлешш видов па житель
ство.

П р и м е ч а н и е  2. Окончательное 
решение вопроса об освобождении от упо* 
мяпутых сборов остается за окрадмпп- 
отделом.



4. Опріч оплат, зазначених в арт. 2 цієї 
постапонн, районові адміиістративно-міліціїї- 
лі відділки стягають ще вл|>тість бланку 
адресової картки для приїжджих чужоземпнх 
громадян, за вказівками окрадліішілді.іу.

Лкщо чужоземний громадянин ще ш* мав 
посвідки ла позбування і її треба видати, 
або якщо на старій посвідці на перебування 
нема вже місця, щоб п; одовжпти її, або че- 
3 *з цілковиту зужнтість иогвідкн її треба 
замінити на лову, то райилчінмілшхшок 
стигас в такому разі з чужоземних ідюмадяп 
ще вартість бланку посвідки па перебування 
гумою 25 коп.

У в а г а .  Оплати, стягані за дим арти
кулом, райадмінвідділок надсилав до окр-

адміпвідіілу.

5. Лраио виготовляти посвідки на пере
бування чужоземців і осіб, що заявляють 
себе чужоземцям1}], як також і право продов
жувати їх реченці, залишається за округ*" 
вігмо адміністративними відділами.

.Виготовлені ас'о 'Продовжені посвідки па пе
ребування окрадмінвідділ надсилає до рай- 
адмінмілвіділків, а вже ці вручають їх за
явникам.

6. Районові адміністративно-міліційні від
ділки іговншп ще приймати заяви про прий
няття до украінського громадянства.

До заяви про прийняття до українською 
і*І «тадяпства чужоземні громадяни ловпшп 
додати документ, зазначені в увазі до арт. 
237 і и арт. 238 Адміністративного Кодексу 
УОРР. а саме:

а) потаріильно-засвідчсиу копію посвідки 
«а перебування чужоземця або особи, що за
являє себе чужоз.мцем;

б) посвідку відповідних судових органів 
яро те, що заявник по перебуває під гудом 
або слідством;

в) відомості про майновий стан з перелі
ком складу майна, про працю перед і но ре
волюції, про місце служби і про домівку:

г) підписку про те, що воші зобов'язу
ються поважати Й обороняти від всіляких

4. Кроме сборов, упомянутых в ст. 2 на 
стоящ;іч> постановления районными адмілм 
стритшшо-мімнцейскігчіг отделошіямн взы
скивается еще стоимость бланка адресів* 
карточки для приезжающих И№*тршіц"в 
до указаниям окрэдмииотдела.

Если иностранный ірождашгп не имел сщ* 
«ида ла жительство л (необходимо его вы
дать. пли если на старом -виде на житель
ство н<т уж.* мест ДЛЯ ЦроД.НЧШЙ или ж. 
вследствие абсолютной изнсшеїгтігги вида, 
его необходимо заменить чюпым. в т.ік:»\ 
случаях раі1адмніічіі.:отдедсііиом изыски 
вяется с піичтраїшьіх граждан еще сп« 
мость бланк*! вида на жтиельггв» в ри- 
меро 25 коп.

П р и м е ч а н и е -  Гяоры. ВІІДСКПОИ*-
мыо, согласно настоящей статьи. |к*в-

.тдчиичил<<где.тсчги© препровождает к
окрадмпшггдел.

5. Лраво -изготовлении видов чу» жидель- 
гтво дли ’ППі'ттрапцен и лиц. зашиню-ти 
себя иностранцами. а также продление "ію- 
міг» і'зковьіх. остается на •'Кружними .гці 
ппетратишімми отделами.

ІІЗГОГеВЛеіИШе ИДИ Н|К>Д.|:'1І1ІМЄ виды на
жительство оьт'адмт'жл'дел препровождает 
райилмі:чі'мил(грдр.шіиям для вручения ні 
заявителям.

6. Районные адм-итшптратітіїо-ми.'Піцей- 
ткне отделения должны прінні мать така» 
заявления о принятии в -украипгкхю грдж- 
даштво.

К заявлению о ирпнятин л укратге»* 
гражданство иное трапные граждане должны 
приложить документы, уютнные в приме* 
чашш к ст. 237 и в ст. 238 Адчишотра* 
тгсиюго Кодекса УССР, а именно:

а) ііотарналілпкщіщреіг-ііую шгию шгй 
па жительство для иностранца иля лица, за* 
являющего себя нлостраиц м:

б) удостоверение соответствующих судеб
ных оргаяюв о том, что заявитель но сост«т 
под судом или следствием;

«) СВОДОІПГЯ об ИМуЩС ОТЇЮППС0І ПОЛО»**
шги, с перечном состава имущества, о ра
бот© до н после революции, о месте службы 
и о мосте жительства;

г) подписку о том, что оии обязывают 
уважать и защищать от вогких цопав-



ллахів доржаитгй лад, установлений Кон- 
гитуціями У СИ* та 01*01*.

Црнйияті заяви про прийняття до україи-
І.КОГО громадянства разом з документами 
ийадмінмілвідділкн надсилають до окрадміп- 
цділу на протязі 3-х днів з дня, ьідколп 
•держало заяву.

У в а г а .  Кожну заяву про прийняття 
до украінського громадянства повинно 
оплатптн гербовою оплатою розміром 
2 карб. (1 карб, за заяву і 1 карб, на 
відповідь).

7. Про зміст арт. арт. 1—6 цієї постанови 
реба широко оповістити чужоземних грома
ми, то мешкають в районах, а в округах
великою кількістю чужоземних громадян— 

ати об’яву в місцевій газеті.

8. Коли до райадмікмілвідділку звертають- 
а громадяни з заявою видати дозвіл на вл
ад за-кордои, райадміимі.івідділок повинен 
оз'ягнитн їм, то в справі видачі дозволів 
іа гиїзд за-кордон (закордоннях лашпортів

віз) громадяни повпшгі звертатися безпо- 
грелиьо до овругового здміпістративного 
іідділу в місці своєї домівки, з тим, що:

а) громадяни СРСР повинні подати до окр- 
іімнющілу документи, передбачепі арт. 11. 
2 і 14 інструкції НК6С з 20 листопада 
020 р. <Иро порядок видачі загально-гро- 
іадяїгськпх закордонних нашпортів для гро- 
іядпп СІТІ* і віз для чужоземців» (Зо. Уз. 
;т 1926 р., відділ ІІ, & 40-42, арг. 
162), в тому числі й довідку про домівку та 
гасоімі до життя, що її видає райвиконком 
див. додаток 11-а до згаданої інструкції);

б) чужоземні громадяни повпнпі подати до 
«радмпшідділу документи, передбачені арт. 
1 і н.п. *а», «б», <в>, *г> та <д> арт. 14 
ігадаоої інструкції.

9. Коли до райаЛміимілвідділку звертають- 
’Я громадяни з прохаипям роз'ясвпти поря
док. як в’їздити з-за кордону на територію 
>І*С1\ райадмінмілвідділок повинен роз’ясни- 
гн їм, що особи, які мешкають за кордоном 

:і бажають приїхати на територію СРСР, по
винні звернутися з заявою про це до пов- 

пцмддства «або консульства СРСР за кордоном, 
[згідно з постановою ІШВС і Упов. НКХ з 
*І лютого 1927 р. <-Про порядок в'їзду з-за І

І

тельств гооуда^'ттоиныЙ строй, установ
ленный Конституциями УССР и СССР

Припятью заявлотія о приеме в украин
ское гражданство ірайаамішмн.тотдодоиал 
і!|>еп|ювож;цнот в окрадмшютдел в точение 
3*.\ дней оо дня получения заявления.

П р и м е ч а н и е .  Каждое заявление
0 приеме в украинское гражданств долж
но быть оплачено гербовым сбором в раз
мере 2-х руб. <1 руб. за заявление я
1 руб. ла ответ).

7. О содержании ст. ст. 1—6 настоящего 
постановления надлежит широко оповестить 
пност]ючи!ых граждан, проживающих в 
районах, а -в округах с большим косдао- 
ствем иностранных граждан- -поместить об*- 
явление в местной газете.

8. Если в (рай.чдмичвгилотцелошго обраща
ются граждане с просьбой видать разреше
ния на выезд за-гратщу, райаамянмидаще- 
лецпе должно раз’яошпь им, что по делам 
выдачи разрешений на выезд за-границу 
(заграничных паспортов п виз) граждан» 
должны обращаться нспоср дстэонно в окр- 
адмииотдел по мосту жительства, при чем:

а) граждане ССОР должны представить 
в окрадуппотдрл документы, предусмотрен- 
ные ст. ст. 11. 12, 14 инструкции НКВД от 
20 ноября 1926 г. «О порядке видати обще
гражданских заграничных паспортов для 
граждан (ССР и виз для ішпгт'анцов* (С6. 
Уз. УСС.Р 1926 г., отдел П,‘ -V 40-42. 
ст. 162), в том чне.те л справку о месте 
жительства и о средствах для проживания, 
выдаваемую райисполкомом (см. прил. 11-а 
к упомянутой инструкции);

б) иностранные граждане должны пред
ставить в окрадмнпотдел документы, преду
смотренные ст. 4 л и. п. <а», «б», «в», 
»г> и «д> ст. 14 упомянутой инструкции

9. Если в ра йадм пн ми лотделетде обраща
ются граждане с просьбой ргз’яспнть поря
док в’езда из-за границы па территорию 
СССР, райадмипмнлогделение должно раз'яс- 
нить им, что лица, проживающие заграли- 
цей и желающие пехать на территорию 
СССР, должны обратиться с ходатайством об 
этом в полпредства п консульства СССР за
границей. согласно ПОСПШОП.ТЄШІЯ НКВД и 
Уполн. НКЛД ст 1 февраля 1927 г. «О по
рядке в'езда из-за границы на территорию
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кордону на територію УСРР» (Зо. Уз. УСГГ 
1027 р., відділ И, .V? 9, арт. 45).

На території СРСР жодних заяв яро в'їзд 
до ГІГІ» не Треться.

Харків, 21 лютого 102? р.

Т. в. об. Народиього Комісара Внутрішніх 
Справ УПТ І. Якнмзвич.

24. Про порядок пробування в УСРР і ви
їзду за кордон чужоземців, що прибувають 
до СРСР згідно з міжнародньою автомобіль
ною конвенцією 1909 р., як також і мото

циклістів та пішоходів.

Народнії! Комісаріат Внутрішніх Справ 
УСРР п о с т а н о в и в  запропонувати всім 
окрадмінвшілам прийняти до корування та
ку постапову: «Про порядок пробуваиші в 
УСІМ* і виїзду за кордон чужоземців, що при
бувають до СРСР згідно з чіжнародньою ав
томобільною конвенцією 1909 р., ят; також і 
мотоциклістів та пішоходів»:

1. Чужоземці. що прибувають .:«» грср 
зі ід по з міжмародньою автомобільною кон
венцією 1909 р. і но простують через те
риторію СРСР транзитом, обив'язапі в най
ближчому від кордону округовому адміні
стративному відділі одержати посвідки на 
перебування на загальних підставах з ін
шими чужоземцями згідно з постановою 
ШЇВС і Удов. НКЗС з 1 грудня 1925 р. <По- 
ложешія про посвідки па перебування чу
жоземців» (Зо. Уз. УСРР 192Н р.. відділ ІІ. 
Ля 24. арт. 86) та постановою ІІКВС 
з 20 травня 1926 р. «Про надання чннпо- 
оти «Положенню про посвідки на перебу
вання чужоземців», виданою 1 грудня 
1925 р.» (36. Уз. УСРР 192Н р.. відділ П. 
.V? 25. арт. 87).

Посвідки на перебування видасться при
скореним порядком на реченець, зазначений 
в візі на тимчасове перебування від пов
предства або консульства СРСР за кордо
вом, з тим, що в посвідці на перебування 
зазначається маршрут, що ним попростує 
чужоземець.

2. Па чужоземців, що переїздять терито
рію УСРР транзитом, поширюються прави
ла, встановлені обіжником ПКВС з 1 жовтня 
1925 р. «Про видання обов'язкової поста
нови в справі переїзду з траіізптнимп ві
зами».

УСі Р (С. У. МСГ 1927 г. отдел ІІ. .V ц 
ст. 45).

На территории СССР никакие заявлен* 
о в'еоде в СССР и*.* ирншщакткн

Харьков. 21 февраля 102* г.

Вр. и, об. На|мдішго Комиссара
Внутренних Дел УССР И. Якниоеич.

24. О порядке лребьюания в УССР и выезд 
за границу иностранцев, прибывающих і 
СССР согласно международной автомобиль
ной конвенции 1909 г., а также мотоцикли

стов и пешеходов.

Народный Комиссариат Внутренних Дел 
УССР п о с т а н о в и л  предложить 
окрааминотделлм принять к руководству 
следующее постановление: <0 порядке нрт 
быианнн в УССР и вьх-зда за-границу нпо- 
странцов. прибывающих в СССР пямаеяе 
международной автомобильной КОШЮНЦИ 
191)9 г., а также мотоциклниуп »и пеше*
ХОДОВ».

1. Иностранцы. нчюываюшие в СССР во
международной авточіиіилміоіі кошюпцл 
1909 года и по следующие через террито
рию СССР транзитом. <»їязаііи в ближайшем 
от границы окружном аічштстратншіом от
деле получить 'виды па жительство на об- 
щпх основаниях со всеми иностранцами, со
гласие постановления НКВД и У иол. НШ1Д*л 
от 1 декабря 1925 г. «Положение о видах 
па жительство для иностранцев» (С. У.
УССР 1926 г , отдел П, .V? 24, ст. 86) я 
постановления НКВД от 20 .чая 1926 г. 
<0 введения в действие «Положения о ви
дах па жительство для ияосграшіев», издан
ного 1 декабря 1925 г. (С. У. УССР 1926 г.. 
отел ІІ, .V? 25, ст. 87).

Виды на жительство выдаются в уда
ренном порядке па срок, указанный в визе 
на временное пребывапие, выданной пол
предством или консульством СССР за-грлни- 
цей, прп чем в виде па жительство указы
вается маршрут, ио которому будет следовать 
нпостранеп.

2. Па иностранцев, проезжащт терри- 
торию УССР транзитом, распространяются 
правила, устаповлепиые циркуляром НКВД 
<хг 1 октября 1925 года «Об взятии обяза
тельного поегаттовлешгя о переезде с трал- 
зетпыми визами».



3. Чужоземцям, що повертаються із СРСР 
ізад за кордон автомобілем, накладається 
і иацпашпорті виїзду візу (див. додаток 
: до іодрукції ШИЮ з 20 листопада 
)26 р. «Про порядок видачі загально-грома- 
псышх закордонних пашвортів для грома- 
н СРСР і віз для чужоземців» (36. Уз. УСРР 
)2С р., відділ ІІ-й, Хе 40—42, арт. 162). 
сли тексту візи дотісується:
Простує в порядку міишародіїьої автомо- 

іьиої коиіюиції 1009 р. . . . . .  
осе».
(Зазначається одно з тих шосе, що пере- 

чеиі в додаткові «А» (1) до наказу НКШ 
24 травня 1926 р., № 9496, за вибором 

пйоі>» подорожнього).

4. Видаючи візу, треба попередити грома- 
іиісіа, що їдучи через прикордонну смугу 
ю шоссе, зазначеному в візі), він повинен 
росту вати безушшио.

5. Коли особа, що прибула до СРСР в по- 
ядь*у міжнародиьої автомобільної копвен- 
іі 1909 року, бажає виїхати з СРСР не 
гтомобілем. а залізницею або морем, то 
і видається візу на загальппх підставах з 
ішнмн чужоземцями.

6. Зазначений в цій постанові порядок 
ошнрюсться також на чужоземців, що при- 
,лн до СРСР па мотоциклах, а так само й 
а чужозечців-лішоходів з тим, що за ос- 
анпього випадку в відмітці позад тексту 
ізп (див. арт. З цієї постанови) зазнача
ться тільки:

«простує................ шосе».

Харків, 1 березня 1928 р.

Т. в. об. Народпього Комісара Впутріш- 
1 віх Справ УСРР І. Якимович.

ПОСТАНОВА
ІАРК0М8НУСПРАВУ і НАРНОМЮСТУ УСРР.

5. Про врегулювання справ судів і відмісц- 
Доспів що до денаціоналізації домобудівель.

І Народній Комісаріат Внутрішніх Справ і 
ІародпіЙ Комісаріат Юстиції УСРР п о с т а -  
о в п л п  поясняти: 1

1. Огосовно до арт. 36 Ьнструкздії НКВС і 
ІКЮ з 10 травпя 1926 р. заяви про дена
ціоналізацію домобудівель і потрібні для то-

3. Иностранцам, возвращающимся из 
СССР обратно за-граящу «а автомобиле, *&а* 
кладьшютея на нацлоиалиных паспортах 
©ыездпые визы (см. прослож. 14 к Инструк
ции НКВД от 20-го ноября 1926 г. <0 по
рядке выдачи общегражданских заграничных 
паспорте© для граждап СССР п виз для ино
странцев» (С. У. УССР 1926 г., отдел И. 
Хг 40-42, ст. 162). После текста 
визы 'делается следующая приписка: 
«Следует в порядке международной авто
мобильной конвенции 1909 года по
......................... шоссе»- (Указывается одпо
из. тех шоссе, которые порстпслеиы ® при
ложении «А» (1) к приказу НКЛС от 24 мая 
1926 г. за X* 9496, по выбору самого еду
щего).

4. При выдаче визы надлежит предупре
дить гражданина о том. что при проезде че
рез пограничную полосу (по шоссе, указан
ному в визе) он должен следовать безоста
новочно.

5. В случае, если лицо, прибывшее в СССР 
в порядке международной автомобильной 
конвенции 1909 г., желает выехать віз СССР 
по па автомобиле, а но железной дороге, 
пли морем, то ему выдается вяза на общпх 
основаниях с другими иностранцами.

6. Указанный в пастоящем постановле
нии порядок распространяется также па 
ппостраицев, прибывших в СССР па мото
циклетах, а также на инострзнцев-пошехб^ 
дов, причем в последнем случае в отметке 
после текста визы (см. ст- 3 настоящего 
постановления) указывается только:

«следует по....................... шоссе».

Харьков, 1 марта 1928 г.

В. я. об. Народного Комиссара 
Внутренних Дел УССР И. Якимович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМВНУДЕЛА И НАРКОМЮСТА УССР.

25. Об урегулировании дел судов и отместхо- 
зов относительно денационализации домо

строений.

Народный Комиссариат Внутренних Дел п 
Народный Комиссариат Юстиции УССР по
с т а н о в и л и  раз’ясппть:

1. Применительно к ст. 36 Инструкции 
НКВД и НКІ0 от 10 мая 1926 г. заявлепня о 
денационализации домостроений и необходи-



і'і документи, в тичу чіичй іі іинтажші су
дів Шіндо вствііохюіііш ітрій на доиобуцівлі 
за іінлюдаріп-трудоїшч шпиком, як загально 
правило належало інжмтн до спливу вста
новленого ,ипі денаціоналізації дочобуді:нчі. 
речення. т. т. до І квітня 1927 року, за по
становою ИУЦНК'у іі 1‘ІІК УҐ.ІТ л Г» січня 
192 7 }і. • Пр» зміну іь;.і. І шетаїїоші 
1 УЦКІГ у іі І‘ІІІЇ У ГІН* «Ир» і[|н»довжо.іші
І'0'ІГ!І'І(Н І НрО ІІІ.П'ІМЦОІІІІ-Д ІІО]>М ОЦІНКИ дві
^націоналізації б\длпкін>. (Лй. Уз. УСІМ*
Ір,. Л? V -2 . ;цп\ іі), -і ці.огч: іштікл;. 
іі(о іі шчшшти позов )і|н> тстанозлснш! прав 
іі;». домоиу іііиІ за іітполарчікгдуїдоіінч ввя.і- 
ком ієн;, як загальне нраммо. можна було 
лінів* до І квітня !'177 р.

7. Як вшіит.к із зазначеного вищі' :кі
г.мілтго правіш, іюдаваги відповідні доку- 
центи і в'.тшятн іігзов іі і мя назначеного тер- 
кіпу ножна линю за випадки: іігиож.ішюпн 

'<1<міті це до 1 квітня І ї>‘> / і]), з не- 
ла..еіі;ии\ і.ід дата заінтеретгаиої отой 
обпіПін, як от: тами невчасно видано на
божну юні іку ігро ікмаїїнн до гуду, ■;о.ш 
невчасно [швіглано судову то Щи. за
уві "іі. що зайву, хоч он іі без належних ю 
мої до;с\ ментів. тес ж таки подано до 1 квіт
ові І 'IV? )».

*і. Ііа підставі шгщеиаведеііого:
а) -колі особи. що чкиали заяву »|>о д<ш- 

щока :ізаців> аа іо.чюдарсько-трудоввм авнз- 
*оч. мали .іиогу одержати нідвоійдні ;юві іки 
ПІД '1’І ГМІСІЦЧИ'ІІЛІ ще <до 1 квітня 1927 і»., 
проте їх не одержали, цих довідок видавати 
не ножна;

о) коли особи, ню вода.ні ланки про д-иа- 
ніена.іілаціїо домобудіве.ті,, одержали до І 
квітня 11)27 ]». копії судових присудів, ІІ|!» 

иаоу їн нрашюї сили, що г. підставно прав 
«а ,иі\ик»удіімі за тчюдаїжкгрудісніч зіяй* 
ком. і не подали їх до І квітня 1927 р„ а 
так само, коли зазначені документи одержа
ли ті сані огоби після 1 ніч» квітня 11)27 р. і 
ко подали до 'відповідних відмісцгосіпн щюгл- 
гем двох тижнів я дня, коли присуд набув 
кратної сили, а коли присуд оскаржено — з 
дня одержання в суді легшої інстанції піра
ті з ухвалою другої інстанції—нідчігціогпн 
т;п:і документи зг]цгіігмати но повинні:

мыс ДЛЯ ЗТОГО ДОКумеНТЫ, в п»н число Н ре 
шешсі судов об усгаїкниеїшн прав на длмо 
стриміли по хозяіістзешш-грудоіюй связи 
как общее правило, надлежало подавать Де 
нсіечеііяи установленного для нациоікин.іа- 
ціпі домоет] інший с^юка, т. о. до І аіі|н\іа 
11)27 г., согласно 'Постановлению ВУЦШГб 
іі <ЧМЇ М ГЯ от 5 января 11)27 т. <Ш изме
нении ст. 1 постановления ВУЦВКа іі ГІЩ 
УПТ •() продлении с|юка іі повышении ш.-г»ц 
оценка для денацяоналнзацнії дочогт]*щ:шй». 
(('. У. УОІТ 11)27 і.. У? 2-Х сг. (і). Из :гг**го 
следует, чю и іцюд'янлеіііп* незлі ш ута- 
иив.кчініг кран на домостроения но хозяя- 
ітьенно*трудо«ц»й с.ішіі также, как оГмигс 
іфаяило. чіітло бші. лишь до І апреля 11)27 
года.

2. Как исключение из указанного выше об
щею м|шшш, подача сооінеггппюіцих до
кументов н пред* ЯВ.ИЧШЄ иска логлс укаїлн- 
(!(»ю г]ю1 К1  '.может' имея к мест .ниш. ’н случаях 
шчміможііостн сделан. ;но до I апреля 
11)27 Iі. но независящим от давкого заятч- 
росовапноїчі лина оі'сі'оятелі.спіам, как-то: 
і.л-за нтіоснречіїїюй выдачи на.глг.кащеЙ 
справки об <'.',ащгнин «суд, кз-за штво;;ві«* 
м.-шіоі'о реінгннн суія п т. нм ігри ус.юшія,
■І ІО ЗШГИ.ІГНИЄ. ХОТЯ бы я без ОГНОСШЦИХСЯ к І 
нону докушітоя. все же было подано до 
1 аіі;чмя 11)27 г.

:
»

і
і

і
і

п,
Іі
\
ч.

,1 На основании вышеизложенного:
а) іюгда лина, ііодзвнше заявление о де- н: 

национализации но хішійстиешіо-трудовой і п 
пмг.ін, имел» НОЛМОЖІЮСТІ. но.іучнті, сютгзег- І 
егвуиїлцир сііраіуси от оічіегтхозоз ощо до \
І апреля 11)27 г., но тазовых не получили, і 
:лш сіі]:аток шадгшаті, не следует;

б) когда лица, ііодлшнио зая1;: іеяігя о де
национализации домост]х>ений, иштучнлн до 
І ап^ля 1927 г. чаши ірсиноия'іі судо», всту
пивших в :іакошіую силу, которм<‘ язлпот;я 
«н'-ноіхшкем их іі|ш на домостроении но хо- 1 
зяіїстчпго-тр)тюі{-'іі связи, п т> пінм’явя ія % 
і:х до 1 аіі|нктя 1927 і., а также, когда ука- 
заііііьіе документы пол)чепы темн же лянами 
после І апреля 1927 г. и не поданы в соот- 
ветстоукмцие оггме.стхо’лы іі течение двух не- . 
Делі. СО ДІМ вступления }КЧІІЄІІ!1Я в законную 
силу, а если удчшчше было обжаловано—со 
дня ію.гучения 'в суде нерзой инстанціги Дела 
с определением второй ингганции—ОШ ест- I 
хозы таких діжумпітіт врипичаті. йе ] 
:нкіж«!і: і

;.ы і



•) неодержання слідок, зазначених у и. 
і» цьою артикулу, а так сапо неподачу ко- 
іі судових присуд»в, згаданих у и «6>
ього артикулу, наложить внажзти за ад
ову заінтересованих осіб бід орана, ідо їх 
аз сжал» за законом, в наслідок чого відно- 
ідш домобуднш залжшо.тьоя в держфонді Й 
фм.рисціцсии ивкцристовук/гь їх за ыаг- 
■и розсудом;

г) суди, видаючи кинії ирисудік про внз- 
ашц гогиоеддоіууцоьопі зьшку, іювишіі 
ашачогя на копіях день набуття присудим 
ршяюі сили аоо в разі оскарження ирисуду, 
«ш», коли сп^шу иіезн ріки ляду и гпі 
всгаиціі новорную до суду 1 інстанції;

X) у справах, що и них належні* докумен
ти не видано за обставинам;!, икшелшиил 
-д заявника, а іак саме, воли заявник оскар
жив випину шдлАї йому ді документи, вц- 
ік.цгосіш мають прано ьимаїати, але йе ча- 
■гіш як раз на місяці», ооданна докуиеіііі:і 
ібо довідки Н|н) те, чому належні органи їх 
і го видали;

‘ о) и разі неподання зазначених н н. «д* 
діймо арг. документ.! і диіідок па прогині 7 
іній з дни, киш відповіли жую-нін буди 
•держано або можна було «до)іж:ііи, Й їх но 
іде|іжали тільки з шіи заінпрагонаниоі 
омі, ц так само, киїн ці доку ме..ін не мо.к- 
іа оупЯніші на иідпані іі. н. <а» і «о» цій»* 
о аут., налущим гіі|«нн ішожнть закуши.

У в а г а ,  ііа тих ішладкін, шин зазна
чені нице документа ступіть» я д<міаці- 
«■налккікіІ ДОИ'»»уДІІКМ1. трудящим, вц- 
«нчроалн майя право приймати їх і при
надиш падал траву, або надати новий 
реченець па од і̂жа>шн цих документів.

4. Суди І ЛІрІСЦГТМШ НОНКШІ ЛОвІДОЖДЯ- 
ти <{ри одною про закриття справ, що ви
никли «а грунті дешщнтнхніилї домчіуді- 
кль.

Закриття справ* «дою з цих установ 
спричиниться до заяриггя ецоди у Другії 
угшмаі. 5

5. Окрвідиісцгоспи постоші закінчили ясі 
«рав* іцю денаціовалзацію домобудівель, 
що € в їхньому соравувашН, паїшжтн за 
З місяці з дна одержаная цієї достатні*.

н) неполучение справок, указанных в п. 
<а> .стой статьи, а также неподача коли! 
судебных решений, упомянутых в в. *б> 
этой же статьи, надлежит считать за отка* 
заяіп>|>есовашіьіх лиц от щківа, которое и* 
принадлежало по закону, в результате *к\го 
сооі«*ісігл'илцие домостуомия остаются в 
госфонде и оцютместхозы нсиользовызают 
их по »«оему усмотрению;

г) суди, ш-ідаван кхлиш решений о при 
энаннч хтяйствопно-т^доїхіі связи, должны 
указывать на копиях день вступления реше
ния в законную силу или в случае обжало
вания {ччиенмя день, когда дело после ри - 
емтреш.’я во вто|)оЙ инстанции было возр а
щено в суд I ннгпшции;

д) по делай, ио догорим сооггветствующпв 
документы не выданы по причинам, лезазн- 
огщнм <гг заявители, а также, когда послод- 
пий обжа.пня. 1  отказ н выдаче ему этих До- 
кумолтов, отметили имеют право тр<юо- 
кать. но нс чаще одного раза и месяц, посі
чи документов н.:и си, анкн о том, почему 
подлежащие о^ядшы их і к- выдали:

е) н случае неподачи указанных н и. ' I» 
этой статьи документов и справок в течение 
7 дней со два. кона пктготетзующие доку- 
М<*1ГШ были получены или могли быть Полу
чены. и не иолученм только По пищ* зав .сп 
ресованною липа, а также копа эти доку
менты нельзя принятый основании н. и. «а* 
и «6» настоящей стал.и. сшітететвунїіцие 
дела наделит врошнодеглои ирек аткть.

П р и м е ч а н и е .  В тех с.гучаях,- когда 
указанные выпи.* документы касаются щ 
иаш!«вш1 шции домостроений трудящимся, 
огиестходы ию’кгг іціііію принять их и пук>- 
должать лроизшдство »> делу или дата 
поггый срок для шиуччмшя таковых.

4. Суды и отмссп'оы .кижны уводом/т 
Л-'УГ д;»уга о прекращении дел, возникших їм 
почве дгиацюша-імззлдіи стихший

Прокрк'щепио дола одним из этих учрежде
ний Мі*чет за стою л]іекращ(чл;« дела и в 
Хрупщ у'чугождении.

5. (крогисгтхтюіу подлежит закончить 
ого дело о денационализации домостроений, 
находящихся в ві производстве, по ооедіее 
л-х иесячного срока со дня сю.пчечяія этого 
ностадоиення.



Су.Ш іюикіміі закінчити ілі оправи про Пулам надлежит закупить вгр лада <» прі- 
втікшім іосліодар'їо-тру.ішя» звизку з до- знали» хозийствлитмдидоной питая с домо 
хобудівлою, зшіаакі з донаїронгиїзадіск), стушен, свазашшл с деігациоюлизащмі, 
наЛлізміш 'і<:|н*а 41 місяці з дни одержання не поздно» как через % месяца со ,шл іюл- 
ііі'.ї постанови. чайки настоящего постановления.

П. Про виконання цй;ї постанови огрнід- 
міітігог.ов та окрсуди пошшіїі повідомити 
ІІІСНС па НКІО, за належністю, Оггромою до- 
ІЮНІДДЮ.

Харків. 20 березня 1924 р.

•іаст. Народньою комісара Клут|жшііх 
Оправ УСІМ' І. Якнмович.

ІЬі|к»дпій Комісар Юс пінії УОРР та 
Гонорадміий ІІ|иж\]ю|>

Рослу^джи В. Порайко.

0. 06 нсііолііоннн этого титаїмиеігин сжр» 
отметозам іі окреудам наїлсжнт уводомип 
ІІКИД я ІІКІО. по и|пиіад.і»жиос.ти. отладь- 
имм докладом.

Харьков, 20 марта 1928 г.

Па Народного Кочисгара Ііінтреішнх 
Доз УГі’.Р И. Якимович.

Народний Комиссар ІОгтипни УМ* н 
Гоноралышй Прокурор

І’оснушики В. Пораймо.

і і
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ЗВІРНИК

УЗАКОЯЕЛЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОЕІТНИИО РБЛЛНОЬІвОГО УРЯДУ УКРАІНИ

з Л Я Ї  8 рік

Офіційне кидания нарОдньОгО кО»Юл®іягу ЮРтицн

№ 5 I $8 апреля 1928 г,| Отдел ВТОРОЙ28 квітня 1928 р. | Відділ ДРУГИЙ

ЗМІСТ

Постанови УЕН
(20—27 березня 1928 р.)

26. Про розподіл міських селищ УСРР на класи 
для брання ренти з міських земель в 1927- 
28 році.

27. Про крайні розміри оплати за чинності 
управлінь округових інженерів і осіб, що 
провадять технічно адміністративний на
гляд за цивільним будівництвом.

28. Про порядок судочинства в арбітражних 
комісіях УСРР.

Постанови Головкооперкому при РНК 
УСРР і Наркомввусправу УСРР

(17 лютого, 23 березня 1928 р.)

29. Про встановлення двохрічного реченця об
рання органів керування та контролю ко
оперативних організацій, за вийнятком жит
лових 1-го ступня, та про порядок затверд
ження річних звітів, кошторисів, планів 
діяльности та розподілу прибутків та втрат 
цих організацій.

30. Про зміну уваги 2 до арт. 7 та додаток 
уваги до арт. 18 постанови Наркомвнуспрау 
УСРР з 17 грудня 1927 р. „Інструкція про 
порядок ліквідації товариств (артілей) від
повідальної праці на підставі постанови 
РНК УСРР з 3 листопада 1927 р.м (36. Уз. 
УСРР 1927 р.. № 66, арт. 241).

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления УЭС
(20—27 марта 1928 г.)

26. О распределении городских поселений УССР 
по классам для взимания ренты с городских 
земель в 1927-28 году.

27. О предельных размерах сбора за действия 
управлений окружных инженеров и лиц, 
производящих техническо-административ
ный надзор за гражданским строительством.

28. О порядке производства дел в арбитраж
ных комиссиях УССР.

Постановления Главкооперкома при 
СИК УССР и Наркомвнудела УССР

(17 февраля, 23 марта 1928 г.)

29. Об установлении двухлетнего срока из
брания органов управления и контроля 
кооперативных организаций, за исключе
нием жилищных 1-ой ступени, и о порядке 
утверждения годовых отчетов, смет, пла. 
нов деятельности и распределение прибы 
лей и убытков этих организаций.

30. Об изменении примечания 2 к ст. 7 и до
полнении примечанием ст. 18 постановления 
Наркомвнудела УССР от 17 декабря 1927 г. 
..Инструкция о порядке ликвидации това
риществ (артелей) ответственного труда 
на основании постановления СНК УССР 

от 3 ноября 1927 г.« (36. Уз. У.ССР1927 г., 
Л 66, ст. 241).



ПОСТАНОВИ

Української Економічної Наради

26. Про розподіл міських селищ УСРР на класи для брання ренти 

з міських земель в 1927-28 році

На підставі арт. 4 „Правил стягання 
ренти 8 міських земель* (36. Зак. СРСР 
1927 р., .V 48, арт. 494) і постанови 
Ради Народніх Комісарів Союзу РСР 
в 2 січня 1928 р. „Про підстави поділу 
міських селищ на класи для справляння 
ренти і про найвищі крайні ставки ренти

8 міських всмель* (36. Зак. СРСР 1928 р., 
.V 4, арт. 35), Українська Ккономічна 
Нарада постановила витвердити нижче- 
наведений розподіл міських селвіи УСРР 
на класи для брання ренти 8 міських 
гемель в 1927*28 році:

Р О' З П О Д І Л
міських сслнщь УСРР па класи для брання рсптв 8 міських вемель в 1927-28 ропі
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1
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1 Бердичів................................................... VI 3 Путивль ................................................... ІІ
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•і Любар................................................... 6 Середина-Буда............................... 1!



ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Украинского Экономического Совещания

26. О распределении городских поселений УССР по классам для взимания ренты
с городских земель в 1927-28 году.

На основания ст. 4 „Правил взимания 
ренты с городских земель- (С. 3. СССР 
1927 г., & 48, ст. 494) п постановления 
Совета Народных Комиссаров Союва ССР 
от 2 января 1928 г. .06 основаниях 
распределения городских поселений по 
классам для В8иманія ренты и о выс

ших предельных ставках ренты с город
ских вемель* (С. 3. СССР 1928 г., Ла 4, 
ст. 35), Украинское Экономическое Сове
щание постановило утвердить нижеследу
ющее распределение городских поселений 
УССР по классам для взимания ренты 
с городских земель в 1927-28 году:

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
городских поселений УССР ио классам для взимания ренты с городских вемель

в 1927-28 году І
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1. А р т е м о в с к и й  о к р у г
Іі Артемовен . . . 
2 Славянок . . . 
3; Константиновна 
4: Гришино . . . 
5 Дебальцево . . 
б| Дружковка . . 
71 Горловка . . . 
8| Верхнее . . . .  
9 Енакиево . . .

10 Краматорская .
11 Попасная . . .
12 Лисичанск. . .
13 Никитовка . . .

2. Б е л о ц е р к о в с к и й  о к р у г
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Белая Церковь 
Фастов . .
Богуслав 
Сквира . . . 
Тараща . . .
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Бердичев
Казатин
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Любар
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%
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VI
IV
IV

V
III
III
И
I

VI
III
ІІ
I

4. В и н н и ц к и й  о к р у г

1; Винница . .4 ...............................
2 Жмеринка.........................................
3 Немиров...........................................
4 Хмельник..........................................
5; Ильинцы............................................
6; Липовец.............................................
7; Литин.................................................I

5. В о л ы н с к и й  о к р у г

ІІ Житомир............................................
2{ Новоград-Волынский.......................
3 Романов ............................................
4: Черняхов...........................................
5 Радомысль ......................................
б| Коростышев......................................
7. Володарок ........................................

і
, 6. Г л у х о в с к и й  о к р у г

1: Глухов................................................
2 Новгород-Северск.............................
З! Путивль.............................................
4, Шостка...............................................
5: Семеновка.........................................
6; Середина-Буда..................• . . . .
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Ш
И
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1
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Ш
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I
I
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ІІ
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И
И
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1
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Дніпропетровське ................................. IX
2 Кам'янське............................. .... IV
3 Павлоград . . . .  ............................... I I I
4 Ново-Московське III
5 Синельнікове......................................... III
6 Верхнє-Дніпровське.............................. Іі

8. З а п о р і з ь к а  о к р у г а

1 Запоріжжя...................................... .... VII
2 Оріхів..................................................... (1

9. З і н о в ' ї в с ь к а  о к р у г а

1 Зіновчвське........................................... VI
2 Ново-Миргород..................................... ІІ
3 Ново-Українка....................................... ІІ
4 Бобринець ............................................ 1

10. І з ю м с ь к а  о к р у г а

1 Ізюм . .................................................... III

11. К а м ' я н е ц ь к а  о к р у г а

1 Кам'янець......................................................  V
2 ДунаївцІ.........................................................  III
3 Ново-Ушиця....................................................  І

12. К и ї в с ь к а  о к р у г а

1 Кита............................................................... IX
2 Васильків.....................................................   Ш
3 Переяслав ....................................................  ІІ
4 Чорнобиль .....................................................  І

13. К о н о т о п с ь к а  о к р у г а

1 Конотоп........................................................  VI
2 Бахмач ......................................................... Ш
3 Кролевець.....................................................  ІІ
4 Міна................................................................ ІІ
5 Корюківка......................................................  ІІ
6 Короп..............................................................  І
7 Борзна ...........................................................  І
8 ' Сосниця............................................................ І

14. К о р о с т е н с ь к а  о к р у г а

1 . Коростень..................................................  IV
2 і Овруч........................................................ І И
3 Малин.......................................................  і 11

4 Олевське................................................... і І

^ 15. К р е м І н ч у ц ь к а  о к р у г а  !

1 Кремінчук.................................................... VII
2 Крюків........................................... ...  . • НІ
3 Олександрія.................................................  ІІ
1 Ново-Георгіївське..........................................  І
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1 6 .  К  р  и  в о  р і з ь к а  о к р у г а

і Кривий Ріг................................................ VI
2 Нікопіль................................................... III

17. К у п ' я н с ь к а  о к р у г а
1 Купянське.................. .......................... 111

18. Л у б е н с ь к а  о к р у г а
1 Лубни ...................................................... IV
2 Миргород......................................... ...  . III
3 Хсрол ...................................................... ІІ

19. Л у г а н с ь к а  о к р у г а
1 Л у г а ї с ь е .................................. V I
2 Алчсвське ................. ............................ ІІ
3 Красний Луч............................................ ІІ
4 Лозова-Павдіока..................................... ІІ

20. М а р І у п І л ь с ь к а  о к р у г а І
1 Маріупіль................................................ VI
•> Бердянське ............................................ IV

21. М е л і т о п 1 л ь с ь к а о к р у г а
1 Мелітопіль.............................................. І ІУ2 Великий Токмак .....................................
3 Генічеське .............................................. іі

22. М о г н л і в с ь к а  о к р у г а
1 Могилів........................................ ... ш
2 Бар ... ..................................................... іі
3 Шаргород................................................
4 Ямпіль..................................................... ! 1

23. Н і ж и н с ь к а  о к р у г а
1 Ніжин...................................................... VI
2 Ічня......................................................... ІІ
3 Козелець ............................................... І

24. М и к о л а ї в с ь к а  о к р у г а
1 Миколаїв................................................ Iу!!!2 Вознесенське ........................................ ! III
3 Очаків............................-........................ ІІ

25. О д е с ь к а  о к р у г а
Одеса..................................................... VIII

2 Березівка................................................ ІІ

26. П е р ш о м а й с ь к а  о к р у г а
Першомайське....................  . . . . I V

2 7 .  П о л т а в с ь к а  о к р у г а
І Полтава ................................................ VII

3 Зіньків....................................................  1
4 І Кобеляки................................................  І
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5 Синельникове ....................................... III 1 Купянск.................................................... Ш
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1 Дубны ..................................................... IV
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Запорожье ............................................
Орехов................................................
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Миргород.................................................
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Луганск.................................................... VI

1 Зиновьевск ............................................ VI 2 Алчевск .................................................. ІІ
2 Ново*миргород . ......... ......................... ІІ 3 Красный Луч........................................... ІІ
3 Ново-Украинка....................................... ІІ 4 Лозоваи-Павловка ................................. ІІ
4 Бобринец .............................................. I
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1 0 .  И э ю м с к и й  о к р у г 1 Мариуполь ............................................. VI
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1 Мелитополь ........................................... IV
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2 Дунаевцы .............................................. Ш 3 Геническ ................................................. ІІ
3 Новая Ушица.........................................
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6 Короп ..................................................... I 2 Вознесенск ............................................. Ш
7 Борзна ................................................... 1 3 Очаков..................................................... И
8 Соскица . . • ........................................... I »
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1 Коростень ............................................. IV 2 Березовка......................... • . . . . • ІІ
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Овруч- ...................................................
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4 1 1 Первомайск ............................................ IV
1$ К р е м е н ч у г с к и й  о к р у г V 2 7 .  П о л т а в с к и й  о к р у г

1 Кременчуг.............................................. VII 1 Полтава............................ ».................... VII
2 Крюк* в .................................................. 111 2 Красноград.............................................. ПІ
3 Александрия ........................................ ІІ
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3 Зеньков ................................................... 1
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2 3 .  П р и л у ц ь к а  о к р у г а

Прилуки .................................................
Пирятим .................

29. П р о с к у р і в с ь к а  о к р у г а

Проскурів...............................................
Леражня.................................................
Летмчів...................................................
Мсджибож .............................................

30. Р о м е н с ь к а  о к р у г а

Ромни......................У............................
Ґздчч .....................................................
Лохкиця................... *.............................

31. С т а л і н с ь к а  о к р у г а

Сталіне............................* . . . .
Дмиїріівське...........................................

32. С т а р о б і л ь с ь к а  о к р у г а  

Старибільське........................................

35. С у м с ь к а  о к р у г а

Суми.......................................................
і>іл>>пі;іля.............................................
Лебедин ................................................
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Г»гьчин .................................................
Гайсин .....................................................
Бершадь.................................................
Томашпіль..............................................
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3 6 .  Х а р к і в с ь к а  о к р у г а
Харків ... ..................................
Вовча . . .......................................
Охтирка..................  ............................
Лозова .................................................
Богодухів..............................................
Валки ...................................................
Зміїв.....................................................
Чугуїв ..................................................

37. Х е р с о н с ь к а  о к р у г а

I X
IV
I V
III
І І
І І
І І

Херсон ................................................
Берислав ............................................
Кахівка.................................................
Скадівське ..............................................

38. Ч е р н и г і в с ь к я  о к р у г а
Чернигів..................................................
Остер ...................................................
Сновсьге..............................................
Березне ...............................................»
Городня . . . ..............................
Добрянка .............................................

ЗУ. Ш е в ч е н к і в с ь к а  о к р у г а
Черкаси ...................................................
Сміла.......................................................
Золотоноша.............................................
Златопіль.................................................
Канів ... ....................................................
Корсунь . . . ..................................
Шлола......................................................

40. Ш е п е т і в с ь к а  о к р у г а
Шепетівка..........................• .
Із'яслав.................................................
Полонне...............................................
Славута . . . . • ..........................
Старо-Ксстянтииів...............................

41. АМСРР
Балта .......................................................
Бірзула ................................................
А н а ї ї в ..............................................
Тирасліль.............................................

VII
ІІ
І !
І І

V
І !
І І

VI
IV
III

IV
I
I I  
І І  
І І

IV
Ш
І І
І К

Харків, 20 березня 1928 р.

Заст. Голови Української Економічної Наради Сербнчеико.

КерівнипиВ Справ УрраТиської
Економічної Наради Я. Касян.

*

Оголошено В .Вістях ВУЦВК* 24 березня 1928 г., № 72,
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28. П р и л у к с к и Й  о к р у г

Прилуки ..............................................
Пирятин ..............................................

29. П р о с к у р о в с к и й  о к р у г

Проскуров .................... л ..................
Дервжня...............................................
Летичев ..............................................
Меджибож...........................................

IV
ІІ

IV
ІІ
І
І

ЗО. Р о м е н с к и й  о к р у г

1 Ромны .............................................
2 Гадяч ...............................................
3 Лохвица ..........................................

IV
ІІ
І

31. С т а л и н с к и й  о к р у г

1 Сталино ..............................................
2 Дмитриевск......................  . . . .

32. С т а р о б е л ь с к и й  о к р у г

1 Старобсльск ...................................

33. С у м с к о й  о к р у г

1 Сумы . .
2 Белополье .
3 Лебедин . .

34. Ту.

1 Тульчин
2 : Гайсин . .
3 Бершадь
4 Томашполь
5 Брацдав . .

ІІ

V
ІІ
ІІ

1
2
3
4
5
6 
7

III
ІІ
ІІ
1
І

1
2
3
4
5

35. У м а н с к и й  о к р у г

1 Умань...........................................
2 Звенигорода................................
3 Тальное . . . .  .......................

Наименование, городских поселений ооач

36. Х а р ь к о в с к и й  о к р у г
Харьков 
Волчанск 
Ахтырка 
Лозовая . 
Богодухов 
Валки . . 
Змиев . . 
Мугуев .

IX
IV
IV
Ш
ІІ
ІІ
ІІ

37. Х е р с о н с к и й  о к р у г
Херсон .................................................
Берислав .............................................
Каховка ................................................
Скадовск ..............................................

38. Ч е р н и г о в с к и й  о к р у г
Чернигов ..............................................
Остер....................................................
Сновск...................................................
Ьерезное .............................................
Городня ...............................................
Добрянка ..............................................

39. Ш е в ч е н к о в с к и й  о к р у г
Черкассы .............................................
Смела...................................................
Золотоноша.........................................
Златополь ...........................................
Канев ..................................................
Корсунь ................................................
Шпола...................................................

40. Ш е п с т о в с к н й  о к р у і*
Шепетовка............................................
Изяслав............................................ ....
Полонное..............................................
Славута.................................................
Старо-Константинов............................

41. А М С С Р
Балта ...................................................
Бирзула ...............................................
Ананьев................................................
Тирасполь ............................................

VII
ІІ
ІІ
ІІ

V
>1
ІІ
І
І
1

VI
IV
III
ІІ
ІІ
ІІ
И

IV
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

IV
(ІІ
ІІ
ІІ

Харьков, 20 марта 1928 г.

/ Зам. Председателя УкравЙского Экономи
ческого Совещания Сербиченко.

Управляющий Делани Украинского
Экономического Совещания Я. Нас'ян.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 24 марта 1928 г.. № 72



27. Про крайні розміри оплати за чинно
сті управлінь округоеих інженерів і осіб, 
ідо провадять технічно-адміністративний на

гляд за цивільним будівництвом.

На підставі арт. 77 «ІІаіожрнші про міс- 
пені фінанси .\ТІТ>, затвердженого під Все- 
уі?(кіїнсі.іано Центрального Виконавчого Ко
мітету 22 листопада 1026 р. 616. Уз. УСІМ* 
11)70 і»., М- 74-70, а.]іт. .V- 4б:і) ІІ на рог- 
ннтсік іі. <н» арт. 11 і арт. 70 цього поло
жении, Українська Ккоиомічна Нарада и о- 
ст а н о и и .і а:

1. Нгтацоннтк шіж'нчьуіодеііі крайні роз
міри он.іатл, що її округові инконакчі комі- 
тети чають іі|кшо вс.та поплювати та збирц. 
чи .іа чинності уп)Ы1 ын1 ь окруїчтлх інже
нерії! І 0С40, ЩО П|*ЖЛД)ІТЬ ТСХІІІ'ІІІО .‘Н1МІІІІ-
сгра гшшиЙ нагляд за цивільним будівшіц-
Т'Ном:

А. На чшглогті, крона їжупаиі н оудін- 
шіцпи іі -рсчоїт житлових будівель для 
державних установ, що і; на державному 
аґю чісцовмчу бюджеті:

1) за іюзгляд проектів, рисунків іі іюро- 
иірку кошторисів, незалежно під того, чи 
буде видано дожит на іцюнадженші ртіт 
чи ні, оплату, залежно від кшііторнсної 
вартості! робіт, ]мшіі<)кіч, вилічуваним, згід
но а таблицею, доданою до ціс.ї ■шігтаноші.

У и а г а. Розмір оплати за розгляд 
нрошів, що до них кошторисів по пода
но, іішшіачастьг.н попередньо за кубату- 
|иж» "дівлі, лічачи пересічно від 15 до 
20 ка|юоваі(цін за один куб. метр, залеж
но від .місцевих умовиш; остаточний роз
мір оплати ївстанонлюсться після подання 
конгіорш'-ів;
2) за засвідчення коній проектів з іпіс- 

нонком КО кои.;
2) за не|ичйрку розрахунків мщносгн й 

стійкості!:
а) за аналітичних розрахунків із сторін

ки 'ршмі|к>м (мни -піваркуш—2 к|ю. 40 коп.;
б) за графічних шід]іахупків о форматки 

розміром 20-на ІМ цеіітимотри—2 про. 40 к.;
4) за видання довідок іі]к> ціни на мате- % 

рія.ги й роботу силу—«а кожну сторппку * 
Піваркуша, иашисаіігу рукою або па мані ни
ці —40 юні.;

Г>) за оглц будинку на виклик і видання 
акта з висновком:

а) коли оглядає поодинокий фалівоць —
8 крб.;

27. 0 предельных размерах сбора за действия 
управлений окружных инженеров и яиц, 
производящих техническо-административный 

надзор за гражданским строительством.

На основании ст. 77 «Положения о мут
ных финансах М< І'», \ і в. рждешюгв Осс- 
уьраш.сіаїм Центральним Цсію.шішмі.ним 
Ішчміегом 23 ноябри 1026 т. (Г. У. >пР 
1026 г., .V: <6, ст. 4(»4; и в развитие

ш. <н> ст. 11 и ст. 76 атом ію.юж.аии Ук- 
раиьсьое іімшомическоо Совещание і: о- 
с і а но в и а о: #

Установить нижеследующие л]м-дімі.- 
ііис размеры сбора, коюрып окружные 
іісіиміїиткіьііие комитеты имеют іі|>аж> уста
навливать и взимать за действии упиймо 
ниц оі:ру.і;ии\ иішшеров я .шц, іі|юнз!ю.ід* 
щнх іі'хин'ичко-ад.миїшп'ратиішин надзор 
за і'і»аждашмлім строительством:

А. ,/л деисіиин, нроїшдимие по сііюіі- 
те.іьпву н рокоту жилих ствлпніі тля IV 
сударстненаих учреждений, ііиходніїиїхси на 
гссу.:а|»стімшііом н.ш местном омджеде:

І у за рассмоїрепне іцюекгое, честежон 
и проверку смет, независимо «гг тою, буде г 
ли выдан» разрешение на производство 
рабът или пег,--сбор, в зависимости чт 
сметой с гоимоп и і абнгг, в р.ычерс, исчи
сляемом, согласно таблице, приложенной к 
настышему інн,ііиі,,і.'жіііію.

ІІ ]і и м оч а и не. Размер сбора за рас
смотрение проектов, при которых смет не 
Н|М’ІСіаВ.1ЄІІО, ОІГ|Н‘ДеЛИ(ПСИ П|К*ДЖІрИТЄЛЬ- 
но ію кубату)к- сіроешін, считан « с[Н‘днем 
«гг 15 до 20 рубіей за 1 куб. мотр, в 
зависимости ог меченых условий; (ижн- 
чателымдй размсір сбо]а устанавливается 
но нродставлепия смет;
2) за уаосі\)ие|юшіе інший іциюілтш с за

ключением—КО кои.;
за поверку )к»юнгпт прочности и 

утічійчивостн:
а) при аналитических |шсчотах со стра

ницы ]«юме|юм в один полулист—2 р. 40 к.,
б) при графических подсчетах с ((юрматки 

разм^юм 24) ни М сантиметра—2 р. 40 к.;
4) за выдачу ічіравок о ценах на материа

лы и рабочую силу—за каждую страницу 
полулиста, напиганную от рутси или на ма
шинке—40 кеп.;

5) за осмотр центи но вызову и вьг.игчу 
акта с заключением:

а) при осмотре отдельным специалистом—
8 р\б.;

•*и



б) коли оглядам комісія в складі 3 осіб— 
20 крб.

У в а г а .  В разі потреби виїзду в рай* 
он, заінтересована установа або особа 
«мат лоішеі зазначену сулу (8 крб. або 
20 крб.) добові, комірно і* вартість пере
йму на підставі чітких положень про 
.відрядження;

6) За експертизу в технічних питаннях, 
за одну годину—2 крб. 40 коп.;

7) зд видання всіляких колій і довідок, 
лічачи з кожної сторінки піваркуша або 
одни форматки розміром 20 на 33 центи- 
метри—80 коп.

І). За чинності, проваджуїщиі стосовно 
ітпііііх будівель державішх установ, що с на 
державному й місцевому бюджеті, а так са
мо за чинності, проваджувана стосовно бу
дівель інших установ та осіб,—оплату віг 
лічувану за ставками, зазначеними в поділі 
А, вживаючи ннжчоаавсдсні знижки і пат,* 
вишки:

1) стосовно будівель робітників, служ
бовців і селян підчас індивідуального буду
вання—75% знижки;

2) стосовно будівель кустарів підчас інди
відуальною будування— Г>0% знижки;

3) стосовно жнтловнх будівель коопера
ції— 25% знижки;

4) стосовно ііежнтловпх будівель держав
них установ, що є на державному і місце
вому бюджеті—30% надшити;

5) стосовно житлових будівель державних 
підл|>іц:мств, що о на господарському ]юзра- 
хучікои—00% надвншкк;

0) стосовно нежнтловпх будівель держак- 
шіх підприємств, що є на господарському 
ршрахункові, кооператпвппх та іішшх гро- 
мадськнх оргацізаціІІ— 100 % иадвишкн;

7) стосовно житлових будівель, торговель
них приміщень і майстерень та інших бу
дівель осіб, що належать до нетрудового 
елементу—200% иадвишки.

В. ііа провадження реєстрації:
1) за реєстрацію державних і коопера

тивних будівельних організацій—4 крб.;

2) за реєстрацію підрядників—8 крб.;
3) за реєстрацію осіб, що мають право 

провадити будівельні роботи—40 коп.

6) при осмотр- комисенею в составе 3-х 
лиц—20 руб.

П р и м е ч а н и е .  В елчае необходимости 
выезда в район заинтересованное учре
ждение или лицо оплачивает, сверх ука
занной суммы (8 руб. или 20 руб.), су
точные, квартирные и стоимость переезда, 
на основании существующих положений 
о командировках;
6) за экспертизу по техническим вопро

сам, за один час —2 р. 40 коп.;
7) за выдачу всякого рода копий и справок, 

считая с каждой страницы полулиста или 
одной форматка размером 20 на 33 сан
тиметра—80 кон.

Г». За -действия, совершаемые в отноигс- 
нпи иных строений государственных учре
ждений, находящихся на государственном и 
местном бюджете, а также за действия, 
совершаемые в отношении строений иных 
учреждений и ляд,—сбор, исчисляемый по 
ставкам, указанным в разделе А, с приме
нением нижеследующих скидок и надбавок:

1) в отношении строений рабочих, служа
щих и крестьян при погцюйках индивидуаль
ного характера—75% скидки;

2) в отношении строений кустарей при 
постройках индивидуального характера— 
50% скидки;

3) в отношении жилых строений коопера
ции—2о% скидки;

4) в отношенип нежилых строений госу
дарственных учреждений, находящихся па 
государственном и местном бюджете—30% 
надбавки;

Ь) в отношении жилых строений государ
ственных предприятий, находящихся на хо
зяйственном расчете—60% надбавки;

6) в отношении нежилых строений госу
дарственных предприятий, находящихся на 
хозяйственном расчете, кооперативных и 
иных общественных организаций—100% 
падбавки; ,

7) вотпошешш жилых строений, торговых 
помещений, мастерских п пиых строений 
лиц, принадлежащих к нетрудовому элемен
ту—200% ладбавкп.

В. За производство регистрации:
1) за регистрацию государственных и ко

оперативных строительных оргаштацпй — 
4 руб.; %

2) за регистрацию подрядчиков—8 руб.;
3) за регистрацию лиц, имеющих право 

производить строительные работы—40 кеп.



Арт. 27 № 5

Податок ао арт. 27
Т А Б Л И Ц Я

оплати за розгляд проектів» рисунків і перевірну кошторисів иа будівництво 
й ремонт житлових будівель для державних установ, що в иа державному

і місцевому бюджетах.

За проекти 

й кошториси на 

суму найбільш.

Вартість проектів
За розгляд 

проектів

За розгляд 

кошторисів
1 кошторисів • •

Карб. Коп.Карб. 1 Кой.

ІО0 карб, збирається 1 1 ЗО ІЗ
600 [І* • 1 80 63
750 2 70 94

1.000 •• * 3 00 20
1.250 • и 4 . ЗО 1 ЛІ
1.300 5 05 1 «0
1.750 6 70 •> 07
2.000 • • в 50 2 35
2 600 Н • . 4 80 2 95
3.200

1
• " І і> 05 3 55

3.800 І 10 36 4 10
4.400 11 05 4 . 70

5.00. > 12 95 5 :Ю
елю 14 75 в 2о

7000 в* и 10 55 7 10
8.000 • • 1 18 35 8 00
0.000 !• и 20 15 8 90
ШЛЮ « м 21 95 9 80
із.ооо N Н 20 ЗО 11 95

Ю.ООо ЗО 60 14 10
10.000 0 • 34 90 10 ЗО
22.000 9 9 39 25 18 45
25.000 # 43 55 20 оО

ЗО.000 9 9 48 95 23 75
35.О00 0 0 54 35 20 90
40.000 н ш 59 75 ЗО об
45.000 . 05 15 33 20
60.000 . 70 55 зо 35
(Ю.ооо 77 75 41 75

7О.000 84 95 47 15
80.000 • • 92 15 52 55

00.000 90 35 Ь7 95

100.000 в н 100 55 03 35

140.000 и * 120 95 81 35

180.000 • • 135 35 90 35

220.000 и м 149 75 117 35

200.000 • 0 104 15 135 35

ЗоО.ООО 178 55 153 36

350.000 • 0 102 05 171 35

400.000 И І* 205 55 180 35

450.000 • т 210 05 207 35
[ ...

50О.О00 П і 232 55 225 35

За проекти і кошториси на суму 
За проекти—232 крб. 55 коп. і О, 
За кошториси—22:* крб. 35 коп.

понад 600.000 карбованців збирається: 
1.027 Н з суми понад 500.000 карб, 
і 0,0341Н з Суми понад 500.000 крб.



Т А Б Л И Ц А
сбора іа рассмотрение проектов, чертежей и проверку смет по стоитель- 

сгву и ремонту жилых строения для государственные учреждений находя
щихся на государственном и местном бюджетах.

За проекты и
Стоимость проектов

За рассмотрение За рассмотрение

сметы на сумму проектов смет
и смет

не свыше Руб. Коп. Руб. Кон
.

100 руб. взимается 36 13
* | 500 * 1 80 63
! 750 . 2 70 94

т 1.000 „ 3 • во 1 26
9 1.250 „ 4 30 1 54
н 1.500 „ 5 1 05 1 80

1.750 . 5 76 2 07
И 2.ССО . | 6 50 2 35
• 2600 . 80 2 95
и 3.200 . 9 05 3 55
• 3.800 . 10 35 4 10
• 4.400 * ІІ 65 4 70
• 5.000 * 12 95 5 30

т 6.000 „ 14 75 6 20
«* 7.000 „ 16 55 7 10
щ 8.000 . 18 35 8 00
9 9.000 „ 20 15 8 90
•а 10.000 и 21 95 9 80
* 13.010 . 26 30 П 95
и 16000 . 30 . 60 14 Ч 10
• 19.000 . 34 90 16 30

22.000 „ 39 25 18 45
25.0С0 . 43 55 20 60
30.С00 . 48 95 23 75

9 Зо.ООО . 54 35 26 90
9 40.000 . 59 75 30 05
• 45.000 „ 65 15 33 20
ф 50000 . 70 55 36 35
9 60.000 „ 77 75 41 75
9 70.000 . 84 95 47 15
т

80.000 . 92 15 52 55
9 90.000 . 99 35 57 95
9 іоаооо * 106 55 63 35
ш 140.000 . 120 95 81 35
9 180.000 „ 135 35 99 35
9 220.000 в 149 75 117 35
• •;бо.ооо „ 164 15 135 35
9 300.С00 . 178 55 153 35
9 350.0С0 . 192 05 171 35
И 400.000 . 205 55 189 35

к 450.000 . 219 05 207 35
9 500.000 „ 232 55 225 35

За проекты и сметы на сумму свыше 500.000 рублей вммается: 
За проекты—232 р. 55 коп. и 0,027 н с суммы сверх 500.000 р. 
За сметы—225 р. 35 коп. и 0,036Н с суммы сверх 500.000 р.



2. Станки оплати з проектів, що надхо
дить на висновок управлінь стругових інже
нері» дли даті и на них висновків, вилі
чується з пижченаведешімн знижками із 
станок, устниов.кчіих « арт. 1 цієї поста
нови:

1) а проектів. що Тх належить подавати до 
Кінної» Технічно-Ьудівельїюго комітету,— 
розміром 75% і

2) :» проектів, що їх маг затверджузати 
Кігша Рада ІІароднього Господарства,—поз- 
м і  р о и  90%.

3. $шрані, згідно з цією постановою, опла
ти ШШОДМТЬ ДО МІГ.ЦИШХ КОШТІ» НІДІЮВІД- 
іпгх виконавчих комітетів.

Порядок збирання оплати, що надходить 
до Управління икрутовнх інженерів і порядок 
донин її до кас ІІариднього Комісаріату 
Фінансів УСРР для зарахування, за належ
ністю, а так само порядок ведення ]іа.\ів- 
іпшгва і зпітногти що-до цієї оплати виз
начується в окремій інструкції, що її надає 
Народній Комісаріат Внутрішніх Справ УСІМ*, 
іюроеумпшіись з Народнім Комісаріатом Фі
нансів УСРР.

4. Надати Народньому Комісарінтові Внут
рішніх Справ право, порозумівшись з Народ
нім Комісаріатом Фінансів, робити зміни в 
устанонлоїшх цією постановою крайніх роз
мірах- оплати за чинності управлінь окру- 
іхюих інженерів і осіб, ню провадять техніч- 
но-аомініетративннй нагляд над цивільним 
будівництвом.

Харків. 20 березня И 2н р.
Яаст. Голови Української

Економічної Наради Сербиченко.
Корівтший ('прав Української

Економічної Наради Я. Касян. 
Оголошено у «Встях ВУЦВК» ІД квітня

1028 р.. № 80.

2. Ставки сбора но іг|юсктам, поступаю- 
щям на заключение удивлений окружных 
инженеров для дачи по шім заключений, де* 
чнелян/гся с нижеследующими скидками со 
ставок, устаы>влснных ст. 1 настоящего 
постановления:

1) но проектам, подлежащим представив- 
нию в Выстой Техшгсічжо-ОгроніельїшЙ 
Комитет,—в размере 75% и

2) но проектам, подлежащим утверяцевию 
Высшего Совета 1Іа)и>діюго .Хозяйства—«в раз
мере 90%.

3. Взимаемые, согласно настоящему поста* 
ловленню, сборы поступают в местные 
средства подлежащих исполнительных коми
тент.

Порядок взимают сбора, посгупающого 
в упранлеиин окружных инженеров и по
ря щк сдачи єго в кассы 11а[>одного Компе- 
сариата Финансов УССР для зачисления, по 
принадлежности, а также порядок ведення 
счетоводства и отчетности по этому сбооу 
определяются особой инструкцией, пиавао- 
моЙ Народным Комиссариатом Внутренних 
Дел УЕСР но соглашению с Народным Ко
миссариатом Финансов УССР.

4. Представить Народному Комиссариату 
Внутренних Дел право по соглашению с 
Народным Комиссариатом Финансов вносить 
изменения в установленные настоящим по
становленном предельные размеры сбора га 
действия уцравлсігий окружных инженеров 
и лиц, производящих техническо-админи
стративный надоор за гражданским отрои* 
телмтвох.

Харьков, 20 марта 192$ г.
Зам. Председателя Украинского 

Экономического (Увещания Сербменко,
Управляющий Делами Украинского

Экономического Снотгцапии Я. Кас'ян. 
Распубликовано в «Вістях ВУЦВК» 13 апреля 

1928 г., № $9.

28. Про порядок судочинства в арбітражних 28. О порядке производства дел в арбитраж- 
комісіях УСРР. ных комиссиях УССР.

На підставі арт. 20 затвердженого ВУЦВК На основашш ст. 20 утвержденного ВУЦИВ 
і РНК УСР1> 23 березин 1927 року «Поло- и СИК УССР 23 марта 1927 г. «Положения 
нсоння про арбітражні комісії для рознязан- об арбитражных комиссиях по разрешению- 
ля спорів за майно між державними устаио- имущественных сяорщ между госуда|кявен- 
вами і підприємствами» (Зо. Уз УСРР ними учреждениями и предприятиями* (С. У. 
1927 р., X* 9—10, арт. 00), Українська Еконо УОСР 1927 г., X* 9—10, ст. 00), Украин- 
мічна Нарада постановила затвердити нижче- скос Экономическое Совещание постановило 
наведені правила судочинства в арбітраж- утвердить нижеследующие правила произ- 
шгх комісіях УСРР: імдетва дел в арбитражных комиссиях УОСР;



ПРАВИЛА

судочинства в арбітражних комісіях УСРР.

І. За с а д и .

1. Вища Арбітражна Комісія при Україн
ській і-лимизичапі параді, Ароітражна Ко
місія цш Гаді Иародшх Комісарів А.ЧСІ'Г 
та місцеві арбітражні комісії для розни
заний сиирш за манно між державними уста' 
нонами н нідирішмствами на судочинства 
керуються нормами Цивільного Нроцоеуаль- 
воїх) Кодексу УСРР з онйняткахя, встановле
ними н иосіаиові шцьл і Піл. і ОН* з 
23 березин 192/ р. «Положення и}ю арбіт
ражні комісії ;ьм розвязання спорів за 

між державними установами і під
приємствами» (об. Уз. УОРР 1927 р., 
ХЬ 9—10, арт. 60) та з внйниткамн, вста- 
ношеш.ми в цих правилах.

2. Справи, підсудні аіюітражннм комісіям, 
і злизані з ними питания розсуджує:

а) арбітражна комісія на судових засідан
нях в окла.й голови та двох членів арбіт
ражної комісії;

б) сам голова арбітражної комісії або його 
заступник за випадків, зазначених в арт. 3.

3. Голова арбітражної комісії або його за
ступник самі розвязують питання:

а) про видачу судових наказів по актах, 
порядком і за умов, зазначених в розділі 
XXIV Цивільного Процесуального Кодексу 
УСРР;

б) пр забезпечення позовів;
в) про забезпечення доказів;
г) про видачу виконавчого листа і про 

припинення виконання присуду;
д) про призначення справи до розсуду;
е) про судові і інші оплати, овязані з су

дочинством на арбітражній комісії;

ж) про вимагання докумеїггів і відомостей, 
потрібних для розсуду справи;

з) про видачу свідоцтв сторонам на одер
жання від державних органів, громадських 
організацій і приватних осіб документів, 
зазначених у п. «ж»;

і) про прийняття або про відмову прийня
ти позовну заяву (арт. 31 Цивільного Про
цесуальною Кодексу УСРР);

ПРАВИЛА

производства дел в арбитражных комиссиях 
УССР.

I. О б щ и е  п о л о ж е н  и я .

1. Высшая Арбитражная Комиссия пр» 
Украинском Экономическом Совещании, Ар
битражная Комиссия при Совете Народных 
Комиссаров АЛССР н местные арбитражные 
комиссии по разрешению имущественных 
споров между государственными учрежде
ниями и предприятиями ври производстве ДОЛ 
руководствуются нормами Гражданского Про
цессуальною Кодекса УССР за изятними, 
установленными в постановлении ВУЦ11К н 
СИК УССР от 28 марта 1927 г. «Положение 
об арбитражных комиссиях по разрешению 
имущественных споров между государствен
ными .учреждениями и предприятиями» (С. У. 
УССР 1927 г., Х2  9—10, ст. 60), а также 
за изнтнями, установленными настоящими 
правилами.

2. Рассмотрение дел, подсудных арбит
ражным комиссиям, и слизанных с нами 
вопросов производится:

а) в судебных заседаниях арбитражной 
комиссии в составе председательствующего и 
двух членов арбитражной комиссия;

б) единолично председателем арбитражной 
комиссии или его заместителем в случаях, 
указанных в ст. 3.

3. Председатель арбитражной комиссии или 
его заместитель единолично разрешает во
просы:

а) о выдаче судебных приказов по актам 
в порядке и при наличии условий, указан- 
иых в главе XXIV Гражданского Процес
суального Кодекса УССР:

б) об обеспечении исков;
в) обобеспочонни доказательств;
г) о выдаче исполнительного листа и о 

прлостаиовдешси исполнения решения;
д) о назначении дела к слушанию:
с) об истребовании судебных пошлин а 

иных сборов, связанных с производством в 
арбитражной комиссии;

ж) об Ястребова!шл документов и сведе
ний, необходимых для разрешения дела;

з) о выдаче свидетельств сторонам на по
лучение от государственных органов, обще
ственных организаций н частных лиц до* 
кументов, указанных в п. « ж » ;

н) о прпшшш либо об отказе в принятии 
искового заявления (ст. 31 Гражданского 
Процессуального Кодекса УССР);



k) прочіризначоння речення на виправлен
ня зауважених у позовній заяві хиб (арт. 81 
Цивільного Процесуалмюго Кодексу У(-1*Р);

.і) іі|к> передачу справ, у разі иот|>еби, до 
розсуду їх па судовому засіданні будь-кому 
в членів арбітражної комісії для перевірки 
доказів, -угощення спірних розрахунків, 
встановлення спірних моментів і нахиляй- 
ігя сторін до мирової;

м) про вимагання пояс нош, від заливаного 
і призначення реченця для подання пояснень;

4. Крім справ, зазначених в арт. З, го
лова і заступник голови Вищої Л)юпражної 
Комісії при Українській Економічній Нараді 
|кхши.іуе справи:

l) про іго[ю,іачу підорних Вищій Арбі
тражній Комісії справ, коли нозовпа сума йе 
пермщщук 5.000 карбованців, на розсуд Ар
бітражній Комісії при Раді Ніцюдігіх Комі
сарів АЖТВ або місцевим арбітражним ко
місіям;

2) іцю направлення через плоиум Вищої 
Арбітражної Комісії при Українській Еко
номічній Нараді до Української Екоиомічтнч 
Наради прохань про скасування окремих 
прис\иів і ухвал Вищої Арбітражної Комісії;

3) про дання висновків па скарги на при
суди та ухвали Вищої Арбітражної Комісії 
ири Українській Економічній Нараді, на- 
Яравлені до Української Економічної Наради.

5. ЇІлеігум Вищої Арбітражної Комісії при 
Українській Економічній Нараді розвязус 
такі справи:

а) про об'єднання і уніфікацію судової 
практики окремих складів Вищої Арбітраж
ної Комісії при Українській Економічній На
раді;

б; про дання місцевим арбітражних комі- 
хтим вказівок і пояснень у принципових ии- 
•ташіях, що віишкають у судовій практиці;

в) про подання до Української Економічної 
Наради прохань про скасування окремих при
судів і ухвал Вищої А;д>ітражної Комісії.

6. Пленум Вищої Арбітражної Комісії при 
Українській Економічній Нараді складає голо
ва Вшцої Арбітражної Комісії у міру по
треби. Засіданя ндепуму вважається за щ-

k) о назначении срока па ксщявлеинв за
моченных в исковом заявлении недостатке* 
(ст. Ы Гражданского Процессуальною Ко
декса У(Юг);

л) о передачо дел, в случае надобности, 
•до рассмотрения их в судебном заседания, 
кому либо из членов арбитражной комисс ии 
для проверки доказательств, уточнения 
шорных расчетов, установления спорит 
моментов и склонения сторон К МИ]ЮВоМу со
глашению;

м) о затребоваїши об’яснеїшй от ответчи
ка и назначении срока для предегавлеиии 
об'яснсний.

4. Сверх вопросов, указанных в ст. 3. 
председатель и заместитель председателя 
Высшей Арбитражной Комиссии при Украни 
скоч Экономическом Совещании разрешает 
вопросы:

l) о передаче подсудных Высшей Арбит 
ражиой Комиссии дел, < сли сумма иска не 
превышает 5.000 рублей, на рассмотрение 
Арбитражной Комиссии при Совете Навід
них Комиссаров АМССР либо местных ар 
битражных комиссий;

2) о направлении через пленум Высшей 
Арбитражной Ком меси при Украинском Эко
номическом Совещании в Украинское Эконо
мическое Совещание ходатайств «и» отмене 
отдельных решений и определений Высшей 
\|иштражной Комиссии;

3) о даче заключений по жалобам на ре
шения и определении Высшей А;ібит;чіжпой 
Комиссии прп Украинском Экономическом Го- 
вещании. направляемым в Украинское Эко
номическое Совещание.

5. -Пленум Высшей Арбитражной Комис
сии при Украинском Экономическом Сове
щании рассматривает вопросы:

а) об об'едпнении и упнфикацки судебной 
практики отдельных составов Высшей Ар
битражной Комиссии при Украинском Эконо
мическом Совещании;

б) о дачо местным арбитражным эмис
сиям указаний и разделений по принци
пиальным вопросам, возникающим в судеб
ной практике;

в) о возбуждении перед Украинским Эко
номическим Совещанием ходатайств об от
мене отдельных |:ешелшй и определений 
Высшей Арбитражной Комиссии.

6. Пленум Высшей Арбитражной Комис
сии пр» Украинском Экономическом Сове
щании созывается председателем Высшей 
Арбитражной Комиссии по мере надобности.



булі, якщо на них з'явиться найменш сдпа 
третина членів Вищої Арбітражної Комісії 
при Україськпй Ккономічігій -Нараді.

ІІ. В ч и н е н н я  п о з о в у .

7. Арбітражні комісії розпочинають роз
суджувати майнові спори на писану позовну 
заяву заінтересованих установ, підприємств 
і організацій, а так само на пропозицію орга
нів, при яких є арбітражі комісії. В остан
ньому разі арбітражні' комісії призначають 
сторонам реченець для офоржюігня своїх 
позовних ВИМОГ.

8. До позовної заяви наложить додавані 
ю>иії такої заяви та всіх документів і ма
теріалів, до неї додаваних, у числі, що 
відповідає числу запізвашіх у справі.

9. По падходжепш позовної заяви голо- 
ва арбітражної комісії або його заступник 
розглядають її, і у разі, коли справа, по
рушуєш в цій заяві, не підсудна даній 
арбітражній комісї, повертають заяву особі, 
що подала її, зазначаючи належау інстан
цію, якій спраіва підсудна, або, каїн позовну 
заяву надіслано поштою чи коли непідсуд
ність її виявилась по підчас її прийому, 
безпосередньо направляє її за підсудністю, 
повідомивши про те позивача.

10. Арбітражна комісія надсилає копію 
позовної заяви і поданих до неї матріялів 
запшапнм у справі. Запізвашій повинен 
подати в листовній формі пояснення з при
воду позовної заяви та документи, що 
стверджують ці пояснення. Пояснения по
дається у реченець, прнзначепнй від гало
ни арбітражної комісії.

11. Забезпечення подову можна допускати 
за всякого стану енра-вп.

12. До початку слухання справи по суті 
зашатана сторона має право подати зустріч
ного позова з проханням розгляпутн його 
разом з первісною позовною заявою.

Коти позивач змінює підстави позову, 
збільшує позовні вимоги, або коли змі
нюється склад сторін, а так само за наивно
сти іииптх вважлнвпх причин, арбітражна 
комісія може окремою ухвалою допустити 
вчинення зустрічного позову’ і після зазначе
ного реченця.

•Засодавия пленума считаются состоявшими
ся, если на них явится не менее одной трети 
членов Высшей Арбитражной Комиссии прм 
Украинском Экономическом Совещании.

П. ІІ р е д ’ я в л е н и о иск а.

7. Арбитражные комиссии приступают к 
рассмотрению имущественных споров по 
письменному исковому заявлению заинтере
сованных учреждений, предприятий и орга
низаций, а также по предложению органов, 
при коих состоят арбитражные комиссии. В 
последнем случае арбитражные комис< нк 
назначают сторонам срок для оформления 
своих исковых требований.

8. К исковому заявлению должны быть 
приложены копня такового заявления и всех 
документов н материалов, к нему прила
гаемых, в количестве, соответствующем 
числу ответчиков по делу.

9. После поступления искового заявления 
П])едседатель арбитражной комиссии пли сте 
заместитель рассматривает его и, в случае, 
если дело, возбуждаемое данным заявле
нием, не подсудно дайной арбитражной 
комиссии, возвращает заявлеиое лиду, по
давшему его, с указанном надлежащей ди
станции, которой дело подсудно, либо, если 
исковое заявление прислано по почте или 
если ноподсудпость его выявилась но пра 
самом его приеме, непосредственно направ
ляет его по подсудности, уведомив о том 
истца.

10. Арбитражная комиссия посылает к»ліню 
искового заявления н приложенных к нему 
материалов ответчикам пр делу. Ответчик 
обязан представить в письменной форме 
об'яснепия по поводу искового заявления п 
документы, подтверждающие отя об'яснепия. 
Об'яснепия представляются в срок, назна
ченный председателем арбитражной комис
сии.

11. Обеспечение иска может быть допуще
но при всяком положении дела.

12. До начала слушания дела по существу 
цветная сторона имеет право подать встреч
ный лек с просьбой о рассмотрении его 
одновременно с первоначальным исковым 
заявлением.

При изменении истцом оснований иска, 
увеличении исковых требований, пли измене
нии состава сторон, а также при наличия 
иных уважительных причин, арбитражная 
комиссия может особым определением допу
стить предъявление встречного иска и поело 
указанного срока.



III. С у д о в і  в и т р а т  і і .

13. Судові витрати на провадження справ 
у арбітражних комісіях складаються з:

а) судової оплати,
б) горбової оплати,
в) канцелярської оплати,
г) оплати витрат иа ведення справи.

14. Судову оплату розміром 1 % сум» по
зову береться з кожної позовної заяви, як 
овртісної. так і зустрічної. Заяви про вступ 
у справу третіх осіб оплачується судовою 
оплатою тільки за випадків, коли треті осо
би вступають у справу з самостійними по
зовним» вимогами.

У в а г а .  Нлдвншкд до судової оплати у 
травах, що їх } изоуджусгьоя в Арбіт
ражній Комісії при Раді Народніх Коміса
рів АМОРР і в місцевих арбітражних ко
місіях, встановлюсгься за законодавством 
про місцеві фінанси.

15. Судову оплату за подання касацій
них скарг на присуди Арбітражної Комісії 
при Раді Народніх Комісарів АМСРР і міс
цевих арбітражних комісій, подаваних до 
Вищої Арбітражної Комісії про Українській 
Економічній Нараді, береться -розміром 
У*% з піни поданої скарги.

16. Позовну ціну внзначуьти'я за арг. 
арт. ЗС—38 Цивільного Процесуального Ко* 
деюу У(ТГ.

17. За позовіз, що їх трудно оцінити в 
момент їх учинення, а так само за позовів, 
яких оцінювати не можна, береться судову 
оплату*, розміром 10 карбованців, наступно 
добра виш, за належних випадків, оплату 
відповідно до позовної ціни, встановленої 
від арбітражної комісії за розсуду справ» 
або підчас винегення присуду.

18. Гербову оплату бьються з паперів, 
подаваних до арбітражних комісій, на під
ставі правил Статуту про гербову оплату.

19. Канцелярську оплату береться в роз
мірі і порядком, 'Встановленим в арт. 41 
Цивільного Процесуального Кодексу УОРР. 20 * *

20. Оплати, зазначені в арт. 13 цих пра
вил, не береться з державних (в тому чи
слі і я комунальних) установ та підорн

ії!. С у д е б н ы е  р а с х о д ы .

13. Судебные расходы но ведению дел в 
арбитражных комиссиях составляются яз:

а) судебной пошлины,
б) гербового сбора:
в) канцелярского сбора,
г) сбора по возмещению расходов по про

изводству дела.
14. Судебная пошлина в размере 1 ?о сум

мы иска взыскивается с каждого исковою 
заявления, как первоначальною, так и 
встречною. Заявления о вступлении в дело 
третьих лиц оплачиваются судебною пошли
ною лишь в случаях, когда третьи літа 
вступают в дело с самостоятельными и-чко-,
Ш4.ЧИ Т}НЧКЛШНШ1)Ш.

ІІ р и м е ч а и и е. Надбавки к судебной 
пошлине но делам, производящимся в 
Арбитражной Комиссия при Совете Народ
ных Комиссаров АМ0С-І* к в местных арби
тражных комиссиях, устанавливаются со
гласно законодательств;! о местных фи
нансах.
(5. Судебная пошлина при подаче кас

сационных жалоб на |кчнения Арбитражной 
Комиссии п:и Совете Народных Комиссаров 
А ЧССР и местных арбитражных комиссий, 
шцаваемых в Высшую Арбитражную Комис
сию при Украинском Эконом тоской Сово* 
щанип, взыскивается в размере У»% с 
цены поданной жалобы.

16. Цена иска определяется в порядке 
ст. ст. 36—38 Гражданского Процессуально* 
і о Кодекса УССР.

17. По искан, оценка коих затруднитель
на в момент пред'явлення, а равно но йе* 
кам, не подлежащих оценке, взимается су
дебная ііошдина в размере 10 руб. с после
дующих довзысканием в надлежащих слу
чаях пошлины сообразно депо иска, уста
новленной арбитражной комиссией при рас
смотрении дела или при вынесении реше
ния.

18. Гербовый сбор взимается с бумаг, по
даваемых в арбитражные комиссии, на 
основе правил Устава о государственном 
гербовом сборе.

19. Канцелярский сбор взимается в раз
мере и в порядке, установленном ст. 41 
Гражданского Процессуального Кодекса 
УССР.

20. Пошлины и сборы, указанные в ст. 13 
настоящих правил, не взыскиваются с го* 
сударетвепных (в том числе и с кохмунадь-



смет». що *. на загальнодержавному або міс
цевому бюджеті і фінансованих кошторисним 
порядком, а гак само з переведених на 
господарський (комерційний) роз]>ахунок ко- 
муналышх підприємств (каналізація, асені
зація, водогін, освітлення,- дезннфекці-т 
то-що), утримуваних для впорядкування й 
охо]они здо|юв'я та що їх експлоатують без 
оосередш-о органи кочунальиого господар
ства, не здаючи в ортіцу.

21. Оплати на покриття витіїат па про
вадженая справи, як ось: на виклик сторін, 
свідків і експертів, на плату експертах, на 
переїзд членів комісії для огляду на МІСЦІ 
то-що, вносять сторони заздалегідь в поз
иції дійсної суми цих витрат.

22. Судові витрати, що їх мала сторона 
за іі|ніиаджеііш! справи (а]іт. арт. 4Г>, 4<> 
і 47 Цивільного Процесуального Кодексу 
УСТІ’) |кшщілні.ться між сторонами, п;ю- 
порцііїн» до тої частини позову, яку арбіт
ражна іюмісія задоьолишла, або в якій від
мовлено, про що належить зазначити у при
суді арбітражної комісії.

У в а г  а. Залежно від обставин справи 
і, зокрема, від ха)вдтеру заявлених ви
мог та метод іі|юв«цжешщ справи стоїк* 
нами, арбітражна комісія вправі за мо
тивованою постановою |кміюді.!ятп судові 
витрати незалежно діі-д зазначеного шипе 
сніввідіюшепня.

23. К|*ім судових витрат, сторош мо;кііа 
покріпи виграні на провадження справи в 
розмір найбільш двох відсопсів тої частини 
позову, яку задоволено, але не більше як 
1 0(№ карбованців.

IV. 1* о з с у д си р а ви і в л н с с с и н я  
я р и с у д у. 9

24. Розслід справи дотується заолухак- 
ним донові ди і (мови або одного з членів 
арбітражної комісії або ж запрошеної» для 
цього спопіяльиого доповідача. 25 * * * * *

25. Розсуджуючи справу, арбітражна ко
місія може вимагати, щоб, крім особи, упов
новаженої на ведення справа, па засідання
з'явився керівник відповідної установи або
підприємства або керівник тієї гал узи роботи
установи або підприємства, що з нею звяза- 
во спір.

них) учреждений н предприятий, состоящих 
на общегосударственном или местном бюд
жете и финансируемых в сметном порядке, 
а также с переведенных на хозяйственный 
(коммерческий) расчет коммунальных пред
приятий (канализация, ассенизация, водо- 
іцювод, освещение, дезинфекция н т. п.), 
содержимых с целью благоустройства п здра
воохранения п эксилоатируемых непосред
ственно органами коммунального хозяйства 
без сдачи в аренду.

21. Сборы па возмещение расходов но 
производству дела, как-то: вызову сторон, 
свидетелей и экспертов, по оплате вознаграж
дения последним, по проезду членов комиссии 
для осмотра на месте и т. д., впосятся сто
ронами вперед в размер действительной 
суммы этих расходов.

22. Судебные расходы, понесенные сторо
ной но ведений дела (ст. 45. 40, 47 Граж
данского Процессуального Кодекса УООР) 
распределяются между сторонами в размере, 
пропорциональном той части иска, которая 
была аіюитражною комиссией удовлетворе- 
на, или в коей отказало, о чем должно 
быть указано в решении а|юнтражной комис
сии

При м е ч а и и е. ІІ зависимости от 
обстоятельств дела и, в частности, от 
характера заявленных требований и ме
тодов ведения цела стойлами, арбит
ражная комиссия вправе мотивированных 
Постановлением произвести расо|юделв- 
кие судебных расходов вне зависимости 
с/г указанного выше соотношения.
23. Помимо судебных расходов, стороне

могут быть вымещены расходы по ведению 
дела в размере не более двух ироцентов т»й 
части иска, вторая была у.* елстворела,
по не более 1.000 рублей.

IV. Р а с с м о т р е н и е  д е л а  и  в ы 
н е с е н и е  р е ш е н  и я.

24. Рассмотрение дела начинается заслу-
шалпем доклада продсеоате льствующего
либо одного из членов арбитражной комис
сии или же приглашенного для этого спе
циального докладчика.

25. При рагомотртоїш дела арбитражная 
комиссия может потребовать, чтобы сверх 
лица, уполномоченного на ведение дела, в 
заседание явился руководитель соответ
ствующего учреждения іш дредарвятия 
или руководитель той отрасли работа уч
реждения пли предприятия, с которой свя
зав предмет опора.



2С. Якщо підчас судочинства внишггьсн 
потреба п|)оіюсти переирочагі читаності або 
•аиерОД ©становити опірні моменти чи уточ
ити розрахунки, ю чіткості ці можуть 
провести лочгдиііокі члени арбітражної ко
місії з призначення арбітражної комісії, а 
веровцючш чинності—так само через по
середництво інших арбітражних комісій або 
народніх судів у місці виконання цих чин
ностей.

27. Оторопи можуть до шшесенші присуду 
заявити про укладоіши ми]куш>ї. Якщо ми
рова но суперечить законові, інтересам 
держави або принципам економічної полі
тики, а|ібітражііа комісія затверджує Його, 
записуючи текст угоди до своєї ухвали. 
Арбітражна комісія має право вимагати, щоб 
керівники .відповідних установ і підприємств 
підтвердили нкроиу.

2-8. Вступ у справу, що є у провадженні 
арбітражної комісії, т|ктх осіб, допускает»- 
«я ііорндком і за випадків, установлених 
в арт. 1 1 Положения про а[н>ітражігі комісії.

29. Присуд арбітражної комісії ухвалюєть
ся бІЛЬШІПЮ ГОЛОСІВ. Ніхто з членів су
дового заедания по має праоа утримуватися 
вщ 1 'о.іосування; кожний може заявити при 
цьому сінно окрему думку.

30. Кожна зі сторон може подати до арбіт
ражної комісії П]>оскт присуду в справі. 31 32 33 34

31. Присуд у справі оголошується на то
му самому засіданні, па якому справу слу
хано. У разі складності! справи оголошен
ім присуду можна шдкладати па реченць 
найоїльш сім день.

32. ІІрОТНГОМ сімох депь від для оголо
шення Присуду ВИГОТОІШОСТЬСЯ докладний 
мотивований присуд у справі, що повинен 
мати в ' собі всі «відзнаки, зазначені в 
арт. 170 Цивільного Процесуального Кодек
су УОРР.

33. Копію г.мотшхжаного присуду найиіз- 
1 ІІІІІ протягом двох тижнів по виготовлені?] 
його надсилається сторонам, що беруть участь 
у гправі.

34. Присуди Арбітражної Комісії при Раді 
Наролніх Коміга|мв АМОРР і місцевих ар
бітражних комісій можна оскаржити й опро- 
тосту вати за випадки» і порядком, зазначе
них у Положены про арбітражні комісії.

20. К случае, если при щюизводстве де
ла обнаружится необходимость проида»*ти 
п|юворочные действия либо предварит1 ль но 
установить спорные моменты »ыи уточнит» 
расчет, то действия эти могут быть 
ведены отдельными членами а|юитр<шк»й 
комиссии по назначению аі«битражной ко
миссии, а проверочные действия—'та.єке 
че|>ез іьоородспю ішьп арбитражных ко
миссий нлі народных судов по месту со
вершения ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ.

27. Стороны могут до вынесения решения 
заявить о заключении ими мировою сог.га- 
шения. Если мирное соглашение не и|н> 
тиворечит закону, интересам государства 
или принципам экономической иолггикн, 
арбит)1 ажная комиссия утверждает єго, за
нося текст соглашения в свое отчисление. 
Арбитражная комиссия вправе пот]ччнжать 
подтверждения мирового соглашения рудо- 
В0 Д1 ЯЄЛНМИ соответствующих учреждений 
и предприятий.

28. Встуидеиио п дело, производишься 
в арбитражной комиссии, третьих, лиц до
пускается в порядке и и случаях, установ
ленных ст. 11 Положения об арбитражных 
комиссиях.

29. Решение п]юнтражиой комиссии п|чі- 
нпмастся но большинству голосов. Никто 
из членов судебного заседания но имеет 
драпа воздерживаться от подачи голоса; 
каждый может заявит* при этом снос осо
бое М1І0ІП1Є.

30. Каждая ігз сторон может предстают* 
арбитражной комиссии проект решения по 
делу.

31. Рсшеїгтгс по делу об является в том 
же заседании, в котором дело заслушано. В 
случаях сложности дела об'явлекие реше
ния может быть отложено на срок по более 
семи дней.

32. В точение семи дной со дня об'явле
ння решения, изготовляется подробное мо
тивированное решение по делу, каковое 
должно содержать а себе все признаки, ука
занные в ст. 176 Гражданского Лроцоссу- 
ального Кодекса УССР.

33. Копия мотивированного решения, не 
позднее двух недель НО его ИЗГОТОВЛОІЇИИ, 
посылается стороігам, участвующим в 
доле.

34. Решение Арбитражной комиссни при 
Совете Народных Коїлсспров АМССР я 
местных арбитражных комиссий могут быть 
обжалованы н опротестованы в случаях н 
в порядке, указанном в Положении об ар
битражных комиссиях.



V. П о р я д о к  к а с а ц і й н о г о  р о а с у д ї  
н а  В и щ і й  А р б і т р а ж н і й  К о м і с і ї  

п р и  У ЕН.

Зо. Скарги т присуди Арбітражної Комі
сії при Раді Иародшх Комісарів ЛЗЮВР і 
місцевих арбітражних комісій подають за
інтересовані сторони протягом двох тижнів в 
дня -вручения їх оскаржуваного присуду. 
Скарга подасться з копіями для супротивної 
стороии (арт. 235 Цивільного Процесуальною 
Кодексу УСРР) до арбітражної комісії, їло 
постановила присуца.

N

ЗО. Порядок касаційного судочинства на 
Вищій Арбітражній комісії при Українській 
Економічній Нараді визначується розділом 
XXVIII Цігвільного Процесуального Кодексу 
УСРР, з вніїняткамн, зазначеними в арт. і 5 
Положення про арбітражні комісії.

VI. П е р е г л я д  п р и с у д і в  і  у х в а л  
а р б і т р а ж н и х  к о м і с і й .

37. Заяви про пврег.щ присудів Вищої 
Арбітражної Комісії можна подавати до 
Української Економічної Наради порядком, 
встановленим арт. 17 Положення про арбіт
ражні комісії, через Вшцу Арбітражну Ко
місію, протяти місяця від дня одержаний ко
пії присуду або ухвали Вищої Арбітражної 
Комісії. * Вища Арбітражна Комісія повинна 
розгляпути надійний заяви і подати їх із 
своїм висновком на розвязаппя Українській. 
Економічній Нараді протягом сімох днів від 
дня одержання заяви, ф

38. Заяву про перегляд присудів і ухвал 
Вищої Арбітражної Комісії розглядає Голо
ва Української Екоогашної Паради, який 
може відішли проханпя про подання спра
ви до Української Економічної Наради або 
передати її на розгляд Української Екопо- 
ючпої Наради запальним порядком.

39. Українська Економічна Нарада може 
своєю постановою скасувати прпеуд Вищої 
Арбітражної Комісії в ділом у або в частині

V. П о р я д о к  к а с с а ц и о н н о г о  р а з -  
б и р а т е л ь с т в а  в  В ы с ш е й  А р 
б и т р а ж н о й  К о м и с с и и  п р и  УЭС’е,

35. Жалобы па решения Арбитражной Ко
миссии при Совето Народных Комиссаров 
АИССР я местных арбитражных комиссий 
подаются заинтересованными сторонами в 
двухнедельный срок со дня вручения им об
жалуемого решения. Жадобы подаются с 
копиями для противной стороны (ст. 235 
Гражданского Процессуального Кодекса 
УССР) в арбитражную комиссшо, постано
вившую решение.

36. Порядок кассационного производства 
в Высшей Арбитражной Комиссии при Ук
раинском Экономическом Совещанпп опі>с- 
деляется главою XXVIII Гражданского Про
цессуального Кодекса УССР, за исключени
ями, указанными в ст. 15 Положении об 
арбитражных комиссиях.

VI. П е р е с м о т р  р е ш е н и й  к  о п 
р е д е л е н и й  а р б и т р а ж н ы х  к о 

м и с с и й .

37. Заявления о пересмотре решений 
Высшей А)*)Нтражпой Комиссии могут быть 
поданы в Украинское Экономическое Сове
щание в порядке, установленном ст. 17 
Положения об арбитражных комиссиях, че
рез Высшую Арбитражную Комиссию, в те
чение месячного срока со дня получения 
копии решения 1 И1 Гопределения Высшей 
Арбитражной Комичен. Высшая Арбит
ражная Комиссия обязана рассмотреть по
ступившие заявления и представить их со 
своими заключениями на разрешение Ук
раинского Экономического Совещания в 
течение семи дней со для получения заяв
ления.

38. Заявление о пересмотре решений я 
определений Высшей Арбитражной Ком несли 
рассматривается Председателем У«фаинско- 
го Экономического Совещания, каковой мо
жет отклонить просьбу о внесении дела ® 
•Украинское Экономическое Совещание лго- 
бо передать его па рассмотрение Украин
ского Экономического Совещания в обще* 
порядке.

39. Украинское Экономическое Совещание 
может постановлением своим отменить ре
шение Высшей Арбитражной Комиссии и



і передати справу на пересуд до Витої 
Лрбіт;чшьї Комісії. Українська Економіч
на Нарада мас щківо гак само змінити П|іі- 
оуд Вищої Л|юітражіюї Комісії або паправн- 
ти справу через Прокуратуру Республіки 
па розгляц Найвищого Суду УОРР. у раз\ 
коли підчас перегляду присуду Українська 
Економічна Нарада визнає: за потрібне 
іюзвгаати спірні правні питання у даній 
справі. Право передати присуд Витої Арбіт
ражної Комісії, щоб скасуіати або змінити 
його, до Найвищого Суду УСРР хап так 
само Генеральний 1Іі*журор Республіки, за 
випадку, коли він забачить у присуді зла
манім закону або йоіч> неправильне тлума
чення.

40. Приводом до скасування або до зміни 
присудів Вищої А|бітражпої Комісії може 
бути недодержання правил арт. 8 Положен
ня про арбітражні комісії, а так само 

очевидна оупорочіиість присуду фактичним 
обставинам оправи, то їх -встановила за 
час розсуну справи Вища Аіюітражна Ко
місія.

41. ПрапопілмгІ присуди арбітражних 
комісій можна переглянутії:

1) у разі виявлення таких нових і по
сутніх для справи обставин, що не були 
відомі стороні перед винесенням присуду;

2) каш у справі, *що в ній винесено 
присуда, судовим вироком встановлено но 
правдиві свідчення СВІДКІВ, ЗЛОЧИШН чинно
сті представників сторін, експертів або чле
нів арбітражної комісії, які брали участь 
у розсуді справи;

3) каш присуди основані на документах, 
які потім судовим вироком у кримінальній 
справі визнало за фальшовані, або коїп 
постанову арбітражної ком-ісії, що на ній 
■був оснований даний присуд, скасовано;

4) каш відбулася така зміна обставин, що 
спричинила неможливість виконати присуд.

42. Перегляд допускається з окремої про 
те постанови Вищої Арбітражної Комісії, а 
в разі, каш відповідного присуда Вищої 
Арбітражігої Комісії розглянула Українська 
Економічна Нарада, за її постановою.

целом или в части и пере гать дел»* на ле
вое рассмотрение Вістей \рбнт;,і;к.іо|| 
Комиссии. Украинец» й.оіючіт'кім* (V 
вещаагие ші|аве также измііінть }«мііеігае 
Кыс-ш-'й Л|чшт|*а;кной Комиссии либо іщ- 
править дело че| ез Нрокхдмітуру Ріспубди- 
ки па рассчітреиие Верховних» Сут УС4Т. 
в случае. е:ли при пе;гсмот|ч' ікчненил 
Украткхос Зк-чючігич'кое Совещание при- 
зпает п ОЇХОДИМІ4М ралрміпгп. спорные 
правовые воирсы по данному Деіу. Пра
вом пе;мчать рчпение Высшей Ун'чітрик 
ной Комисснп с целью отмены ліго изме
нения его и Верховный С\ 1  УС4Г пользу
ется также Генеральный Ирщурц» Ресиуб- 
лики, в случае если он усмотрит в реше
нии ігарушопие закола или его неправиль
ное истолкование.

40. Поводом к отмене либо і; изменению
|»ешеііий Высшей Арбитра а,чіий Комиссии
может быть несоблюдение правил ст. 8 По- 
ложслія сб арбитражных комиссиях, а так
же явное н|ыпш**|>.'чне ]нмнеішя факти
ческим оГгтоятчмьствам дела, установлен
ным пои рассмотрении дела Высшей \:бит- 
ражной Комиссией.

41. Вступившие в з^ік^ншу і«» иму реше- 
імія а)|бит}Х1 Жных коми ‘сяй могут быть пе- 
]чт-мотрены:

1) в случае сокрытия таких новых и су
щественных для дела обстаительстн. ют>- 
рые не были изт-сгны ст^юно до выиесе- 
птя ретення:

2) если по делу, но котрому вынесено 
решение, гудебпым ПрИГ<>!Юр»Ч установле
нии ложные по-кшиия свидетелей. притул* 
Ііьір действия представителей сто|юа, пке
ті ертов либо членот^арбитражной комиссии, 
учаетиовавигих в рассмот|юшри дела;

3) если решения основаны на докумен
тах, которые затем судебным приговором 
по уголовному делу признаны подложными, 
либо котла постановление арбитражной ко
миссии. па коем было основано данное ре
шение. отменено:

4) если произошло такси* изменение об- 
стоятеліств. которое повлекло за.собой не
возможность ВЬШО.ТШЙПГЯ решеїшя.

42. Пересмотр допускается по особому о 
том постаїювлсчшю Высшей Арбитражной 
Комиссии, а в случае, если соответствую
щее пошетте Высшей Арбитражной Комис
сии было рассмотрено Украинским Эмояо- 
мпческтгм Совещанием, по постановлепи» 
последнего.



VII. В и к о н а н н я  п р и с у д і  н  а р б і 
т р а ж н и х  к о м і с і й .

43. П^тслгхи іі ухвати арбітражних комісій 
івкоїш-ться порядком, устатимснич у розді- 
іах XXX—XXXII Цивільного Процесуального 
індексу УСРІР.

44. Присуди й ухвали а]>бпражної комісії 
шконують судові виконавці відповідних 
•кругових судів у місці іг{юва.хжонпя впко- 
іання.

Харків 2? березня 928 р.
Заст. Голови Української

Економічної Паради Сербиченно.
Корівннчнй Справ Української

Економічної Наради Я. Касян. 
>голошено V «Вістях ВПІВК» 8 квітня 

* 1928 р.. 36 85.

ПОСТАНОВА
’ОЛОвНОГО КООПЕРАТИВНОГО КОМІТЕТУ

ПРИ РАДІ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

>9. Про єстановлення двохрічного реченця 
ібрання органів керування та контролю ко- 
іперативних організацій, за вийнятком жит- 
іових 1-го ступня, та про порядок затверд 
иеиня річних звітів, кошторисів, планів 
ііяаности та розподілу прибутків та втрат 

цих організацій.
На скасування свокї постанови з 24 серп

ій 1922 р. «Про обов'язковість відкритого 
олосувапня при виборах до органів управ- 
ііния та контролю кооперативних органіка- 
(ій та про строки цих виборів» (Збірн. Узак. 
УСРР 1923 .р., від. П. 36 3 (5), арт. 211. 
г'<швний Кооперативний Комітет при РЯК 
'ТРР п о с т а н о в и в :

1. Встановити двохрічппй ртченет, обран
ій органів керування та контролю коопера- 

ттшйх організацій. за вийнятком житлових 
•І-го ступня, в яких обрання органів керу
вання та контролю повинно провадитись що- 
!*ічно.

2. Надати кооперативним організаціям 
гра во переобирати органи керування й кеп- 

!гролк> до спливу встановленого в арт. І «іісЛ 
юстаиови двохртчпого і реченця.. при умові. 

,іЮ 15% ївспх членів або 15% всіх уповно
важених даної кооперативної організації 
подадуть відповідну' заяву про потребу до 
термінового переобрання згаданих органів 
;ерувалня та когггролто.

3. Річні звіти, кошториси, илани діяльно 
стн та ргонедл прибутків і втрат затверд-

Ст. Ст. 28-29
* * і * ч

VII. Не п од н е іі и о р о ш е н и й  а р 
ії и т р  а ж<іг м х із о м и с с н й.

43. Решения н оп|>еделешпі арбитраж
ных комиссий приводятся в ношмігоіпіе в 
порядке, установленном главами XXX 
XXXII Гражданского Процесс. Кодекса УСГР.

44. Решения и определении арбитражной 
комиссии приводятся в исполнение судеб
ными испалинтелями соответствующпх ок
ружных судов по месту производства ис
полнения.

Харьков 27 марта 192-4 г.
Зам. Председателя Украинского

Экономического Совещания Сербиченко.
Управляющий Делами Украинского

Экономического Совещания Я. Кас’ян. 
Распубликовано в «Вістях ВУЦВК* 8 апрели 

1928 г.. У* 85.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГГРВКт  КООПЕРАТИВНОГО КОМИТЕТА 

ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
УССР.

29. Об установлении двухлетнего срока из
брания органов управления и контроля ко
оперативных организаций, за исключением 
жилищных 1-ой ступени, и о порядке ут
верждения годовых отчетов, смет, планов 
деятельности и распределения прибылей и 

убытков этих организаций.
В отмену . своего погтааовленпя от 24 

августа 1922 г. «Об обязательности откры
того голосовании при выборах в органы 
управлення и контроля кооперативных ор- 
гачлшцпй и о сроке этих выборов» (Ооор. 
Узах. УССР 1923 г., огд. ІІ. У* ЗС51. 
ст. 21). Главный Кооперативный Коми
тет при СИК УССР п о с т а н о в  к л:

1. Установить двухлетний срок избрания 
органов управления н контроля коопера
тивных организаций, за исключением жи
лищных 1-оЙ ступени, в которых избранно 
органов управления в конт|*».тя д.хлжпо про
изводиться ежегодно.

2. Предоставить кооперативным органи
зациям право производства переизбрания 
органов уп|«аімення и ьчиггрсля ранее уста
новленного ст. 1 настоящего постановления 
срою, при условии подачи 15% всех чле
нов пли 15% всех уполномоченных дан
ной кооперативной организации соответ
ствующего заявления о необходимости до- 
срочнот перензбраини указанных оргапов 
управления к контроля.

3. Утверждение годовых отчетов, смет, 
планов деятельности и распределения прп-
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жуються: іі когшо}»аіиі»іт\ організаціях 1-го 
ступня постановим щорічно скликуваних 
для іім-ічі загал мшх зборів даної організації, 
н коопоратишпіх спілках іюгілііовию :ми>|>Ін 
улоішонажеіпіх, а а  <[ші цих зборів ін; скли- 
ка»/п.ш.- -за постановою ради даної гпілкп

Харків 17 лютого 103» р.

Голова Головного Кооіюригишюю 
Комітету нрп ПІК УСРР 0. Ашуп-Ільзвн.

ПОСТАНОВА
НАРКОМВНУСПРАВ УСРР.

ЗО. Лро зміну уваги 2 до арт. 7 та додаток 
уваги до арт. 18 постанови Нариомвнусправ 
УСРР з 17 грудня 1927 р. «Інструкція про 
порядок ліквідації товариств (артілей) від
повідальної праці на підставі постанови РНК 
УСРР з 3 листопада 1927 р.» (36. Уз УСРР 

1927 р., № 66, арт. 241).

НародніП Комісаріат Ііііутріншіх Справ 
'УСРР п о с т а  п о  ніш змінити увагу V до 
арт. 7 та юдатн увагу до а|гг. 18 ічкмї по 
стаїюіш з 17 грудин 1927 р. •їиструкніл 
іцм -порядок ліквідації товариств (артілей) 
ні нюні іаліякії праці, ігл пі (стані постанови 
РИК УСРР а 3 .гиггошма 1927 р.» (ЗЛ. Уз 
УСРР 1927 р„ У- Г,Г». а|гг. 74 П. подавши їх 
в Таїсій |юдаісгої:

До арт. 7 «У ва па 2. Протоішії по-
бІТІІНКІН І С„?ужб0ЛГ!ІП. ортіПВ СОЦІЯЛІЛІОІО
ст^кіхріаіпш. а так галг,> претензії з по
датків. оплат, так державних. ні; і місце- 
них та ІП1 ІШХ стлітни. на корит, к-ржаии. 
то їх ігппплгла ліквідаційна комісія на 
иіїставі кіпіг і документів лрті.ті. заяв і 
т. і іі. пважасп.си на заивлопі в реченець»

До а р т .  1 8  « У в а г а .  Всі спіртті пи
тання. які птглкли в явязку з оподатку
ванням артілп. ти з гімни,\ НОПІІГ-ШІХ СТН- 
кип. на юо[тсті. держави і її овгаїгів, рпз- 
в’,ізхгті/и за постановою ИВК і РПК Сою
зу РСР п 7 жовтня 192,5 р. 'Потоначіпп 
про б(«апші податків» (36. Зак. СРСР 
1925 р.. X? 70. арт.518). і їх но можна 
розглядати п слоних усгапоїш»

Харків. 23 березня ІВ2н р.

Т. в. о. Заст. Иародіїьот Комісара
Вігутріпшіх Справ УСРР І. Якимович.

ои.шй и убьггк<ві производится: в коопера
тивних орпанизацтіх 1-ой ступени - ДЛ 
1І0СТаН«Ш.Н‘ШІН» ОЖіЧОДІЮ С4ОІЛКШМ(М0 И* 
.•пню обннчо соі'цюшія дашюй орі.шнзлниі, 
и кощгратшшых же юкоах —по шнтанов- 
лошію С4юраішн утшіомочешпл. а в теї 
случаях, когда последнео не созывается.— 
іь> постановлению совета далжню союз;» 

Харков 17 «Ітяралн І: -Ч г.
ІІрідеодатімі. Главною Іиоііо|іативінмх) 

Комитет іфн СИК М СР А. Ашупп-Ильзвн.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРКОВНУДЕЛА УССР.

ЗО. Об изменении примечания 2 к ст. 7 и 
дополнении примечанием ст. 18 постановле
ния Наркомвиудела УССР от 17 декабря 
1927 г. «Инструкция о порядке ликвидации 
товариществ (артелей) ответственного тру
да на основании постановления СНК УССР 
от 3 ноября 1927 г.» (Сб. Уз. УССР 1927 г., 

Ш  66. СТ. 241).
11,1|н»дим/1 Комиссариат Внутренних Дел 

УССР інн-тз.юші.т изменить примечание 2 
ст. 7 и допо.тяііті. нрнмскижем ст. 18 

сц<и*ю нотанинлоиия от 17 декабри 1927 г. 
«Инструкция о нордг.дее .иглицаціпі тша- 
рн шести ілртелей) ответственною труда 
на основании постановленії)' ГИК УССР от 
3 ноябри 1977 г » (Сб. У л. УССР 1977 • 
.V» ИГ», ст. 24П. 1 Г.МОЖПВ їх в следующей 
роїпкшш:

К ст. 7 «ІІ и к мг ч а и ио 2. Про
тотипі рабочих н служащих, органов 
ннл.іі лют страхования, а ташке иретмі- 
ани по налогам, сборам, как юг удлретпеп- 
Ш.ГМ. так о местным и нрочдгм. взыска- 
пням в полі.зу государства, кпторы" обна
ружила ликшиапшжная ктгтуия. па 
ог.нонашш книг и документов артели, 
заявлений и т. іі., считаются заявлопиимп 
в орок».

К с т. 18 ' П р и м е ч а н и е .  Вс<* 
спорпые вопросы. возникающие в связи г 
пбложеппеч пилотами артели. п.ти по тру 
пгч бесспорным взметаниям в пользу го- 
спареггпа в ею органов, разрешаются 
сог.таспо нпстлиоп.тепто ИПК к С ПК 
Г. юза ССР от 7 птгптбря 1975 г. «Поло, 
женил о пончакпи налогов» (Г. 3. СССР 
1975 г. У? 70. ст. 518) и рассмотрению 
п слебпмт х'чреждеппях не подлежат». 
Хаг*»кпя. 23 «ття Ю?Я г.

Пр. псп. об. Народного Комиссара

Внутренних Деи УССР И. Якимович



ПОПРАВКА ДО ЗБ. УЗ. ЗА 1927 р.

Укр. текст

36. Уз. № Стор. Рядок Надруковано Ма« бути

39 081 11 зн. і цієї інструкції зберігають зберігають

Рос. текст

39 681 12 зн. 10 мая 1927 г.) и данной 
инструкции

10 ми 1927 г.

ПОПРАВКА ДО ЗБ. УЗ. ЗА 1928 р.

36 У*. № Стор. Рядок
Рос. текст

Надруковано Має бути

1 І 17 зн. І. 0 применении ст, 14 1. 0 неприменении 
ст. 44

Укрголовліт № 7. Харків. Друк .Червоний Друк*. Зам. № 2596—ІОСОО.



к Я
ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР

ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦ1Я:-Харк1а. вулице Артема. Л

КРАМНИЦІ: Київ, аул. Веронського. 17 
Одеса, аул. Ласаля. 12
Дніпропетровське. проспект Карла Маркса, ріг ЛеиЫсьа.. ІІ 
Артсмовське, Харківська аул. Я 
Полтава. Котляревська аул-. 11 
Харків, аул. Першого травня. &

ПРЕДСТАВНИЦТВА: Юридичне Вид-во НКЮ РСФРР-Меснва. КуэнецкиК мост. 7.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО 
= УРЯДУ УКРАЇНИ =

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
відділ І І ІІ на 1 рік . . 15 карб.

. .. півроку . 8

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до „Зб. Уз.“ за 1928 р. (від І і ІІ) 

ЦІНА 1 крб. 50 коп.

БЮЛЕТЕНЬ

П
юстиції

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

На 1 рік . . . .  8 крб — к.
„ півроку . . . .  4 и 50 к

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до Бюлетеня на 1928 рік 

ЦІНА 1 крб.

ЧЕРВОНЕ
П Р А В О

ДВОХТИЖНЕВИЙ ОРГАН 
НАРКОМЮСТУ У. С. Р. Р.

ВЕСТНИК

С О В Е Т С К О Й
юстиции

Двухнедельный Орган Нарком- 
юста и Украинского Юридиче* 

ского О-ва
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

На 1 рік....................... б крб. — коп.
На півроку . . . .  3  „  5 0  к

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На 1 год..................... 10 руб. — коп.
На 6 месяцев . . . 5 м 50 ,

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ 
ЗА КАЛЕНДАРНИМ РОКОМ (з 1-го січня).

В 1928 року цих видань менш ніж на півроку 
Видавницт. передплату не приймає.

Передплату приймається у всіх крамницях, представ»*, 
та уповноважених Юрвидавництва.

■аавЕдавЕвввввваввавввааавв І



ЗВІРНИК
узлко>к>ь та розпоряджень
РРБІХМНЧО-ОВЛ^ОЬКОГР УРЯДУ УКРЛІКНі

зл./І9^28рік ...
Офіційне снддния нарОдньОг О кОмІОАРіяху ЮртиціГ

2? травня 1928 р. Відділ ДРУГИЙ № 6 22 кая 1928 г. Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ
Постанови П&ркомюсту, Наркомторгу,

Паркомзсмсправу, Паркомвнусправу іі 
Иаркомфіну УСРР

(23 лютого, 28—ЗО березня,4—19 квіт
ня 1928 р.).

31. Про вживання заходів адміністративного 
впливу супроти приватних осіб за пору* 
шення постанов Наркомторгу, що регулю
ють торгівлю.

32. Про лісові місцевості, що в них заборонено 
перебувати особам, засудженим за арт. 
арт. 82 та 83 Кримінального Кодексу УСРР.

33. (нетряній про прикладення постанови „Про 
адміністративне виселення громадян з жит
лових приміщень*.

34. Про надання Бердичівському, Кам‘янець- 
кому і Могилів-Модільському окрадмінвід- 
ділам права самостійно видавати закор
донні пашпорти й кізи.

35. Інструкція про порядок реєстрації будівель 
та права забуд.-ви відділами місцевого 
(комунального) господарства.

36. Про зміну *рт. арт. 12 та 18 інструкції 
НКЮ УСРР э 14 листопада 1927 р. .Про 
застосування амнести, що її оголошено 
до Х-тиріччя Жовтневої революції*.

37. Інструкція про прикладення постанови 
ЬУцВК'у й РНК УСРР з 10 квітня 1928 р. 
„Про встановлення відрахувань до місце
вих бюджетів із штрафів, накладуваних 
за зламакня скупниками правил про про
мисловий податок*.

ПОСТАНОВА

КАРКОМ ЮСТУ ТА НАРКОМТОРГУ УСРР

31. Про вживання заходів адміністратив
ного впливу супроти приватних осіб за по
рушення постанов Наркомторгу, що регу. 

люють торгівло.

„Арт. Ш Крим. Кодексу УСРР в редак- 
Дп 1922 р. встаиовлював судову відлові-

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления Наркомюста, Нарком- 
торга, Наркомзема, Наркомвнудела и 

Наркомфнна УССР 
(23 февраля, 28—30 марта, 4—19 ап

реля 1928 г.).
Зі. О применении мер административного воз

действия в отношении частных лиц за на
рушение постановлений Наркомторга, ре
гулирующих торговлю.

32- О лесных местностях, в которых запрещено 
пребывание лицам, осужденным по ст. ст. 
82 и 83 Уголовного Кодекса УССР.

33. Инструкция о применении постановления 
„Об административном выселении граждан 
из жилых помещений*.

34. О предоставлении Бердичевскому, Каменец
кому и Могилев-Подольскому окрадминот- 
делам права самостоятельной выдачи за
граничных паспортов и виз.

35. Инструкция о порядке регистрации строе
ний и права застройки отделами местного 
(коммунального) хозяйства.

36. Об изменении ст. ст. 12 и 18 инструкции 
НКЮ УССР от 14 ноября 1927 г. „О при
менении амнистии, об'явленной к десятой 
годовщине Октябрьской революции*.

37. Инструкция по применению постановле
ния ВуЦИК‘а и СИК УССР от 10 апреля 
1928 г. „Об установлении отчислений в 
местные бюджеты со штрафов, налагаемых 
за нарушение скупщиками правил о про* 
мысловом налоге*.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАРКОМЮСТА И НАРКОМТОРГА УССР.
31. О применении мер административного 
воздействия в отношении частных лиц за 
нарушение постановлений Наркомторга, ре

гулирующих торговлю.

Ст. 14-1 Угол. Кодекса в редакции 1922 г. 
устанавливала ответственность з судебно» 
3 .



дальність за порушення играв»*! про торгів
лю за тих випадків, кози ді правила та
ку відповідальність установлювали. Керую- 
'іііг!. цим артикулом Крим. Кодексу, Нарком* 
торг УСРР за порушення своїх постанов та 
правил, що регулюють торгівлю, встановлю- 
иав судову відиовідальність.

Проте, з наданням чнниостн Кримінально
му Кодексові УОГР в редакції 1927 р., така 
судова відповідальність за порушення ира- 
ніі.і про торгівлю втрачає свою силу, бо 
арт. 135 Крим. Кодексу в редакції 192? р. 
допускає судову відноиідальиість за зламан
ая правил, що регулюють торгівлю, тільки 
за тих випадків, коли таку відиовідальність 
за зламаним цих ппвіи встановлено сис- 
цін.іьннм шкоиеи.

За інших випадків порушення правил, ще 
утулюють торг'рлю, .має своїм наслідком 
ужиття зах>діз адміністративного впливу 
на підставі и. «іі» гціт. 72 Лдміігіст|кітін*- 
ного Кодексу УСРР.

Зважаючи на шпценаведене, Н;і]ю.пііп Ко
місаріат Юстиції -пі На]одніЙ Комісаріит 
торгівлі УСРР п о с т а н о в и л и  ікмсшіти:

За тих випадків, коли судову відповідаль
ність за зламаний постанов ІІаркомпгоїм \ 
УСІТ. що їх видано до надання чинности 
Кримінальному Кодексові УСРР в редакції 
1927 р., встановлюється не сисціи.іьним 
законом (арт. 135 КК), а лише дотичними 
иостаповачи Наркомторгу УСРР, то відпо
відні артикули згаданих постанов змінюєть
ся в тому розумніш, що за норушеїшя зга
даних постанов супроти приватних осіб 
уживаєт-я заходів адміністративного впли
ву за іі. «н> арт. 72 Адміністративного 
Кодексу УСРР.

Харків. 23 лютого 1928 р.

Заст. Народнього Комісара Юстиції УСРР 
та Генерального Прокурора

Р-еспу'Ьлікн Михайлин.

Заст. їїародиього Комісара

Торгівлі УСРР Коломойцео.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК- 14 квітня 
1928 р.. № 90.

по|чцке за наруиіенн© п|«внл о трогоіи* 
в тех случаях, когда такая ответственно-* 
устанавливалась этими правилами. 1*укогод. 
ствуись этой сг. Угол. Кодекса, І!аі»кшгго;і 
У(ТР устанавливает за нарушена \ сіющ 

постановлений н правил, регулирующих тор. 
1Х)ВЛЮ, ответе івешюсть в с удобном Поряд»-.

СЦнако, со потупленном в законную сил 
Уголовного Кодекса УССР в |*цакціш 19*27 г.’, 
такая оудеОная ответстіюішость за наруше
ние правій о торгов.:© теряет саюю силу* таї 
как ст. І 35 У гаї. Кодекса в |кдащм 
1927 г. ;еоз\скает судебную ответствониот 
за нарушение правил, ^югу.шрующпх тсргив- 
лк>, долько и тех случаях, когда такая отт- 
ствешюсть за нарушение отих іцшііл ус га* 
навлшаеге-и специальным законом. В иных 
случаях нарушение щчши, (иту.шрующп 
торговлю, імгоет сіюші последствием 'приме
нение мер адынииетратшшого воздеііствня № 
основании пункта <н» ст. 7*2 Администра
тивного Кодекса УССР.

Принимая во .внимание вышеуказанное, 
Народный Комнссарнаг Юстиции и Народный . 
Комиссариат Торговли УССР п о с т а н о 
в и л и  разъяснить:

В тех с п чаях, когда судебная ответствен
ное гь за нарушение поеіанонлеіпгй Нарком- 
торга УССР, пздаяпіАх до вступления в 
конную сому Уголовного Кодекса УССР 
в редакции 1927 г., устанавливается не | 
.пениальным законом (ст. 135 УК), а лини ; 
соответствующими постановлеишии Нарком- 
торга У(И'Р, то соїлішегствующие стать! 
этих постановлений изменяются в том смыс
ле, что за ’ігаруїшміне указанных посланов- 
лепий в отношении частных лиц прнче- 
няютоя меры административного воэдейетш, 
согласно 41. «и» ст. 72 Лдчнлистратившко 
Кодекса УССР.

Харьков. 23 февраля 1928 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции УССР 
и Генерального Прокурора

Республики Михайлин.

Зам. Народного Комиссара Торговли

УССР Коломойцев

Распубликовано в „Вістях ВУЦвК- 14 апреля 
1928 г., Л 90.



 ̂ПОСТАНОВА

ІАРНОМЮСТУ І КАРКОМЗЕМСПРАВУ УСРР

12. Про псові місцевості, що в них забо- 
онено перебувати особам, засудженим за 
ірт. арт. 82 та 83 Кримінального Кодексу 

УСРР.

В звязку з тпм, ню за ч. 2. арт. 82 і за 
. 2 аргг. 83 Крих. Код. УСРР суди повіт- 
іі зазначати в своїх вироках про заборону 
іеребупатп ліооправоломням та скупппкам 
іісу, добутого свавільно» рубаикою,’ в ліго* 
шх місцевостях, Народній Комісаріат ЇОоти- 
йї УСРР і Народній Комісаріат Земельних 
'прав УСРР . п о с т а н о в и л  н поясппти:

1. За лісові місцевості, в яких перебу
вати лісоправоломцям та скупппкам неза
конно добутого лісу, за ч. 2’арт. 82 і ч. 2 
ірт. 83 Крим. Код. УСРР, заборонено, вва- 
кати такі округл: Коростепську, Київську, 
Иодішп.ку. Черкаську, Глухівську, Щепе- 
гівську, Чернігівську, Конотопську, Він
ницьку, Кам’япепь-Подільську, Тульчинську, 
Сумську, Харківську, Білоцерківську, Моги- 
ліваку та Проскурівську.

2. В решті округ УСРР перебувати лісн
ії раводомцям та скупникам лісу заборопяєть- 
ся лише в місцевостях, що розташовані 
від лісу менш як па ЗО верст.

Харків, 28 березня 1928 р.

Заст. Пародпього Комісара Юстиції УСРР 
та Генерального Прокурора

Республіки Миханлик.

За Пародпього Комісара Земельних
Справ УСРР Федотов.

ПОСТАНОВИ Н АРКОМБ Н У СПРАВ УСРР

33. інструкція гро прикладення постанови 
і «Про адміністративне виселення громадян з 

житлових приміщень».

Видано на підставі арт. 16 по
станови ВУІХВК і РИК УСРР з 
ЗІ серпня 1927 р. „Про адміністра
тивне виселення громадян з житло
вих приміщень* (36. Уз. УСРР 1927 р., 
Ме 43, арт. 196) в порозумінні з На
роднім Комісаріятом Юстиції УСРР, 
Уповноваженим Народнього Комка*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАРКОМЮСТА и НАРКОМЗЕМА УССР

32. О лесных местносях, в которых запре
щено пребывание лицам, осужденным по 
ст. ст. 82 и 83 Уголовного Кодекса УССР.

В связи с тем, что согласно ч. 2 ст. 82 
н ч. 2 ст. 83 Угол. Код. УСОР суды в своих 
приговорах должны указывать о запрещении 
пребывания лесоїіаруїшітс.ші и скупщи
кам леса, добытого самовольной порубюой. 
в лесных (местностях, Народами Комиссариат 
Юстиции я Народный Комиссариат по Зе
мельным Делам УССР п о с т а н о в и л и  
раз’яснигь:

1. Лесными местностями, в которых пре
бывание лесопарупштелям н скупщикам не
законно добытого леса, согласно’ ч. 2 ст. 82 
и ч. 2 ст. 83 Угол. Код. УССР, запрещено, 
считать такие округа: Ко]юстенокнй, Киев
ский, Вольшекдй, Черкасский, Глтховскпй, 
Шепетовшгй, Черниговский, КонотопскиЙ, 
Вшшпцкий. Каиепец-Подольсквй. Тульчпн- 
СКІГЙ, Сумской, Харьковский. Блюцерков- 
ский. Могилевский п Проскуровскпй.

2. В остальных округах УССР пребывание 
лесонарушпткнпг и скупщикам леса запре
щается лишь в местностях, находящихся от 
леса меньше чем 30 верст.

Харьков. 28 карта 1923 г.

Зам. Пародиого Комиссара Юстиции УССР 
п Генерального 'Прокурора

Р.упубллки Михайлин.

За Народного Комиссара Земледелия
УССР Федотов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРКОМВНУДЕЛА УССР

33. Инструкция о применении постановления 
«Об административном выселении граждан из 

жилых помещений».

Издана на основании ст. 16 по
становления ВУЦИК и СИК УСсР 
от 31 августа 1927 года „Об адми
нистративном выселении граждан из 
жилых помещений“ {36. Уз. УССР 
1927г., № 43,ст. 196)" по соглашению 
с Народным Комиссариатом Юстиции 
УССР, Уполномоченным Народного



ріяту Військових і Морських Справ і 
Народнього Комісаріату Шляхів Со- 
юзу РСР при Уряді УСРР.

1. Адміністративно виселення громадян а 
житлових приміщень за випадків, передбаче
них в п.п. «а*—<л> арт. 1 і в увазі до 
нього постанови ВУЦВКу ІІ РНВ УСРР з 31 
серпня 1927 р. «Про адміністративне впез- 
лення громадян з житлових приміщень» 
(35. Уз. УСРР 1927 р., У* 43. арт. 196) 
та за випадків, зазначених в арт. 1 поста
нови ВУЦВКу її РИК УСРР з 18 лютого 
1928 р. «Про надання органам Народнього 
Комісаріату Військових і Морських Справ 
права адміністративного виселення з будин
ків, закріплених за військовим урядни- 
цтвом» (36. Уз. УСРР 1928 р., У* 4, арт. 48), 
становить вийняток із загальпогд су
дового порядку виселення грочадяп з жит
лових приміщень. Поширювати з цієї при
шит адміністративне виселення на інші 
житлові приміщення ІІ па будь-яких інших 
осіб, крім тих приміщень і осіб, що їх 
точно зазначено в арт. 1 постанови «Про 
адміністративне виселення громадян з жит
лових -приміщень», в жодному «разі не до
пускається.

2. Адміністративно виселяти громадячі із 
житлових приміщень дозволяється лише для 
потпеб. зазначених в арт. 2 постанови 
ВУДВК’у і РИК УСРР з 31 серпня 1927 р.. 
та відповідпо до прямого призначення 
звільнюваних прпміщепь, що їх зазначено 
в плі. «в», «г>, «ж», «з» і «к» арт 1-го Шєї 
поста новп, з умовою, щоби звільнювані 
приміщення -негайно використовувалось 
для згаданих потреб за їх призначенням. Тому 
адміністративно впселятп з житлових при
міщень з будь-якою іншою метою й на 
вилазок можливого їх тшкористІаппИ лише 
в майбутньому не дозволяється. Коли при
міщення, що їх звільнено в порядкові адмі
ністративного впсслепия, буде використову
вано для інших потреб, всупереч попереднім 
заявам заінтересованих установ про вжиття 
адміністративного виселення, або коли ці 
приміщення зовсім не будуть використані 
негайно після їх звільнення за прямим їх 
призначенням, то осіб, що дали неправильні 
відомості про потреби, для яких умолю

Комиссариата Военных и Морских 
Дел и Народного Комиссариата Пу
тей Сообщения Союза ССР при Пра
вительстве УССР.

1. Административное высе.юшю граждан
из жилых помещений в случаях, предусмо
тренных в о. п. *а»--«л» ст. I и в при
мечании к ной постановлении ВУЦИК и ГПК 
УССР от 31 атета 1927 г. «Об адшітч|іа- 
тввном выселении граждан из жилых поме
щений» (36. Уз. УСРР 1927 г.. .V? 43, 
ст. 196), а также в случаях. п]н»усмогрен- 
пмх в ст. I постановлении ВУЦИК и СИК 
УССР от 18 февраля 1928 г. «О предоставле
нии органам Народного Комиссариата по 
Военным п Морским Делам права адшшедра- 
тпвного виселення из домостроений, закреп
ленных за военным цолокпюм» (35. Уз. 
УСРР 1928 г., 4. ст. 48). ирдстамтег
собой исключение из общего судебного по
рядка выселения граждан из жилых поме
щений, а потому раощюстраннть админи
стративное выселение на другие жилые 
помещения и на каких-либо других лиц, 
кроме тех помещопий 1! лиц, которые точно 
указаны в ст. 1 постановления «Об адчини- 
отративиом выселетш граждан из жилых 
помещений», ни в коем случае но допу
скается.

2. Административное выселение граждан 
из жилых помещений [шшчнаетса лишь для 
надобностей, указанных в ст. 2 постановле
ния ВУЦИК іі ПИК УСРР "Г 31 августа 
1927 г., я соответственно прямому назначе
нию освобождаемых почсщсігой. укаанпых 
в и. п. «о», «г» «ж*, «з> и «к» ст. 1 упо
мянутого постановлений, при условии не- 
медленного использования помощений ДІЯ 
указанных надобностей, согласно их назначе
ния. Поэтому административное выселение 
из жилых помещений с иными делами и на 
случай возможного их 'использования лишь 
в будущем ло разрешается. Если помещения, 
которые освобождаются в порядке админи
стративного выселении, будут истыьзы- 
ватве-я для иных надобностей, щютивореча- 
щях прежним заявлениям зашгторесованиих 
учреждений о применении админисгратавного 
выселения, или если эти помещения совсем 
не будут использованы сразу же после их 
освобождали по прямому их' назначению, то 
таца, которыо дали оеправнльные сведши?



адаіяістративяо виселення, притягається зо 
відповідальності .

3. Заінтересовані в адміністративному 
виселенні підприємства, установи та особи, 
шо від а к/п. ними приміщеннями, подають 
до відповідних установ або урядових осіб, 
яким надано право за арт. З постанови з 
31 серпня 192? р. інхтановдюватн про 
вжиття адміністративного виселення, лнсто- 
виї ванни.

4. в них заявах точно зазначається:
а) з якого помешкання Т]м*ба висолити 

адміністративним порядком мешканців;

б) кого саме належить виселити (ім’я, 
ио-батькові, прізвище, содіяльшій етап, 
«хлад іиїдиия);

в) чому виселити конче потрюпо й у 
який саме [ісчсііець;

г) для яких саме потреб (точно) по* 
Мешканні! слід звільнити від мешканців;

д) на якій підставі мешканців повинно 
адміністративно ннселити (зазначити відпо
відний пункт арт. 1 постанови з 31 серп* 
ня 1927 р.);

0) чи не належить у даному іші при
класти арт. 13 постанови з ЗІ серпня 
1927 р. шіьдо відводу ниселювлиич рівно- 
вартиої площі;

ж) які компенсації за ремонт, устатку
вання, иоліпшеїіия то-що, «або які помеш
кання та порошкові засюн надасться висо
люваним особач, або чому саме їх по на
дасться;

з) розмір житлової площі, що її обсад
жують висолювані особи. їхиі родини та 
утриманці, пояс, до якого належить обсад
жуване помешкання, та чи с воно кам'я
ним. дерев'яним, змішаним, чи має воно 
водогін, каналізацію і електричне освіт
лення;

1) ЯКИЙ реченець Потрібний ДЛЯ ДобрОВІЛЬ- 
яого звільнення помешкання внселюваними 
особами та їх |«дннами й утриманцями.

Зазначені відомості, як і саму заяву, 
«здається за підписом і вдаовдальністю 
осіб, які бхнюсередньо відають і роопоряд- 
жуються помешкаипямя, що з внх прова
дяться виселення.

У в а г а  І. За л.п. <б> і «г> арт. З
і за арт. 15 постанови з 31 серпня
1927 р. Ул. ПКШляхів Союзу КТ прі

о аадцбностю. для которых Сьмо произве
дено административное еькеленяо, ярпше- 
каютея к отаегствсшростн.

3. Зажггеросоваїїшьїо в административное»
выселении предприятия. учреждения и лица, 
которые ведают отими •нммешеїпіяадн, ломают 
лмітжтгтт кіцим учреждениям ЛЛН доажяо- 
стньге липам, которым предоставлено право 
сг. З постановления от 31 августа 1927 г. 
выносить постановления о дримонешн адмв- 
ннотратшюго выселения, письменные зая
вления. .

4. I» этих заявлениях точно указывается:
а) помещение, из которого нужно выде

лить жильцов административным порядком;
б) кого иЧШШП надлежит гьгс&япъ і(н*га, 

отчество. фамилия, социальное (положение, 
состав семьи);

в) ничему выселение крайне необходимо к 
в какой именно срок:

г) для каких именно надобностей (точпо  ̂
следует освободить Помещение от жильцов?

д) на каком опюїдіпін жильцы яо.иежат 
административному выселению (указать со
ответствующий пункт ст. 1 постановленая 
от 31 авгусіа 1927 г. >;

е) не подлежит ли к данном случае при- 
чененню «т. 13 ц<» тановлення от 31 августа 
1927 г. об.<ггш1де высе.юямым раяноцоипоШ 
площі! я;

ж) какие компенсации за ремонт, обор што
пание, улучшения ІІ Т. ІІ., И.1П КШЛІО поме
щения и перевозочные срестства предостав
ляются выселяемым лицам, или почому 
гм елі но таковые не проставляются;

з) размер жилой площади, которую зани
мают выселяемые липа, их семьи и иидквеи- 
ны. пояс, к кото}щму относится занимаемое 
помещение, является ли «ню каменным, 
деревянным, смешанным; имшч* л? оно 
водоіцювод. канализацию, электрическое осве
щение;

и) срок. необходимый для до'ровольиого 
освобождения помещепия выселяемыми ли
цами. их семьями и иждивенцами.

Указанные сведе ния, как п самое заиале- 
ннс. подаются за подписью н ответствен- 
востью лиц, которые ПЄ*ЮС|)ЄДСТВЄШ10 ведают 
и распложаются помещениями, из которых 
производится выселение.

П р и м е ч а н и е  1. Согласно п. а. <о>
я «г» ст. 3 л ст. 15 постановления от
31 августа 1927 г. УпНКПутн Сома



Урядові У<1*1\ УІЮ п ДНУ, за иал‘Жні- 
ою, нонЦомдиіоть НКИС У4У1* і місцеві 

, ашкоіікочи. яким органам вони иа.шн 
право ностаїїонлюїитії л|ю адміпістра- 
гинно ниге.іеніиі, а також до яких орга
нів 'лаіііте|юсошіиі особи можуть удава
тися зі скарілми на іімтліюни про .іімі- 
пістрапииіе виселення.

У іі аг а 2. іі разі иисел.оваинм адмі- 
мігтратлішо особам надасться придатні 
або ріішоваргні (арт. 20 ціст инт- 
оукції) для житла житлові при
міщення, то "гакі ііріьмиценнн, на вимогу 
лиселкиїаних осіб, ноказустьпі їм обов*- 

• пак «пою і заздалегідь, тоб можна було 
точно встановити відповідні компенсації, 
їх розмір і іііци, а також, щоб дати іш- 

' се.іюнлним особам змогу зне.рііутиси до 
органів санітарної інспекції з заявою про 
ОГ.ІЯ і приміщення, про конечність дезил- 

і і|наКЦІЇ його то-що.

Г). О.пючасио з надісланням заяви до від
повідної установи або урядової особи, що з 
їх розпорядження або за постановою п|м»- 
В ІДИТІЖЯ НІГСЄЛЄНІІЯ, копію заяви вручается 
висилюваним особам. ІІ|н» нручіїнін копії вая
ли повідомляється зазначені вище установи 
або особи, з доданнями відловідп >ї розцигди 
одержувача або акту яро відмову Лою одер
жати зазначену копію.

У в а г а .  Органи санітарної інспекції 
обоїГлзкчяіо подають свііі висновок за ви- 

І садків, коли адміністративно виселення 
провадиться: І) з приміщені, або 2) зо 
приміщень, що них мешкали хлорі на 
£удь-ш;і заразливі хвороби, перелічені в 
номенклатурі міських сапітарно-олідоміч- 
ннх органів, 3) або до підвалу, 4) до вів- 

і підвалу, 5) або до темного приміщення .

г Зазначені впсповкн іюдаїтьсн в 3 - х -  
дмший від дня одержання заяви речснеці. 
установам або у|ніцовігм особам, що мають 
право шпіоситн постанову про адміністра-
тшшо ПІІСО.ТОІІШІ.

6. Висолюваним особам ііадаї.тьпі право, 
після вручіннн їм коші залип жонтер.чпта- 
них установ і підприємств іі)ю адміністра
тивно внседошш їх із житлового лриміщен-

Ш* при ІІравито.шіііе УС4Т. УИП и ПІУ 
по иріінадісжінхти, сооіііцают ІІКІЦ 
У<УТ и местным нсииікочам. каким орга
нам ими іі|нц(»стаіияі,тся право виносить 
постановление о пригоненим адчиїшстра- 
тишюю выселения, 4ч также к каким 
індсніп-м «Діанам :шнте|и*г<таімшо лица 
могут «мращатыя с жалобами на поста
новления о иисе.іеііин в адчннистратиі!- 
ном порядке.

П р и м е ч а н и е  2 .  И  т е \  случаях, 
когда выселяемым в административном 
поимке лицам предоставляются для жилья 
пригодные или (шшоцоннмс (ст. 20 дли
ной инструкции) жилые ПОЧОЩОШМ, <тн 
помещения. іііо трсбонашію выселяемых 
лиц, обязательно и заранее показываются 
последним, дабы можно было точно устл- 
«овичь соответгпіукнцие компенсации, их 
размер и виды, а также д.ш тої», чтобы 
дать вілгеляемьгм лицам возможность обра
титься к органам гаїїитаріюіі иішнекции 
с здивлеішем об <х->м<пч)є помещеіщй. о 
необходимости дезинфекции п т. п.
5. Ойнонремешіо с шшравлевліом заявле

ния В <УЯ/Г1«пствукяц<4і уч|юждоігио и.пг 
должностному лицу, чю рае!іо]лгжоім:т кето* 
рш ліюнаводітш висе.іеіше, копни заяаіе- 
німі вручается выт(мяемым лицам. О‘вручен ви 
кошмі жінв.іелня со<х»щаеіс:і указпнкіму* 
увреждсннн» яли .гицам, с приложенном со
ответствующей .|к»стігл;я латучапия и.нг 
акта об стежив его «мучить означенную 
копию.

■ П р и м е ч а н и е .  Органы емгитарпой 
инспекции обяэатслыю 'Піндстав.іякл* сіхю 
гаїактіение в случаях, коїда администра
тивное вілселеиие п|кжзводится: 1) из
ЧКИГеЩОНИЙ НЛП 2) в ПОМОИИМЖЯ, в Кото
рых находились больные іііікнчіі-ли6(і 
1Щ|]ЯМСЦИ01ШЫМИ болезнями, иерсчислел- 
иыми ъ іюмонклатуро городских сашітар- 
іь» > :іішд<піяч<м-жих органон, или в под
вал. 4> 1Г.ТН в наіунодпа.1, Ъ) или в тм^чшю 
.номеїцение.

Указанные наключеннл подаются в 3-х- 
ангнный се дня авмужчіия ааяіиешіл 
срок учреждениям или должностным лшц.м, 
которые имеют право 'выпосип. постанов
ление об аачкшит]>атиш№ч выселсшш

6. Выселяемым лицам предоставляется 
право, после иручеппя нм коїпіи заяіиоиия 
заиптереслиапшлх утрсовдеїтй и іг]к\шриятий 
об алмштсгіїатишюм выссиетш их ігз жи.іо-



іін. ггодсі»атіі твої зауваження й заперечення 
на письмі до утіків і урядових осіб, що но- 
становдююгь ліні вжиття адміністративного
ВНСЄЛСШШ.

Постанова або розпорядження про висе
лення ухвалюється після одержання відповід
ної заяви щк> до і документів, що ітве]>- 
джують ВручІНШ! І ЗСІЛІЇ заяви 8ИСС.1ИЛШІИМ 
особая, а коли іттановлсно обов'язковий 
ішсіювок санітарної інспекції, — то й цього 
висновку.

7. Н постанові або розпорядженні про ви
селення зазначається:

а) хто заявляє про «исслопігя;
б) чому, на якій підставі й для яких саме 

потреб адміністративне виселення іі[м>ва- 
питьси;

в) копо саме (ім'я, по-батькоеі, прізви
ще, соціальний стан, склад родшін, науко
вий робітник, член товариства колишніх по
літичних каторжан чи інвалід війни);

г) вказівки про те, каш висолювані осо
би не звільнять добровільно помешкання у 
призначений реченець, їх виселятимуть при
мусово з наказу адмінвідділів місцевих ви
конкомів чи інших відповідних органів, за 
належністю (арт. 22 інструкції);

Л) реченець і порядок оскарження, відпо
відно до арт. 15 постанови з 31 серпня 
192-7 р., ло суті чи з формального боку, за
значивши, до яких установ і урядових осіб 
треба подавати відповідні скарги.

8. Копію постанови або розпорядження 
про виселення ловиппо обов'язково вручати 
під розписку висолюваним особам .

У в а г а .  В разі висолюваний відмо
виться дати розписку, то особи, що вруча
ють копію постанови про виселення, роб
лять про це на копії постанэвп нотатку 
та скріпляють нотатку своїм відписом.

9. Реченець, що його призначено для доб
ровільного звільнення помешкань, почина
ється від дня вручішш ввселюваннм особам 
копії постанови або 'розпорядження про ви
селення, або від дня, «олн зроблено нотатку 
па копії поста пошт чи розпорядження про ви
селення, а особам, що їм за виселенням 
належить давати житлові помешкання,— 
від дня, коли воші одержать право обсаджу
вати ці помешкання, себ-то від дня вручіл- 
ня Ї£ відповідних ордерів на житлові лримі-

го помещения, подавать свои замечания 
и п.гзраж.чіим в письменном виде тем учрож- 
ДОШІЯМ ІІ ДОЛЖНОСТНЫМ лядам, которые 
выносят лоетаноаісішя о применении адмтт-
ІЛІСТраТНВНОПО ЕЫСелеЗП!'.1.

Постановление или распоряжение о высе
лении принимается после получения соответ
ствующего заявления об этом и документов, 
которые подтверждают вручение копии заяв
ления выселяемым липам, а в случае, когда 
требуется обязательное заключенно санитар
ной инспекции,—н этого последнего.

7. В постановлении или распоряжении 
о выселении указывается:

а) кто заявляет о выселении;
б) почему, на каком осиовашш л для 

каких именно надобностей административное 
выселение производится;

в) кого именно (имя, отчество, фамилия, 
социальное положение, состав семьи, наем
ный работник, член общества бывших полит
каторжан или инвалид войны);

г) указание па то, что если выселяемые 
лица «є освободят добровольно помещения 
в назначенный срок, выселение их произво
дится принудительно по распоряжению ад* 
мипогдолон местных исполкоме® ПЛИ дру
гих соответствующих органов, по прпнад- 
леяіноспі (ст. 22 инструкции);

д) срок и порядок обжалования, согласно 
ст. 15 постановления от 81 августа 1927 г., 
как по сути, так и с формальной стороны, 
с укіїзаннем учреждений и должностных лиц, 
к которым нужно обращаться с соответсгвш- 
щей жалобой.

8. Копию постаїговлешія ши распоряже
ния о выселении пулою .вручить обязательно 
под рос-писку выселямым лицам.

П р и м е ч а н и е .  В случае отказа вы
селяемого дать роеппоку, лица, вручающие 
коплю постановления о выселении, делают 
отметку об этом па кошш «лоетаиоаде- 
шья я скрепляют отмотку своею подешемо.

9. Срок, установлеплый для добровольного 
освобождения помещений, начинается со для 
вручения выселямым лицам копни постанов
ления или распоряжения о вмеелешш, пли 
со дня отметая на кошш постановления или 
распоряжения о выселении, а лицам, кото
рым при выселсопга надлежит 'Предоставлять 
жилые помещения, — со дня получения ими 
права на занятно последних, т. е. со дня 
вручения ими сотвстствующих ОрДЄ|)оВ НА 
жилое помещение. День вручения КОПИЛ 3



щпмііи. День иручішін копії в .іазіїачічініі 
речеиоць не включається. Реченець Ц.'ІІ 
можуть продовжити органи, що для них ви
селення 'П|ч>влднться, або органи, іцо носто- 
німими про виселення.

У в а їм. Примусове виселення із закрі
плених за військовії» урядішцтвом бу- 
(іінків. до утішу місяця від дня иручіїшя 
особам, що їх належить виселити (себ*то 
всім особам, крім військових службовців 
рядового складу, іцо відбувають безпера 
рипну службу в кадрах І’оштшічо-Сел ям
ської Червоної Армії, кадрового старшин
ського складу та їхніх родил), копії по
станови »|ю виселення—заборонено (арт. 2 
постанови ВУЦВК’у й РНК УСРР з 
ІК лютого 192-8 р. *Про надання органам 
Н;і|КЦііі.ого Комісаріяту Військових і Мор
ем,-их Оправ права адміністративного ви
се іоннії з будинків, закріплених за війсь- 
I.- тим урядннцтвомО.

Ні. Зазначену варт, л постанови ВУЦВК’у 
іі РИК з 31 горний 1927 р. вимогу иро ші- 
селеиня можна ігред'явнтн лише піс.іії ух
вали пентанов», мотивованої за іі. «д> арт. -4 
і іт. арт. 7 цієї інструкції.

1!. ііазиачепий в арт. 6 постанови з 31 
серпня 1927 *р. період, на іі|кпнлі якого ад
міністративно виселяти не дозволяється, 
стосується так до примусового виселення, 
як і до надання зазначеною в арт. 5 цієї по
станови }н‘чоиця для добровільного звіль
нення помешкань, себ-то біг цього реченця 
починається лише від 1 квітня .

У в а г а .  Правила цього артикулу 
ЩО-ДО ПеИ|ШІіутіМОСТЛ ИрНМусОВОГО ви
селення зараз після 1-го квітня не поши
рюється на випадки невідкладного ремон
ту або загрози обвал>м, а також -на ви
падки висел мшя із закріплепих за війсь
ковим урядішцтвом будинків, розташова
них на території касаронь. чи но-за цієї 
території.

Із закріплених :^і військовим у{ж,ишнт- 
лом будників виселення в адміністратив

ному порядкові іі|ювад!іться незалежно 
від пори року (арт. 1 постанови ВУЦВКу й 
^ЧКУГРРз 18.ІЮТОГО 192$р. «Пронадан-

органам Народнього Комісаріяту Вій- 
\ і Морських Справ права адчіні-

указанннй орок йе включается. Срок зг»іт 
может бьггь продолжен органами, для кото
рых выселение щюнзводится, или органами, 
которые постановили о выселении.

И р и м е ч а н и е. Принудите плюе вы
селение из закрепленных за военным не- 
ДОМСТІ.-ОМ ДОМОЛДЮеННЙ до истечения меся
ца со. дня вручения лицам, подлежащим 
выселению ( т. е. всем лицам. ь*|юче воен
нослужащих рядовою состава, отбываю
щих непрерывную службу в кадрах Глбо- 
че-Кресгьнігской К| асной Армии, кадре- 
вето начальствующего состава и их семей), 
копии постановлеиня о выселении . 
госнртщеїн* (ст. 2 ■ностаітв.іешія ВУ ЦИК 
и СИК УССР от 18 фег-раля 1928 г. 
<0 предоставлении органам 11а|юдного 
Комиссариата ею Иосиным и .Мо|м-кич 
Делам права административного выселения 
из домск'тросішй, закречлевных за воен
ным ведомством»).

10. Указанное н с г. .*> іиитатямешіи 
КУЩИ» и ГНК от о) августа 1927 г. т;ч>- 
бовашіе о выселении пожег быть -пред'явлено 
лишь после принятия 'Моііі'Ші}м)вашюго поста- 
новлення. гиг.іясію и. «д> ст. 4 и п. -б* 
от. 7 отой и«:трукцші.

11. Указанный в ст. (і ііоотліювленпя от 
31 августа 1927 г. период.* па протяжении 
которого алмшіпстратшшоо выселение не 
разрешается, относится в равной мсуе, как 
к принудительному выселению, ток и к уста
новленному в ст. Г> того на* закона сроку 
для добровольного освобождения помещен ИЯ, 
т. е. течение итого срока начинается лишь 
с 1 апреля.

П р и м е ч а н и е .  Правила згой статьи 
о недопустимости иринуднтельноге выселе
ния сейчас же после 1-го апреля ко рас
пространяются на случай нопт.южнпго 
ремонта или угртыы обвалом, а также на 
случаи выселении из закрепленных за 
поенным ведомством дочоа|н)еііий. как 
рте-положепных на территории калдрм. гак 
и вне зтой территории.

Из закрепленных за военным ведом
ством домост|ю1'|цгй выселению -в админи
стративном' порядке !1|ЮПЗВОДНТСЯ 1ІЄЛЛВІІ- 
епмо от вртмени года (ст. 1 постановления 
ВУЦИК и СИК УССР от 18 февраля 1928 г. 
<0 предоставлении оргашм Нациям Ко- 
онгсториатчд но Военным и Морским Делам



стративший виселення з будників. закріп
лених за військовим урядшщтиом»)-

12. Зазначене в арт. 7 постанови з 31 
серпня І 927 р. гко|ючеиии реченця визна
на»;. що висолюваним особам, в разі надан
ня їм помешкань, у всякому разі ряенець 
для добровільного звільнення приміщення не 
може бути меншим від двох тижнів; збіль
шення ж цього реченця не обмежено.

13. В |ші а.іміністративиого виселення 
з приміщень, зазначених в и. «в» а]»т. 1 по
станови з 31 серпня 1927 р. осіб, що їх 
можна шгсэ.шти лише з умовою обов'язково
го надання їм •придатної для житла або -рів* 
повартної площі, рівно як із закріплених за 
військовим уряшицтаом будинків (арт. 1 по
станови ВУДВК’у й ПІК* УСРР з 18 люто
го 1928 р.), відповідні органи Ларком- 
зійськмору або Д1ІУ, одержавши ]юзписку 
про вручення висолюваній особі копії до- 
станови або |и«[іорнджошш я|ю а (міністра- 
тіишс ішеелення. надсилають негайно до 
відповідного виконкому або міської ради 

відомості про вільний житловий фонд, що 
є в їх розпорядженні в межах даного мі
ста, й заявку «а додаткові помешкання для 
виселкшннх, додавши до заявки копії по- 
стапов чи розпоряджень про адміністративне 
виселення.

За масового виселення адміністративним 
порядком великої кількості! мешканців з 
вищезазначених приміщень в заявці До ви
конкому або до міської ради зазначається:

а) яку площу обсаджують висолювані 
особи, та яка площа припадає на кожну 
особу окремо;

б) яка житлова площа потрібна для кож
ної з висолюваних осіб (за нормою);

в) яке число осіб має право на рівноварт- 
ну житлову площу, за арт. 13 постанови з 
ЗІ серпня 1927 р.

За такпмп ж правилами провадиться ад
міністративно виселення з житлових при
міщень, зазначених в увазі до арт. 1 поста
нови з 31 серпня 1927 року.

*
У в а г а  1. Висолюваним адміністра

тивно за вищезазначених випадків на
дається нову житлову площу за встанов
леною порміно (арт. арт. 17 і 19 поста- 
юви ВУДВК’у і РНК УСРР з 29 лютого 
1928 року «Ц}ч> комірне іквапфову

орава администратікіюго выселения м 
домостроений, закрепленных за военным 
відомством»).
12. Указанное в ст. 7 посганоагаиія от 

31 августа 1927 г. сокращение срока озна
чает, что выселяемым лицам, в случае пре
доставлении им помещений, во всяком случае 
срок дія добровольного освобождения поме
щения ш* может быть меньше двух .недель; 
увеличение этого е|кжа не ограничено.

13. В Счтучао «гідпніїн-тратишіоію выселе
ния из помещений, указанных в и. «в» ст. 1 
постановления от 31 августа 1927 г. лиц, 
выселение которых можно производить ігри 
условии обязательного предоставления им 
пригодной для жилья или раїніоцсшюіі пло
щади, а равно из закрепленных за военным 
ведомство)? домостроений (ст. 1 постановле
ния 1>УІІ.ІЇК и СИК УССР от ЇХ «)к*вра.ія 
1928 года», соответствующие органы Нар- 
кохмімира или ГЛУ, получив ^югиноку 
о вручении выселяемому лицу копил поста
новлении пли распоряжения об адмпинстра- 
ткініич выселении, срочно направляют соот
ветствующему исполкому или городскому со
вету сведения о свободном жилом фонде, ко
торый имеется в их распоряжении в границах 
.иншого города, н заявку на добавочное поме
щение дли ИМСМИеХМХ, приложив к заявке 
конин настановлений или распоряжений об 
а імипнстратншюм выселении.

Но в|мччя массового выселения в админи
стративном порядке большого количества 
жильцов из вышеуказанных помещений о 
заявке исполкому или город гному совету 
указывается:

а) колнчіч'тво общей площади. которую 
запихают выселяемые лики, н количество 
площади для каждого лица отдельно:

б) количеств нужной жилой площади для 
каждого из выселяемых лиц (до норме):

в) количество лиц. которые имеют ирово 
на равноценную жилую площадь, согласно 
ст. 13 постановления от 31 августа 1927 г.

По таким же правилам щадизнодптся адми
нистративное выселение нз жилых помеще
ний, указанных в примечании к ст. 1 поста
новления от 31 августа 1927 гида.

При к е ч а  п й е  1. Выселяемым в ЗД- 
зпшистратшмч порядке в вышеуказанных 
случаях предоставляется новая жилая 
площадь по установленной норме (ст. ст. 
17 и 19 постановления ВУЦИК и СИК 
УССР от 29 февраля 1928 г. «О квартир-



плату) й заходи до врегулювання кори
стуванні! житлом у містах і селищах 
міського типу» (Но. Уз. УГРР 1928 р.» 
,\і 4, арт. 54).

У к ага 2. В рааі ндміигіет|яттп!о ви
селення г|юмадян Н|*шадвті.гн з касарнн- 
ішх приміщень 'війпжавого уридипцтва »1 
військових чапіли ДМУ в нрнчлірдоігиих 
округах, «юо ким такс виселення мас 
на меті цюаташувати в явільиошіх катар* 
мимих иірзііміщпіпгях муштроти чатнш 
РСЧА, ОШСЩЧМ <іЬуМ1ІК«Чі.К(>ЧИ або (МІСЬКІ 
|к!-іп звільняться від «бивязку «адати 
ішпмюваиш осада ч, «звіть і трудящим, 
які не належать до категорії осіб, зазна
чених ® чіірт. 8 «остаикинг з 31 серпня 
1927 р., придатної для житла площі, ко
ли гаку «.мщу «о було виявлено протя
гом речення, ДОТ ГОРО ІД.ТН лобровілілюго ВІІ- 
сслсчшн. Про ш* «іииігдгї о^сшкаїгшмів 
кожного разу складають окрему поста* 
нову.

14. Виконком або міська рада, за належ
ні сгю. одержавши зазначені ш н<«нередпьо- 
му арт. (ІЗ) заявки, нидпиас їх до орга
нів місцевого (комунального) господарства 
З ЦрОГОШЦІКЮ «ідвостіг ВІЛЬНІ ЖИТЛОВІ при- 
міщення, що е <в роипарнижоши зазначе
них органів, а за «належних ©жидків—і де- 
рев'/аових засобів для перевозу шйла тнч»- 
люваних осіб.

15. -Одержавши заявку* й противицію. що 
зазначені в арт. 14 цієї інструкції, відділ 
яісшчйяч» (камуігалмюго) іхюігода^югва не 
«іаіііні трь''\'Денпого реченця тигідомлж (від* 
повідний орган Наркомвійськмору і ДНУ, за 
належністю, про івідвод помешкання, одно
часно надсилаючії’ ордери на обсадження ви
солюваними оообааш (відведених помешкань, 
а ‘кеш «і.іьаінх помешкань у раяюряджент 
відділу місц.шно (комунального) господар
ства їв -момент ііглвцом.гонпи немає, то лгд* 
ці.і місцетяю (козгунимілгого) лкмюдарптгл 
в той же речові.-ць повідомиш: пр» це відпо
відний ергаш ІІ ііріойяііІЬчжчору, ДНУ й вн- 
южаїипій ксічіпт аб» огікаику раду.

10. Каш їв ірозігорнцжеігт відділів місце
вого («омунальишм») ‘Пкчпгкцмтиа св момент 
повдоіьгєішя (арт. 15) «дмшх житлових 
•помешкань оте буде, «вділи (місцевого (ко* 
іяунальпаго) ічюнодарства по можуть обме
жуватись •гілмси ігавадомлеішам про до «ід- 
шшідіггяч) іргаїгу Нарщсиїійсьвмору. ДНУ та

ной плате я мерах к урогули|юваішю поль
зования жилищами в городах и поселениях 
городского тіпіа * (36. Уз. УГРР 192$ г , 
.V* 4, ст. 54).

П р и м е ч а н и е  2. В гох случаях, 
когда адміїннстратішіню вьмчеши* граж
дан производятся нз казарменных помеще
ний военного ведомства и имчшых частей 
ПІУ в 'Пограничных округах, или если 
такхн* -ВЫСелеНИе имеет целью размещение 
в ог-вобождеш1ых казарменных номитчшях 
строевых частей ПьКЛ, местные окрилюл- 
комы или городские советы освобождаются 
от обязанности проставлен ня выселяе
мым лицам, даже трудящимся, которые не 
сходят в категорию лиц. указанных в ст. 8 
постанов.ишия от 31, августа 1927 г., 
пригодной жилой площади, если такую 
площадь не будет выявлено и течение 
срока, данного для добровольного выселе
ния. Об 310)1 президиумы окриснолкомов 
каждый раз выносят особое- ногтатшле-
ШІЄ.
14. Исполком иля го|н>дской совет но 

принадлежности. получив указанные г н|м>- 
дыдущей статье ( ІЗ)  заявкн, направляют 
их органам мстюго (коммунального) хошй- 
спа с вродложчмпюч об </гводе свободных 
жилых помещений, имеющихся в рагнорн- 
жекшгуказаиных органов. а в подлежащих 
Случаях—!!('•}>€КОЗО'ЧШХ <ЧЧ‘ДСТВ ,ш 710|Х*1ЮЗ- 
к іі нмущегтга выселяемых лнн.

15. Получив заявку и предложения, ука
занные с ст. 14 зтой инструкции, отдел 
местного (коммунального) хозяйства не поз
же т|ЮХ'Днсыгог<> с|юка сообщает соответ
ствующему о)Міану іІЬркомсенмора и ГНУ, 
ио нрипадложностн, об отводе помещений. 
с односменным направ, клшем »рде}?ов па 
занятие выселяемыми лицами огж-депных 
воімеацошій, а счхш свободных помещений 
в распоряжении отдела (местного (коммуналь
ного) хозяйства нет в момент сообщения, то 
отдел местного (ком)іунальпого) хозяйства 
в тот жо сроїс сообщает об этом в соответ
ствующий орган Иарко»венмо|п. ГПУ и 
иошишпччьному комітету или 1ч»|юдск»му 
совету.

16. Кс-тн в распоряжении отделов мест- 
пого (коммунального) хозяйства -в момент 
сообщения і(ст. Г5) свободных жилых поме
щений «о имеетс-я, отделы местного (комму- 
пжтыюво) хозяйства не могут о|»ганичігвать- 
ея только сообщением об ЭТОМ В соответ
ствующий о;ч~ли Наркомвиенмері. ГПУ и в



пшсонапчого ммітегу або міської радо, а 
новітні чшими заходів до виявлення віль
них жит.ышх помешкань і, коли їх вняп 
лить, швддапіти про лядвоц їх орган Н-ар- 
юімвійськмьру, ДИУ га шжсяшянй кшытегг 
або імнсьву (роду по пі-дгіш двох дзйв від дня, 
каш зазначені ноиешкмші перейшли до 
вьцілу місцевого (кіадуналшого) господар
ства, як цільні.

17. Орган Наршкяйсьїкяару чи ДПУ, до
ливши згим-домлешш а гро івдвод пимешканвя 
ц.ш шоелмваинх осіб та ордер ога обеад- 
5К. чгітя них лоїсшкань, негайно шнідомляє 
«їю зіо чяіхххшвашіх осіб та (Вручає їм «а* 
діслані ордери, ирнюнуючн звільнити доб- 
ришіліо оГюадатват іппш іючсшкащія в 
(шпачиний в шх-таноні для да^юзільного 
звільнення -іючонець.

(Каш япісо.шшші особи, теля ізручішгя їм 
оедерін па обсадженім помешкань, а також 
коли яисе.тваїїіі особи, іцо їм треба пода
ти й нерешлоні засоби, іі игсхтя надання їм 
них засобів од звільнять помешкань >в при* 
значений ;ця добровільного звільнення ре
ченець, їх шісаикл'ьсн нрікнусаво.

19. В ,разі лнсаінм.ти’.я осіб, що їх м»ж- 
иа зшсаіігти, лівію падавши їм ацшдатну 
дм житла и.ллцу, жит.нхві пож-іігоїтн на
дають о{ншлі мі'ліового (шгучшьиого) гос
подарства. липо тоді, шаги в їх ріхторяд* 
жиит будуть вільні ііюмошкашн їв момент 
одержавша іишзлш підоовдвої установи. За 
їниигх вштодкгв помешкання подають усгс- 
ноші, па користь яких ноісилошга завадить- 
ея, за чшйтгпк'.ос військового урндннцтвз. За 
іигсолошгн трудящих з касарнншгх примі
щень і з будинків, замршмшх за військо- 
тчюі уродшшт'М. иьтаїнгсшкгоіи або эктыа 
ради добов'ішт надавати таким висе.пова- 
ііігм приміщення в першу чорту.

У в а г а .  За віигадків. зазначених в 
цьому аргнкулі, наїшки подають індповід- 
мі <р\ші Омчлюа-редньо до «вші.йв -місце 
«*ч> <комуііалібіогі>) господарства, до

держуючи правил, зазначених в арт. 13 
зрої «кїТ|їші>гї дотично заявки.

20. Каш провадиться інісеиоїшя адміні
стративним Пі>}щдкші з жпт.юзих будинків, 
зазначених в арт. 1 постанови о 31 серпня 
1927 р. й в увазі до «кого, а також зазпа-

исполком или городской совет, а обязаны (при
нимать меры к выявлению свободных жилых 
помещений, и, .*сди таковые выясняются, 
сообщают об отводе их органу Наркомвен- 
мора, ШУ -и исполкому пли горсовету, «е 
позже 2-х Д1юй с момента перехода указан
ных помощеігпй э ведение отдела мостяо.о 
(коммунального) хозяйства, как свободных.

17. Орган ІІаркомвоонмора или ГПУ, при
ложи® сообщения об отводе помещения дгя 
выселяемых лиц п ордер на занятие этих 
иомеїцеїпій. о|ючно сообщают об том высе
ляемым лицам п вручают им присланные 
одеора, предложив освободить доб;ч)вольво 
занятые ими помещения в указанный в по
становлении для добровольного Чісвобождепня 
срок.

1&. Если выселяемые лица, оос,іе вруче
ния им ордеров на занятно ‘помещений, 
а также если выселяемые лица, которым 
нужно дать подвозочные ертдетва. и после 
предоставления им средств на освобождение 
помещений не освободят помещений їв уста- 
НОВЛСШ1ЫЙ для добровольного освобождения 
С|НЖ,—их выселяют прігиудителт.ло.

19. В случае выселения лиц, которых мож
но выселять .ниш. при обязательном Я{*МО- 
стаглешш нм пригодной для жилья площади, 
жнлое помещение нредостамяют органы 
местного (коммунального) хозяйства лишь 
тогда. когда в их рао;іо|шжеш!К будут свобод
ные номеїшчішгя в момент получения заявки 
содтветствующего уч|к*ждеиия. В п|ючих 
с іучаях помещения обязаны лртдоставлять
уЧртЖДСННЯ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ -Н1Ю113В0ДИТ0И
выселение, за псключеннем оекмнюго ведом
стве. При виселений трудящихся из казар
менных -помещений и из домов, закрепленных 
за в(н‘нпым ведомітгом, ок; исполкомы и гор
советы обязаны предоставлять таким эысе- 
ляемым соответствующие помещения Л 
первую очередь.

П р и м е ч а н и е .  В случаях, указанных 
в этой статье, соответствуюацие органы 
.подают заявки непосредстамшо ® отаед 
меспюго (коммумвального) -хозяйства, яри- 
держиваясь правил, указанных в ст. 13 
этой инс^ук-щш, отпоентелыш содержания 
заявки.
20. Если выселение производится ® адми

нистративном порядке из жилых домов. \жз- 
заниьк в ст. 1 постановления от 31 августа 
1927 г. а в примечании к всму, а также



чоянх (в аірт. 1 ітостлнопи ИУЦИК і РИК 
УПТ з 18 лофнго 1928 р., Й №ш * цих 
будвіпсах мопггчшгкутв члени а^кхІюнК-кж, 
ктогарт, (рімгіижи ти особи вільної я|юфе-
СІЇ $ иетрудошгй Є.ТОМОНТ, Т), коли В |ЮЗ-
поряджиші місцкомгослу немає достатньої 
ю.п.к<*тп асридаїпіої ;ци житла площі, в 
асішгу чергу наиежить адчміЬтратіишо ви- 
ОЄ.ІЯ1И (НеТрУДоВИЙ Є.ВЩИИТ (« ПОДаННЯМ чи 
без «надання придатної житлової площі), в 
другу чергу—км-тарін. ремісників та осіб 
вільної «імфсеіїї що по працюють з наймів, і 
в останню чорту—членів п|нв|ісііілок і вза
галі трушшіих.

21. Раніш, ніж «доступити до примусово* 
ге (виселення, цтамі, що за їх постановою 
провадиться «рімусоїю висслмшя (окрадмін- 
«в оды, райвиконком, «цновідпі органи транс- 
і! 14x17), як нитті за модмхго окремого ішіпад- 
і у їрігі'н, чи с нерод'ачені законом і 
ігаягою тепрукцімо підстави до ні&міїгістра- 
!і’Ш!1НЙЧ> ІЯИММОІГІШ.

У в а г а .  Постанови здгмгіс.і’ратияігих 
і уд^числчіапшвьмі.ііцііІшх від- 

ділк/іі л]к> виссменчкі адчіініпратіяшнм 
порадсом <на ііідсш н. «а», а^п*. 8  но- 
ставговії з ЗІ гсрши 1927 р., и «містах, 
ГЄ <: окремі «щіли котнілліліого госпо
дарства, -мають затверджувати президії 
нісших ірад «а н. «е* «ргг. 10  «Лоложел- 
иіг «ро міські ір»ди» (3. У. УСРР 1927 р., 
Уз 51—52, арг. 214).

22 . 'Кипі шісе.шваиі особи пе звільнить 
«дісаджувкитх англіг помешкать •» афіша- 
•іпіигй їм '[«'чсіігоці. для до6 [кл«.ті;ііого звіль
нення, їх висолюють примусово з розпрод
авши едчкпарагпквного наділу окрвшмі- 
І.чдму ТИ 0  ІріЯШірОДЖСПШІ районового нико- 
шавчого иоомтту, за таиеноністю, через

..мни мшіії. Постанови станів Нарком- 
мйсьатру й ДМУ яро іцрівмусавс виселен
ий іцрсвадитші в житні через органи МІ
ЛІЦІЇ.

У їв а їм 1. З томшпкшь, зазначених 
• т. «а» арт. 1 ігостанкш з 31 сорті я 
»927 ір., примусим* звільнення ігровадкгь- 
'т з роялциіджетіи иідокігидіигх 7 ,родових 
»іб 'гт>;шимв;^ггу самостійно або через ор- 
яиш міліції, зі разі эа дам до них звер
еет ьсу тришуніртопа (заліоіяча чи ївша) 
адміністрацій.

укаланимх в ст. 1 постапивлі'іііш НУЦІ1К 
и СИК УССІ* от 18 февраля 1928 г., н осли в 
этих домах проживают члены п[ю|юіюзім<, ку
стари, рсмослешінки, лица свободной ТфОфес- 
сіш и нетрудовой алом чгг, т»>, « случае недо
статка находящейся в іясаоряженші мест- 
комхозов нриг< дно!! ни жилья іі.юиіади, 
в отертую очередь подлежит ад 1ППИГГГ{«тин
ному выселению нетрудовой алемеит (с яро- 
поста імен нем или без пікмоставления прн- 
годной жилой площади), но вторую очередь- — 
кустари. |ичгеглешл№н и лица сгоболюй 
профессии. которые не ] «гота ют но найму,
а В ПОС.НЧМПОЮ 0ЧО|НЯЬ—ЧЛОІІЬГ ЩНК^СОВХА®
И ІМКЙИЦЛ трудящиеся.

21. Ранее, чем приступить к принудитель
ному выселению. органы, но ІІОґКНІОЗДЧІІІЮ 
которых П]Н»И31ЮДИТГН принудительное выев- 
.іеішо (окрадмншяделы, ]«йнелолщ>чы. со- 
отсотствуюацне ортны і]«нсио{яа), обязиим 
яронсрип» в каждом отдельном случае нали
чие ирсдуслотренных закоког* и данной 
инструкцией оонований для щжмош-мня здми- 
ЛШ 1|ЩТН1ШОГО выссчдения.

Л р и м о ч а и и с. Лостлпоашшя ад- 
мииоддр.ыв и а.дмшпттратшшо-милицей- 
скнх отделений о шлсе.іеігия вадчинистра- 
П1ШЮМ лс^щдн'о на основании .и. «а*
ст. 3 постановления от 31 августа 1927 г. 
в го{юдах, тдо вмектн отдельные отделы 
коммунального хозяйства, подложат утвер
ждению президиума городских сонетов со
гласно п. <а> статьи 10 «Положения о го
родских советах* (С. У. УССР 1927 г., 
Уг 51—52, ст. 214).

22. Если выселяемые літа не освободят 
занимаемые ими помещении » установленный 
для доОровольного освобождения срок, их вы
селяют *п;[Лшудіггсльно по |кюпоряжеквю 
а.рпгпотдела окриешкома илм по расаоря- 
жошно районного исно.тнительного коїпггогга. 
по прилацлежиостп, черехт органы •чялипия. 
Постановления органов Ла{>комноиі«ора 
п ГГТ>' о пршіудите.ііщом высететгн прово
дятся в жизнь через органы дшлиции.

П р и м е ч а н и е  1. Прнпупнтсльпое 
выселенио из помощений, указанных в п. 
;«а> статьи 1 закона от 31 августа 1927 г. 
производится по распоряжению соответ
ствующих должностных лиц транспорта 
сачостоятелі.ио »лн через органы мн.тицшт. 
в случао оцбщеияя за этим трансяортиой 
железнодорожной и др.) администрации.



У в а г а  2. Технічне виконання орту* 
тямяь шсдоіяя, ж »игес««ія речей з 
цгимчімсшни то-що, щмядять рогілши, 
«цо ї* ямс уставова, на вйрялъ я»н ви* 
сеянным фяадтся..

23. Примусове шеежчииі осЛ>. що »'е- 
лихім іх зужяшдо обов’яжншм надаїямм 
імнчшвяіь чн пфвдоилга засобе, ориза- 
.іягьгя лиши шсля доданая цих оимеиіваш. 
•ш иердеоимц засобів.

24. ії]шя)Г4щ» авгшотш ирдеактьгя іц«
.«л тактах.

ІН»> ирвогугмн* «вдемяш склаиостігя 
(фдожш, в довгу лкмачштьсм:

а) д«іг-., аОсяиь і (рік цклюдочшя еиг»'- 
гашя;

б) з до*» помешкання цьдодягься як- 
•танкам;

в) ют» шгелякггь;
г) іквиїикшит «а яйп**нииі дрт.йрт. ло* 

отамияі НУЦКК і ПІК з 31 горим 1927 р. 
І цйгї «тдоцл. ни ицстав! шш учиш 
огихя ортгопв* «ксіищіші;

Я) мз латини вяап» для прямусм**» м- 
мшчим.

о) аалші, іш> цаїлм авсчиьипні І юші
іаіігтгрґпюині <»*-«»'*. установи та поняті,

ж) явні вы»юті. щ» їх Луж* питало м 
ісчіілин* 4>Ч» погрібні* нн»*пц до щ-тюиу

ІІ|кгг«*к<ьі:і тдписукгп, 4»>ґв, Ші> цикл 
вп. примусове веселеная, шнит 1 виселю- 
ваш особи.

К«ия «гелвикмі «с<*їя вд»еиа*т.ся оц* 
■ сапі іфитиксиа, ти про це эалгэчтигпля в 
^тжип. пякдаїшпі м*тявя яіимшення.

35. За (шпшт акпаченмх я о. «а» арт 1 
Остапом з 31 серга* 1927 р . »іхал рої* 
•эдушг* пяпиюічмяп в чален пуягпщес*.. 
ар» аотраїу іітп» яшйвдипаго ршаггу. в 
ипяп чдгіввк пуепіщенк юг» за дод* -̂ 
жага* втга поклею! яоряи ущиьж-нля *«- 
са якялит* я іншії чагпшат шлнчтваь 
ліпшу ВЛХЦІ, Я фчІрОО ХКргЖИ ИЯКГІИ.

В пилу разі особа, що обсадхуіпть ааіга- 
■у. відлига «тп. лптолкет здпівгтрятчш- 
■ ху аншкава» із зайняв* сгюаожувавої 
«мя вамяі, з вовфтяип їм цкї’пжлг 
ШСД* ячмеяня МЦЫВД»*» рнижтч.

П р и м е ч а н и е ? .  Техническое «ш»- 
иение ирянудитпльного выселения, как, 
иащояер, вышга мчцей из помогаете 
и т. я., вьикиняют расютннкн. выделенные 

дли этого учреж.юанем, в пользу «опорото 
ироювоантся мжчлоиие.
23. ІІршіХ'Дигольное выселение лщ, вы

селение которых обусловлено («вателвплм 
вдюдостанлАНИвм иммещений иди перевозоч
ных срогіи. Црикнюднтса лишь после 14*90- 
станлоиня нм пометене! или ле^ювово'шы! 
средств

24. Иітнудмтельїюе выселение произво
дится в НрИСХТПЯН! дах4! ООННТЪН. О цм- 
ну’.цітел.ком выслдс'инм составлмтсл орото- 
коз. в котором укалывается:

а) д *нь, м«*ад и п»д п|нлзвтеіпюго вы- 
снлении;

б> вл д&ш» п(»м<чцон1ш п)кнізв*>явтса вы* 
сел-ииг,

л) К'*го нигеляіот;
г» ссылка на соогветствугнцие статья 

иогталокдічіхя Ю ЦІІК'а н С^НС от 31 ав
густа 1927 г. и іт*І мипуукшт, на основа
ния ьотиріа ^•■меняется и}жиудятельвое 
вьіпмніяе;

}\ какіч* сродства лршоневи для при. 
иудитольял» виселені*;

о) заанлоаяя, ліелашімо 8ілсел*бМі>ші ■ 
другими запнтсрх'сопанним* лицами в учре
ждениями, а также шиїятині;

ж» другие сеодгеїня, вог.*рыо будет вря- 
зиаш> оолосообіюлішм или ноцбходиьш 
шисти в протокол

11|чтсіКАЛ вашисынают: лтк*. орогаводя- 
ідеє орвкудятсльнор выселопис. понятые I 
выселяемые лшоа.

Есля вис ияемые лица отказывасотся 
от шатен 0}»гт«(аа. об :т» заносятся в 
и|*оч»саі, с наложением мотивов отказа.

2о В случаях, указанных в в. «в» 
статьи 1 о становления от 31 августа 
1927 г., возможно («азмзщеняе вытаемых 
из частої ш*м<мікміііА. кгтгорые н<чУЗходняо 
реиотцнща-п.. в другие части ломевценкй, 
агля вря соблиионка нормы уологненяя нож
но выделить в других частях аомещепкя 
■ «Яшки площади в 4«р*е от.ниьвої воя- 
наты. В зтих случаях ляда, закяиагацве 
амяшки, щідлеакат ‘̂♦шеяштсу адявнвгтра- 
тяваоят вме.иевии) из язлятклв вавина- 
емо* имя площин с возвращением щ зп»| 
яловадя яосле ороведевяя веотложвого ре* 
■ ояп.



Уи.'ІІ Л. ІімПМІОНН .ЦМИН:!.ІДІ.ІІН Ї*Р>
вжиття адміністративної’» ііис-е.н*кня за 
ішшцкін. зн.шачених в н. м(> а|>т. І
ікитгаліоїш з Зі сериші 1027 р„ що їх 
затверджуй президія ■оііршпгоіп.'о.чу, ші- 
даоті-сн па тгідстаиі о&то тохіпчії'М’о огля
ду. щ<) їх склада». окрупжмй інженер або 
техник мігцвідкомгосну.

26. Пільги, н<‘|и*дма*існі н а|»т. 13 но-та- 
поки з 31 серпня 1027 а саме: надання

2>ПШО№І|ГПІОГО ЖИТ.ІОІМ’О Л|*1ІМІ1І( •нии. ііоііііі-
рюєгься також а па ге]юїв праці І тлоїйі 
їхніх родіш, за «остазіовою ІІУІШК у і ІЧІК 
УОрр з 14 іру,п»н 1027 року < Про пільги 
героям праці» (Зо. Уз. УОРІ’ 1027 р.. .V Пі», 
арт. 252).

27. Обмежений реченець г7 дній», планок* 
лютий и щгт. ІЗ лосгашвн з ЗІ серпня 
1027 дюку для подання скарг <в справах ад- 
УІ1!ІСТраГІП№<И>0 ВИССЛЮТНН, стослсгьон тіль
ки випадків оскарження самій х постале ж про 
вжиття адчішстраткіятію міголютіги. зазна
чених и арг. З постанови а ЗІ горнил 1027 р. 
Лл 15ГІХ ІНШИХ випадків ШН’Є.ПоіКІІІІ и 
аддашстратидшому шфіцкмкі особи захоїіу- 
юті. паложис їм н]шю подавати скарги до 

орпініи ц|и>іл|»атури на всілякі 'неправиль
на й иелакошіі вчшгіаи уггашок іі урядоїшх 
осіб, що ііровацить адміністративне чшсе- 
лопни.

Харків, СО березня 102Н р.

Ласт. 1 Іаргл.(ііцогн Киміггьра Ііиутрінигіх 
оправ УСІТ Слинько.

.Оголошено в Вістях ВУЦ8К- 26 квітня 
192» р.р Ж 98.

34. Про надання Бердичівському, Кам’янець- 
кому і Могилів-Подільському окррадмі мвідді- 
лам права самостійно видавати закордонні 

пашпорти і візи.

В додаток до інсядіужції гиосї я 20 листо
пада 1020  р., <1Іро -іі/рядок видачі загаль

но-громадянських закордонних 'Шіці!і»|>тіи дій 
громадян і/мод у РОР та ліз *д*ілі чужоземців» 
(Зґ>. Уз. УСРР 1020 р., 4Щ(і.і ІІ, Лг 40— 
42, аірг. 102), ІЦтдиій Комісаріат Кігутрни- 
иіх (лірап УС-РР ростаиовив мацати ІЦрдн- 
чіі»п«к»т\ Ка.м инецькоміу і М'Килі.в-ІГо.(ілк-

!1 р н ч е ч а іі и е. Постановления адмни- 
отделов о применении адииііистрагишімго 
выселения к случаях. указанных в
іі. <н* ст. 1 постановления «т ЗІ акту- 
ста 1027 гм утвержденные президиум.* 
окрисіюлкома, выноснтея на основаних
акт/в технического осмотра, составлял- 
мых окружным инженером или техником 
горвткоххоза.
26. Льготы, нредуем«»треилые в статье 

13 постановлении «гг 31 августа 1027 года, 
а именно: продостаїілсіше равномерного жи
лого помещения раг|||нм;трлішкгггл ТОКЖо в 
на героев тру.іа и членов их семьи, согласно 
іктаноіілешіи ВУЦІІК‘;і и ГНК УП'.р от 14 
ііічсабрн 1027 г. «О лм.ггнх гфкіч трил* 
{ГД Уз. У<5Г|* 1027 г.. .V* 66 . ст. 252).

27. Ограничение срока <7 дней), уста
новленного в статье 15 постановления от 
31 августа 1027 г. для подачи жалоб но 
делам административного выс менші, отно
сится только к случаям обжаловании самых 
постановлений о применении адешшетра- 
тинного выселения, указанных в статье 
3 постановления </г 31 августа 1027 года. 
Но всех других случаях выселяемые в аічн- 
нистративном лоря:іке лица сохраняют при
надлежащее нм право по.іавать жалоіїи 
органам п[юкурат)ры на всякого рода не- 
нравилілнде и незаконные действия уч;н>ж- 
Д.-'НИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ лин. ІІрОИЛВОІЯЩНХ 
адчнннстратнвнос выгелени.-.

Харьков, ЛО марта 1928 г.

Зал. Народного Комиссара
Вн)треипих Деи УССР Слинько.

Распубликсеано в .Вістях ВУЦВК“ 26 апреля 
1924 г.. № 98.

34. О предоставлении Бердичевскому, Ка
менецкому и Могилев-Подольскому окрадмин- 
отделам права самостоятельной выдачи за

граничных паспортов и виз.

В доиолнешк! к инструкции своей С/г 20 
ноябри 1026 г. <() порядке вы-дачи обще- 
гражданских заг)шшчш>1х насію]ітов для 
граждан (’овш Ш’ и виз д:тн штстдши- 
цев» (С. У. УГОР 1026 г., отдел И, 
>9  40 42, ст. 162), На.]хшый Комиссари
ат Внутоенних Дел УСГІ* постановил п|»едо- 
гтавнть Бердичева,-ому, Каменецкому и Мо-



ському ».4»ггов«і а імшіс третини відділам 
цраш сам<хгі#но іацават* закордоні паш
ами* хія г|юядал Союзу КТ і (язя для 
чужоземців. додавши до «шику округ, що 
«ашт право самостійно надавати закордоні 
вашгц'гя дія громадян Союзу РСУ і віза для 
чузюхияарв <до. одатк 3 до зжівачмцї 
імґїрукціі). такі мерли:

26. Іидегбвгиса
27. Камжеции.
2н. Ніяилр-ІІолишіЯи!

Харків. А квітня 1928 р.

ііагт. Ларцдншго Кашгара Внутрішніх 
і'*ц>м УС4Ч* Оииько.

ПОСТАНОВА НАРНОМВНУСЛРАвУ Й НАР- 
НОМОСТУ УСРР

35. Інструкцій про порив» і реєстрації бурі- 
ве% та гфвва зябумоем віиімми місцевого 

(копунам него) гепояарства.

Склсжумічя йтрицію «І1(м« п«ірчі«к }м ■ 
ес грації пмочкламя нотаріяльммх угод на 
будіаа та цим» заоудяїл» а 20 вічмуня 
1023 р. іВіілтоіь ІІКЙ1 хі 1923 р, .V 39). 
Н-ЧмнмЯ Кіпрг^кхт Нпутуйіпііх Ови» і а 
Паркіші Комігармт ЙЬтмиіі УІТР по
с т а н о в а  д а .

1. ІІ|ЄІ МІҐІІвХ ЙЩЦП ВЛГунЗЛДЮГО |»г •
іицмрггна. а до таких пекли, иря «ьфуїо 
мі иирлзх этгцшяях» <б>*н)ішмй(\>) пг 
пиіаргтиа, щ* рЫЬкыми'х мііиках мігші» 
їх» т>м‘ц»*дсціггм та іфм солішшах радах, що 
■  « «. |іл*мн<чяяя цттрачм, уі*рмті.<-я 
рг>.гт]«ащАні тагпмш. на які помада* їм* я

а) рплті’увхпі нгі 6га няАиту *'•> пи- 
лі. що нл\'штге • МОЖЗХ е«м\пі шгт і се- 
ант вісім» тму (наді «.ииоааямі. клоне- 
ушип.нп га лршш'но-нюміпщижх)

У в а г а ,  Замаешіу ви. «а» р*прв- 
тю проаадгтия. кіиі для цього с **- 
лмаггь і аші с согфядкні погтанош 
мгмкх та славянах рап. Лив пдкі мя* 
я чім ргегтреан окремо* будшл яр> 
ст лаімтгрогееингі <«**. та Іі появя- 
»> мяюгтя «йоввасоао.

ікдов-ІІододьоишу окружных адянішстра* 
ткшімм «ядвлам право гамостоятаїьно вы
давать заграничные паспорта для граждан 
Союза ОУ я визы для пюпраццев, допої- 
няв список округов, имеющих право са
мостоятельной выдача заграничных паспор
тов для ({ождан Союза ОТ я виз для ино
странцев і си. ирилохшіяо 3 к указанной 
инструкция). т<ікиии ОЦ'УППО!

26. Іирднческяй.
27 КайіміецкяІ.
2*. М<СНЛі'Ь*ІІ0ДЦДЬСаВЙ.

Харьков. Д апреля 1928 г.

;іая. Паро мого Комиссара Вн)треанкх 
Дел УНТ Сімко.

ПЗСТАКОБЛЕіШЕ КАЖОМВНУДЕЛА К 
НАРКОМЮСТА УССР.

35. Инструкция о порами регистрации 
строєний и лраеа застройки отделами мест* 

його (иоамсуиамного! хозяйства.

П <тмен\ мнстр'Кцли «0 порядке р ч м -  
гграции комходамя ногариаллых сделок на 
строения и прлка зат]юйки» от 20 сентяб- 

Г»23 г. <1йи.истии. ІГКЮ за 1923 г., 
д> 39). Народный Кояиггарнат Ш)Т|іенниі 
Л *л и Н.»{М1вилА 1!<пюта| идт ККтждни УОП* 
п о с т а  к о в  я  л  и :

І  і і  і і  мутных отделах комя\аа.іьного 
л* ил Ас пи, а где тасонт нет. п;*к 
іікл -ігдедаз местного <к<імііува.іьвого) хо- 
зяАгтва. при |>аІІоіінмх отделениях мутно
го хозяйства и при імгелюжідх сонетах, но 
яиаюшяхгя [иА-шнима цеитрамя, пгзда- 
атгя |и-мст1*аияонныв частя, ыа *сго]»ыв 
возлагаете*:

а) |мтяст(Ш1Яя ксех бед исключения 
причті вахоишімхся в я]в*д«*лах «и*|ггы 
наївні я ікгелмігй р^к.кзйго типа Оі.шио- 
иалгзм»иез»іних. 1а"Я1*^спшных я улетно- 
мл імьчегких к

ІІ р в я е ч а м я е. >%аааныая в о. 
«а* релгетраам ортитам>дгтсл в т^та сл}'- 
чае. когда для этого яяегтея возможность 
* юсда иіевгтгі саецяалмпл* иостанов- 
леявя ГТірОІСіЛХ я поселковых советов. 
В тех случаях, аогда о О]юнздодгтве ре 
іягграпіи отдельвого сгроепяя просят 
заянтереспеавные ліща, таковая должна 
быть прниведеда обязательво.



«»> рі'4.П'|іуі{.ТГК ДоИ«Ю|МІ ІІ|Ю ](ГЫ!|1Ш.||-Н- 
іш ирама :кіоуд<ти:

ш> рижтрхнатн праж/мніш інію ноушас- 
пенни іі застану пудівімі, і права забудови.

і) риніти к згаданому іі іі. «а* а|п\ 2 
ціні нігтрукції рем'Ірині шшпюи про ареш
ти (аабороли), що їх накладають ііоіарінлі.иі 
контори п.ч будівлі та на прано забувши.

' І .  Іі |мч.праційиій чап-іші вщетыи ’гаїсі
ІСІІИ ГИ

а) |И’сгтр домонімодіиі., щп соадаїліжя 
а 4-х  частин: До І-*»ї частини •зніміоукчірСЯ 
усі :ііаі(інна.рі.шнаііі домоволодіння, що с у 
і*ід;мііі.і д«*ржуггапиі», державних •підпрнсмс/гн
ІІ]И*|. <-»ЙІІІІ\ ТІ 'Н,1|ГГІІІІІІІ\ ОрГОІІГ.КЩІЙ, до
2 ні частини аашн уотіжя ш*иіе)кітіи»н.і та 
принатшиїлаг.іінцикіі діічішиїодіїгіні;

(>)  абетковий покажчик до |ча.пру дочоко- 
лийи. за іірі.тищаніи поглинеш та діціиймі-
ЦІІі Но КОЖНІЙ ЧИСТИНІ оК)юМО;

чі| журнал аарил-г-роининх та пицміих 
їОпа:р!:ммія\ дщ;у менті к.

А, І'ессірнцію нікмиодмів ’Ц|*> 'ііо|мчи:іГ- 
ііпшія а‘пі «агпшу будішчь та прана забудо- 
іш лчкшініц, допічіі» будівель та прана за
будови *к окруиишх містах мігма відділи ко- 
иула.н.нщо ічнчіодаргтла, а де таких нечак— 
окрут<ніі иі.іді.ін чісце.іимо (к.шупалимго) 
Гцпіидїірпчкі: річа-грацію апцашіл ііравочн- 
пт дютітт «їудммчі, ча іі)іана набудиіщ н 
інших місциіюстях учнниищ. 'НІіІЦІ.ІігИ міс- 
центіх* пм'ііода)и-тна райшплшкіяііи, а іі се- 
лицах мішано типу, що не <; райоїмшгмн 
ц.чп)*ачи. селищні ради аа належиіггю.

4. Н |Н*А7|’|ІІ ПСІ ІЙіЖНІО ДОУГОІЮДОДІШИІ лід- 
імції'іиш ющтччій аркуш, чцо си і.ідасті.сн з 
Г» граф: д» 1-ої графи •лашісуспя'Я відомо
сті, .ргнично чайжшоїю сісчаду дошли їлодіїг 
іін. до 2-ої чнд1янм7и аа власника будівель 
або уоаін.гу, підприємство то-що, аа якими 
аакріїїмеїю будівлі; ію ^-ої графи—нідомо- 
г/и <и івігга!)пзі.іілго засвідчені демчяіпри цро 
норетжичичиїн, ч.чс. їш.иію «агнвідчоїшні н 
штат горі та •)нчатрііч(ії їх н кочіоомі, до 
4 км пмфн - доідоіммг-'гі сіа нрегщг.іії та ііпін 
грошові вимоги або обмеження лрлн гшо- 
іео.:ш. 'лабеннечшіі аціелітачії, аа іюс/ганока* 
мн улрашкших на те органік; .щ Гмм гра- 
фмв»гд«і\п»гп аа '.щгішиг. На початку ар
кушу уіп^іит.пі Т)ки|>у дгя н.хщачоішн ьі- 
жупіх <пгті аа і[муй?г)юи, а ііалі)Ж:іаіщі ;»ЦК) -

6> рчнгірация Димитров о»» мгаїтвле. 
шш прана аастройкн;

н) |итіігт{»аіщя гдг.юк імї (ггчуа. цчнш і 
залоге п')нм-іііій и прана загт|юЛіаі;

і) до.іагь оічітки в упомянут»** н н. -а* 
п\ 2 :гг«>Й иіігтруї.нин |мчтчре іяї ир«'”их 
(аапроіцоїішіх). наюжоннмх ікггариалмімчі 
конторами на строения н на прано за»троЗ. 
іаг.

2. Іі (ктигірацтшіюй части ведутся еле* 
дуннцно книги:

а) реттр ломоіі.іа.іеііиіі, состоящий ні
2-х чагтей: н 1-ю часи, кноогггн ьч- нл* 
іііИ)ііа.пг.ш|>ошіниме іочон.іадепиіг находя* 
щнепі н неденни м«'уч|н'жнчін(1. іхгудар* 
стненных иредіфіпгінЙ. п|кх]і(ч<'ііон;кіьнл 
н шцтиПпмх орг;имі;ищий, но 2-ю часті, ино- 
гнтгіі і;ооііераічиин.іе н чагтнонладелі.чегш 
домоікіадеііия;

о) а.іфаннтний укааате.п. к |>ееп'ру ю*
монладенмй по фамилиям соГістнєіінііі.'*н: я 
паде,и.цен но каждой части отделаю: '

н) журна.і :іареіп< іріі|кінаниі.і\ н сміап- 
них негарна.панах документон.

.'і. Репн грання сделок об отчуждічшн яли 
аа.юге ст|ні(*шій и прана настройки нронл* 
іюднтпі «пнж ігпмі.ію п|н>ений и крана за- 
ст|нійкн, находящпхпі н окружных м>|«цах, 
го(юдскнмн отделами кочмуналіаюго хе.інй- 
стна, а где таковых нот окружными оїде-' 
лами местного (комчніа.іі.ного) хозяйства; 
)іегнгтрацші упомянутых сделок отжит* 
те.імю ст)мн'ішЙ іі прана :іаг.т)иійкн, |>;о-но* 
ложеиных н иных местностях, іі|юи:ііюлііт-г 
ея отдолеїшямн местного хознйгтна райис- 
ію.ткомоіі, а н поселеннях п>|юлского типа, 
но нплшощнхгн райошімчи центрами, но- 
(•елкоимчії сонетами, но принадлежности.

•1. Іі |Н'(тт|н‘ для каждого домонладшіня 
ОТВОДЯТСЯ ОГДОЛМ1ЫЙ лист, состоящий из 
Г>-ііі граф: и 1-Й графе помещаются снеде* 
шиї, касающиеся имущественного гопака 
домонладеиня: но 2-Й графе снедения о
ГіЮгтнешінке строений или об уіреждеіпін, 
нредпріштни н т. іі., :кі кончи гг|ни'ііші за* 
і;|чхі.м>іім: в Іі-Й графе сія-дешія о нога* 
риалмю удосгове|ичм1ых договорах о пере
ходе прана ґобггкенітгтн. время их у.юсто- 
ле|ичііі)і в іюті;оіті)н' я щч інтрации в ком- 
хоае; в 4-оЙ графе -сведения о іі|ютензиях 
и иных денежных требованиях или об ог
раничениях нрав гобгтиешюгтн, обеспечен
ных лупами, согласно івн'таїїовлсіїий пра
вомочных на Ч'о органов; в Г)-й графе сво- 
деіііііі о залогах.

21 Г.



а—графу для уваг (ф»>рму реєстру до цьо- 
ї додається).

У в а г а  1. Постанови про визношія 
власників за невшштшгх та про «тасу
вання цього визнання суда, що вниесдц ці 
постанови, сповіщають комгоспові для за- 
пнсу в 4-Й графі аркуша реєстру.

У в а г а  2. Нотатки заборонних та 
дозвільних статтів вчиняється па отд* 
стані повідомлень ютаіріяльпої контори, 
що провадить реєстрацію арештів на бу
дівлі та нраоо забудови.
5. Кожне даоюволодішія записується до 

сестру під окропім порядковим числом. Ко- 
я заводиться повий реєстр, в ньому про- 
рвжуеться чиолувавш попереднього рс* 
«тру. З закриттям аркуша будь якого май- 
л загальне числувания не змінюється.

У в а г а .  Каш домоватодайня бутде по* 
ділено між двома або декількома власни
ками чи державцями, то одно дожюоло- 
.(йшя зберігає в реєстрові старе порядкове 
число, а інші записується до реестру під 
шірігаш ігарадкоюші числами.

6 . Число сггор4ігок, ‘відведених ДЛЯ КОИМИІ- 
х> домоволодшня, внзиачаоться івіджшідпо 
ю кшжостн поганок, шо їх намічається, але 
іе менш двох.

7. Коли в будь якій графі аркуша реєстру 
ае залишиться вільного місця, то заводить* 
:м ігинніі аркуш реестру. На нього пероне- 
гитьоя дане домоволодішня та (вдащігться 
для нього найменш 2  сторінки, зберігаючи 
його попередив число. Разом з цим робить- 
■ я нсжликувашія па стара й нові аркуші, в 
вціювдвік іресспрвх, що їх вошачастьтії 
'{ерговнмн числами (книга, число...).

8 . В першій 'графі аркуша реестру зазна
чається район міста, вулицю, число та 
опис домоволоодівіія.

9. У другій графі зазначається назву уста- 
нони чи ергоишції, .що за пою закріплено 
домояатодмвя, або ім'я, по батькові та пріз
вище влаонава.

10. В третій графі зазначається спосіб на
буття димюеолэдмшя, а саме: донаціоіші- 
злція, купівля, занрйіляпія, огеадщшіа, дар. 
то-що, а також купівельну або іиппу оцінку 
дождаатодінгої.

В начале листа отводится графа дли обо
значения текущих номеров но реестру, а в 
конце листа—графа .им примечаний (фор
ма реестра при сем прилагается).

П р и м е ч а н и е  I .  Постановлении о 
признании собственников несостоятель
ными или об отмене этого признания со
общаются комхозу судами, выиесншмн 
эти постановления, для помещения н 4-й 
графе листа реестра.

П р и м е ч а н и е  2. Отметка запрети- 
тельпых и разрешительных статей лата
ется на основании сообщений нотариаль
ной конторы, производящей регистрацию 
арестов на строения и право застройки.
5. Каждое домовладение заносится в ре

естр под отдельным порядковым НОМЄ|)ОМ. 
Кс.ш заводятся новый реестр, в нем про
должается нумерация предыдущего реестра. 
При закрытии .«юта на какое-либо имуще
ство общая нумерация не меняется.

ІІ р и м е ч а и н е. Если домовладение 
будет разделено между двумя или не
сколькими собственниками или владель
цами, то одно домовладение сохраняет в 
реестре старый порядковый иомзр, а про
чие вносятся в реестр ПОД ДруПІМ'ІІ оче
редными номерами.
<>. Количество страшен, отведенных для 

каждого домовладения, определяется соот
ветственно количеству предполагаемых от
меток, однако, но меиес двух.

7. Коли в какой-либо графе листа реестра 
но остается свободного места, то отводит
ся новый лист реестра. Па него переносит
ся данное домовладение и для него отводит
ся не менее 2-х страниц, с сохранением 
старого номера. Одновременно с этим дела
ется взаимная ссылка на старые и новые 
листы в соответствующих реестрах, обозна
чаемых очередными пометами (книга, но
мер...).

8 . В первой графе листа реестра обозна
чается: район города, улица, .V? и описание 
домовладения.

9. Во второй графе обозначается наимено
вание учреждения или организации, за коей 
домовладение закреплено, или имя, отчество 
и фамилия собственника.

10. В 3-й графе указывается способ при
обретения домовладения, а именно: дена
ционализация, покупка, закрепление, «асле- 
доваиие, дарение и т. п., а также покупная 
пли пная оценка домовладения.



У ' н а  г а .  При перехожі дочоїюдодмтн 
до нового ітсіткл, старий аркуш не за
кінчуються Й ГДОЯОВО.ІОІІІІЯЯ не переносигь- 
ги на лощгй аркуш, а па тичу самому 
а|я;ушош зазначаються -повнії «иагішк.

11. К четвертій графі унхжтьои 'нотатки 
ті|ю арешти (заборони), що їх «аклыдас но- 
іарЬільпа контора, яка тіроваїднть реєстра
цію арештів (заґюрон) па будівлі та право 
забудови.

12 . В п'ятій графі зазначаються застави, 
де вказується суму і рлонець застави, а 
також ттаводеуюкніщя (а]»т. ВО Лив. Код.»

13. В разі 'внесення або аміни будь якої 
ііптіідчл, щю це зазначаються в відповідні!! 
частиш графи шроти пошіродіїього запису.

14. Кожну 'Шггатву заевідчуетші підпи
сом злвідатедя реєстраційної частини. Воші 
нотатка, неп її заноситься до реєстру, сто
сується не до цілого домово-юді'ігни, а ли
пі о до йот частини, то падежи ггь лишачи* 
ти, до якої самі1 частіша іктгаті сто
сується.

15. Нотаріялцио засівідочиі -лниэргонти, що 
підлягають записові в укжетр, належить 
зареєструвати но пізніш 7 днів .від дни 
їхнього поданім, а заборони та дозвільні 
статті заноситься негайно після одержання 
їх. а паіілізніш -на протязі 3-х днів.

10 . ІІи-.м вчіаиєтгн рсч;стр«щії. поддай до 
реєстраційної частиш! •ногаріяльно засвідчс- 
їй •дсчсучічгш видасться старопі, зазначеній 
в ігнх. та указом з цвм вчииясггося па зарс-. 
єстуювачгому документі -напис (штамп) та
кого змісту:

«І9... р.. місця... дни... цього... за- 
реютт|кжапо в реєстраційній частці яри та
кому т> Комгоспі й занотовано в реєстрі бу- 
дідмегь такєго-то міста (або залюдненого 
пункту міською типу під іч. ч... аркуш... 
реєстр ч...

ЛІ... р„ місяця... дня:
Завідатель реєстраційної частини (під

пис. початка)».
Харків. 5  квітня І928 р.

Народній Комісар Внутрішніх Справ
УСРР Балицький. 

Народній Комісар їОстщії УСРР та Ге
неральний Прокурор Республіки В. Порайко.

•ІІ р и ч е ч а іі я е. При переходе д>че- 
іиаденші к новому сийствешінку, старый 
лист не заканчивается и домовладение не 
переносится на новый лист, а на том же 
самом листе обозначается новый соб
ственник.
11. В четвертой графе отмечаются аре

сты (запрещения). налагаемые нотариаль
ной нонтоуюй, производящей регистрацию 
арестов (запрещений) на строения п право 
застройки.

12. В пятой графе указываются залоги с 
обозначением суммы и срока залога, а так
же залогодержатели (ст. 90 ГК).

13. В случае отмены или изменении ка
кой-либо отметки, об угон указынаетон в 
соответственной части графы против И|и*д- 
пдущей записи.

14. Каждая отметка удостоверяется под
писью заведующего регистрационною ча
стью. Если отметка, вносимая в реестр, от
носится нс ко всему домовладению в целом, 
а лишь к его части, надлежит указывать 
часть, к какой именно отметка относится.

15. Нотариально удостоверенные доку
менты, подлежащие занесению в реестр, 
надлежит зарегнетрлронать нс позднее 7 
дней с дня их подачи, а запретительные и 
разрешительные статьи вносятся немедлен
но после их получения и во всяком случае 
пе позднее 3-х дпей.

1(>. После производства регистрации, 
представленные в регистрационную часть 
нотариально удостоверенные документы вы
даются стоуюїіс, указанной в них, н одно
временно с отим на зарегистрированном до
кументе делается надпись (штамп) следую
щего содержания:

«19 . . .г. -месяца . . . дня . . .
настоящий................................... зарзгистриро-
вап в регистрационной части цри таком то 
Комхозе и отмечен в реестре строений та
кого то города (или населенного пункта го
родского типа) -по УгУг . . лист. . . . 
реестр .V?....

19 . . г. месяца . . . дня . . . .  
Заведующий регистрационной частью 

(подпись, печать)».
Харьков. 5 апреля 1928 г.

На|юдный Комиссар Внутренних 
Дел УССР Балицкий.

На|>одпый Комиссар Юстиции УСРР 
ц Генеральный Прокурор

Республики В. Порайко.



Ст. 35

Додаток до арт. 35 36. Уз^

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

1 стор. аркушу
№......................

Майновий склад до
моволодіння та мі
сце його розта шу- 

вання

Прізвище, ім’я та по 
батькові домовласника, 
або повна назва прав- 
ної особи чи установи, 
що володіє домобудів- 

лями

Яким правом та на 
підставі яких докумен
тів здійснюється воло
діння домобудівлямн

З а у в а ж е н н я

М?...

1

І

2 стор.

1
1
1

аркушу
№-.....-..

Відомості за претензії та інші
грошові вимоги або обмеження і Відомості про застави домобу* 
прав власносте забезпечених | ; 
арештами за постановами уп* ; дівель або права забудови 

равнения на те органів і і 1 .

З а у в а ж е н н я

Наділ, як виготовляти й заповняти реєстр 
за цією формою. 1 2 3

1. В кожній пифі реогціу, з досажан* 
ням загл.плюї фєрми, .«окуть бути івдгрл- 
фп для відомостей. що винагаюткя за мит* 
центи умовами, але з тям, щоб це чю пе- 
•роиіщджало зашиту огненних відомостей, 
які шмагаються інструкцією, що до неі ця 
ферма додаться.

2. В запису до реестру відомостей, належ- 
пі пазяи, дати, кількість, розмір і слова 
записуються но скоромно, а псенктю, як 
це жилачено в належим документах, на 
ш ктаїі яких «помолі заспсуиггься.

3. В разі до реєстру записується відомо* 
сті про зміни в стані домодалсиіппя (розділ, 
эялышмшя або омотпоетня його) та воло* 
дідмда Д'тпргпо усіх будівель домоволоаін- 
ші. чи частота їх. то до запису цих вцо-

иостей п<> всіх г|«афах ццшдатьея рису, під 
які*» й .шпигуються ці відомості, при 
Лійіму:

а) в разі зміни дотичні стану домоволо
діння, то склад його нашим» шпшачмггься 
в графі 1-Й нижче риси відповідно до тих 
даних, відомості црт які записується ДО- 
реєстру;

б) в разі аиіип дотичні стану володільців 
(збільшується або зменшується число еоів- 
шшцільців), то володільців (сипикиодільців) 
заосяю визначається в графі 2-й відповідно 
до тих даних, відомості про які записуються 
до реєстру:

в> в разі зчіїта дотичні стаїгу й. домово* 
лодіаня Й ваюдільців, то пайово зззпачасть- 
ея нижче {«си й склад домоволодіння й во
лодільців:

г) надалі, воі нотатки записуються ниж
че зроненої риси.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР
36. Об измееннии ст. ст. 12 и 18 инструк- 
цим НКЮ УССР от 14 ноября 1927 г. 
«О применении амнистии, об*явленной к деся
той годовщине Октябрьской Революции».

На підставі постанеш Президії ЦОК Сою
зу РСР о 14 борсзпи 192В р. * !Т|н> глума* 
чаты арт. З амністії Президії ЦВК Союзу 
РСД* з 2 листопада 1927 року» Народній 
Комісаріят Юстиції У<ТР л о ста но в и в:

Арт.арт. 12 та ЇХ терупції НКЮ УСРР 
з 14 дистжада 1927 р. «ІІ|ю застосування 
амністії, що її оіо.і.ніі'ио до 10-тиріччн 
Жовтневої Ргііолюції» ;3б. Уз. УСРР 1927 р., 
«ідд. ІІ, А*п 42—43, арт. 190) аміни ги та 
зредагувати таї;:

<12. Каш застосовукти'Я уоишп» доре- 
чонцивс звільнення д<» загоджених, що їх 
за цісю інструкцією наложить ЗВІЛЬНИТИ, 
якщо юши 'ві.тбу.гн иололшіу або дві тре
ти; рОЧІМІЦЯ ЩШЖНШНН 'ІЇ1Ї.ТІ, то реченці 
наложит, ^враховувані, вважаючи по на 
реченці, що їх іігтсіііоім но судовим виро
ком, а на реченці, що їх установлено и на
слідок жістосунашін ачіиутії, соб-то на 
РОЧШЩІ, ЩО ЇХ окорочен» ІІД ЦО.ЬІЛЇШу ЦО» 
на одагу третину-.

<18. Д> зазначених н арт. арт. 16 і 17 ін
струкції заоуджошіх (трудящих і чіогрудч- 
щігх), що не лгдбу.іи <ігиьлмші або двох 
третин встаю!в.гі‘іиж> судячим мірлігох ре- 
чошія до 7 листопада 1927 року, амнсетію 
застосшукгься після таг», як іміііі відбу
дуть зазначені реченці, у «[юрмі вив'язнепня 
Іх та зш.шіотгя вісі зіпшшіх з вироком 
додаткових входів соціальної «Гюронн».

Харків. :> квітня 1928 р.
Заот. Нл]шдш.ого Комісара Юстиції УСРР 

та Генерального ІЦнжурора
І'сЧ'лублілн Михайлик.

Оголошено в <Шстях ВУЦКК» 7 квіти» 
192Х р„ У* 84.

ПОСТАНОВА НАРКОМФІНУ УСРР

37. Інструкція про прикладення постанови 
ВУЦВК'у й РКК УСРР з 10 квітня 1928 р. 
«Про встановлення відрахувань до місцевих 
бюджетів із штрафів, накладуваних за зла- 
мання скупниками правил гро промисловий

податок».

1. Чюшість цієї постанови ВУЦВК й РИК 
УОРР з 10 квітня 1928 р., «Про встаеов-

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР
36. Про зміну арт.арт 12 та 18 інструкції 
НКЮ УСРР з 14 листопада 1927 р. «Пре 
застосування амнестії що її оголошено де

10-тиріччя Жовтневої Революції».

На основании нтташжлешія Президиума 
ЩІК Союза ПТ от 14 марта 1928 года <0 
толковании ст. 3 ачниепш Президиума ЦИК 
Союза ПТ от 2 ноября 1927 года*, 11а|н*(• 
ныл Комиссариат ІОпіїнни УОТ п о с т а -  
н о н ч л:

Ст. ст. 12 н 18 инструкции НКЮ УОТ 
.»т 14 ноября 1927 г. <0 применении лч- 
ІІИГТНІ1. об явленной к десятой годовщине 
Октябрьской Революции» (Г. У. УССР
1927 г., (хгд. Л, .V; 42—13, ст. 190) паче- 
ишь, наложив в следующей |н‘іакцнн:

<12. При Н|ііімеііеніш условію-;іос|ючііогп 
(Н'ВобоЖДеШІЯ к осужденным, коп согласно 
настоящей инструкции подлежат осшюожде- 
нню но шбытни половины или двух Т]ЧТЄІІ 
г;хжа лишения свободы. с]мм,и нсобходн- 
мо исчислять, не ходи по из гртіат.
упиновленвых СУДебНЫМ 11|ИШЯЮ|ЮМ. Л 
из с.|юков установленных в результате 
применения амнистии, т. е. из с|няаж. 
сокращенных на половину или на одігу 
треть».

<18. Іі указанным л ст. ст. Н> н 17 ин
струкции осужденным (трудящимся И 110- 
труднщи.чса). иг опїишшіч половины или 
двух третей установленного судебным прк- 
|(ЧН1|н)Ч срока к 7 ноября 1927 г., амни
стии лриченитя англе тои», как они •«тбу- 
дут указанные сроки, в виде осв«йн»жд<чіп:і 
от заключения и связанных с. нрнгово|к>м 
дополнительных мер социальной защиты».

Харьков. 5 «преля 1928 г.
Зам. Народного Комиссара Юстиции УПТ
и Генерального И|юку]юра

Республики Михайлик.
Расітшікоіьшо в «Вістях ВУЦВК» 7 апре

ля 1928 г., А* 84.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМФИНА УССР

37. Инструкция по применению постанов
ления ВУЦИК и СИК УССР от 10 апреля
1928 г. «Об установлении отчислений в 
местные бюджеты со штрафов, налагаемых 
за нарушение скупщиками гфавил о промы

словом налоге».

1. Действие настоящего цоетановдешы 
ВУЦИК И СИК УССР от 10 лпр. 1928 г. «Об



лешія відрахувань до міецових бюджетів із 
штофів, накладугишнх жі зламання скун- 
іпгками правім іі]ю п|юмиело»]гй податок». 
(«Вісти ВУЦНК» з Іі) квітня 1928 р., У* 92) 
поширюється лішіе на «уот штрафів, що їх 
буде иаклщсчго аа порушення правил ггро 
промігелтво оподаткування скупів.!; з боку 
»сіб, які мешкають та провадять алераідіТ «а 
території УСРР, і не поширюються па інші 
шци штоафів за порушенім правил, що 
регулюють торгівлю і{ промисел.

2 . Про кожне гшяадшіпя порушень з бо
ку скупіпяоьв правил про промиг-тоіші по
даток органи сільської ради або раііоігоного 
шжоиавчяго к-шітсту повпчпгі скласти про 
тигпла з додержанням порадку, зазіючпюг » 
в арт.арт. 83—85 Інструкції У* 2 «Про 
порядок сгягзшп іО'ржа»ір>го промислового 
податку» з 8-го жовтня 1920 року.

3. Зазшічояі в арт. 2 протоколи ’юдаєп 
ея ігайпізнчш наступного для (після їх скла
дення інспекторові безпосередніх податків 
тото району.'де є сільрада або райвиконком, 
яка склали протокола.

4. Зазначеним в арт. З протоколом інопсчі- 
тор веде окрему реєстрацію за загаді.по в^та- 
ігов.тічюю формою, і в дальшому їх напрям
кові д о д е р ж у я  порядку, передбачепого в 
§ 8Г> згаданої вище інструкпії У? 2 про 
птюмисловий податок ■ що до протоколів, 
гклацошре «іпнжвпт особами «податкового до
гляду».

5. Органи сі.тд.радн й райвикоїжому, вп- 
ірвківти порушення ігралпл про промислове 
оподаткування сюупівлі. за дшшків. перед- 
бачешге арт. 12 Положення про промпсчто- 
глгй пспаток з 24-го вересня 1926 рову (36. 
Зак. (ТОР 1920. р.. У* 0,3. арт.473), мают, 
так само право накладати арешт на товар, 
що його продається або заготовлюєтя. По
рядок вжиття цього способу, тяповшо до 
міспевпх умов, встановлюють відповідні окр- 
фіпввідпі.'ш, аде з том. щпбп про кожен ви
падок такого арешту повідомляти відповід
ного інспектора безпосередніх податків най- 
пізніїп паступпого дня після Його накла
дення.

6. Розгляд зазначених протоколів, накла- 
деїшя за ними штрафів та оскарженпя про
вадять окрфшвідіілн загально ветаповленм 
порядком; в такому самому порядкові про
вадиться за дот «протоколами й справлеп- 
ня педоп.татппх та штрафовнх сум.

установлении отчислений в местные бюд
жеты со штрафов, налагаемых за наруше
ние скупщинами правил о промысловом на
логе» («Мсти ВУЦШІ» от 19 апреля 1928 г.. 
У? 92) распространяется лишь на суммы 
штрафов, которые будут наложены за на- 
рушениз ГфПВНЛ О !1|ЮМЫГЛ0В0М обложении 
скупки со стороны лии, проживающих и 
производящих операции на территории 
УСРР. и нс распространяется на другие 
виды штрафов за нарушение правил, регу
лирующих торговлю и промысел.

2 . 0  каждом обнаруженном нарушении 
скупщиками правил о промысловом налоге 
органами сельского совета или районного 
исполнительного комитета должен быть со
ставлен протокол с соблюдением порядка, 
указанного в ст.ст. 83—85 Инструкции .V? 2 
<0  порядке взимания государствеїшого про
мыслового налога» от 8  октября 1926 года.

3. Указанные в ст. 2 протоколы не 
позднее следующего за их составлением 
дня препровождаются инспектору прямых 
налогов того участка, в районе которого 
находится сельсовет пли райисполком, со
ставивший протокол.

4. Указанным в ст. 3 протоколам ин
спектор ведет отдельную регистрацию по 
общеустановлеппей форме, при атом в 
дальнейшем направлении пх соблюдается 
порядок. претусмот|>ешшй в § 86  упомяну
той выше пнетрукппн У* 2 по промысловому 
налогу в отношения протоколов, составлен
ных '«другими лицами налогового надзора».

5. Органы сельсовета п райисполкома, прп 
обнаружении парушеннй правил о промысло
вом обложшпп скгпкн. в случаях, преду
смотренных ст. 12 Положения о промысло
вом патоге от 24-го сентября 1926 года (С.
3. ГГГР 1926 г.. X* 63. ст. 473). пользуются 
также правом на тожегшя ареста па прода
ваемый илп заготовляемый товар. Порядок 
применения адюй моры, в соответствии с мест
ными условиями, устанавливается подлежа
щими окрфпнотделами, однако с тем. чтобы о 
каждом случае такого ареста, не позднее сле
дующего после его паложеппя дня. сообща
лось бы подлежащему инспектору прямых 
палогов.

6 . Рассмотреппе указанных протоколов 
в окрфипотделах. наложение по ппм штра
фов п обжадовапие производятся в обще
установленном порядке: в таком же поряд
ке производятся п взыскание педопмочпщ 
и штрафных сумм по этим протоколам.



7. Заплачеш <в п. «О» арт. 1 Постанови 
ВУДВК іі РИК УОРР з 10  к-ігітігя 1928 р., 
віц|щх'уваішн до місцевих бюджетів, можно 
провадити .нішо після фактичної шитлатя до 
каси штрафних сум.

8 . Па лтоід<йс.тмгшіх, що їх падон.тастъ'ен 
до шаоїт щю виплату наложпнгх з них сум 
штрафів згідно з зазначошпш в арт. 2  цієї 
інструкції їфопчштмн, фічгоргаш -пошті 
р> «ти ргг.їрахл*игок штрафом* сам з зазна- 
чєчрігжн, яка саме оума та ао бюджет)- якого 
само райвиконкому або сільради повинна 
бути зарахована з загальної суми штрафу.

9. Приймаючи штрафові сума на гадогаїгі 
зазігачоїтх ^ арт. 8  повідомлень, скарб- 
нчгцілчч частини НКФ заігфніГлтковують їх 
тчіьтпм способом: 50% загальної суми штра
фу записують бюджети того райвикон
кому або сільради. ш склали іцютокола ІІ 
які зазначено в платіжному повідомленні, 
а 50% іга держбюджет, з тим, ацо з остан
ніх по.юшнгу «підраховується до місцевого 
бюджету звичайним порядкам, за § 173 На
казу що до рахіштцтва й звіткостн 
(арт. 24 Положвппя про місцеві фінансл).

Харків, 19 квітня 1928 р.

Заст. Нзіюдиього Комісара Фіпаїич-в
УСРР Арсен.

Оголошену в «Вістях ВУЦВК» 21 квітни 
1928 р., № 94.

7. Указанные в и. «6» ст. 1 Постановде- 
мня ВУЦІІК и ПІК У(ТР от 10 апреля 
1928 г. отчисления и местные бюджеты 
могут производиться лишь после фактиче
ской уплаты в кассы штрафных гумм.

8 . На посылаемых плательщикам из
вещениях об ушате суммы штрафов, при
читающихся с них но указанным в ст. 2 
настоящей инструкции протоколам, фшюр- 
га им обязаны делать расчет штрафных сумм 
с указанном, какпн именно сумма и в бюі- 
жет какого именно іайнсіголкоча или сель
совета должна быть зачислена из общей 
сумм?.! штрафа.

9. При приеме ипрафных сумм по ука
занным в ст. 8  об'явленням казначейские 
части НКФ лриходувгг их в следующем 
порядке: 50% «м'ицой суммы штрафа запи
сывают па бюджеты того райисполкома пли 
сельсовета, каким составлен протокол и 
какой указан в платежном об'явлений, л 
50% в госбюджет, при атом из последних 
половина отчисляется -в местный бюгжет 
обычным порядком, соответстионпо § 173 
Наказа что гдоговок-тку и о^етігости (ст. 24 
Положення о честггых финансах^.

Харьков, 19 апреля 1928 г.

Зам. Народного Комиссара Финансов
УССР Арсон.

Распубликовано в « Вістях ВУЦВК» 21 апреля 
1928 г., .У« 94.



ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТЯ ЕКСПЕДИЦІЯ:—ХаркІ*. аулиці Артема. 31

КРАМНИЦІ: Київ, аул- Вомкі-моіо, 17 
Одеса, аул. Паяли, 12
Дніпропетровське. проспект Карла Маржа, ріг Леиїжья., <1 
Артсмокьме, Харківська аул. 51 
Полтава, Котляревська аул-. ІІ 
Харків, аул. Першого травня, в

ПРЕДСТАВНИЦТВА: Юридичне Вид *" НКЮ РСФРР—Москва. Кутиециий мост, 7.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:
БЮЛЕТЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО 
= УРЯДУ УКРАЇНИ =

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 
•інділ І І ІІ нл І рік . . 15 карб. 

. „ » . широку . 8

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до „36. Уз.“ за 1928 р. (від І І ІІ) 

ЦІНА ) крб. 50 кон.

ЮСТИЦІЇ
ЮПІЖНИКИ.
НАКАЗИ,
ПОСТАНОВИ 
та ОГОЛОШЕННЯ) 
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

На 1 рік . . 8 крб.— к.
.. півроку . . . .  4 „ 50 к.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до Бюлетеня на 1928 рік 

ЦІНА І крб.

ЧЕРВОНЕ
П Р А В О

ВЕСТНИК

С О В Е Т С К О Й
юстиции

ДВОХТИЖНЄВИЙ ОРГАН 
НЛРКОМЮСТУ У. С. Р. Р

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік........................б крб. — коп.
На нінроку . . . .  З  „  5 0  „

Двухнедельный Орган Нарком- 
юста и Украинского Юридичо* 

ского О-ва

УСЛОВИяТІОДПИСКИ:
На І год...................... 10 руб. — коп
На б месяцев . . . 5 „ 50 .

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ 
ЗА КАЛЕНДАРНИМ РОКОМ (з 1-го січня).

В 1928 року цих видань менш ніж на півроку 
Видавницт. передплату не приймає.

Передплату приймається у всіх крамницях, представ*, 
та уповноважених Юрвидавництва.


