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ЗМІСТ
Постанови Наркомюсту, Наркомпраці, 
Наркомвнусправ, Наркомздоров'я, Се- 
кретаріяту ВУЦПК'у, НКСоцзабезу, 
Центральної Комісії селянської взаємо
допомоги при НКСЗУСРР,ВРНГСРСР, 
ВРНГУСРР, Наркомземсправ, Нарком- 

фіну УСРР
(27 квітня, 2—28 червня, 2—3 липня 

1928 року)
73. Про притягнення медичних робітників до 

трудового відбутку на боротьбу з епідеміями.

74. Інструкція про взаємини сільських рад і рай* 
онових виконавчих комітетів з селянськими 
товариствами взаємодопомоги.

75. Тиловий статут селянського товариства 
взаємодопомоги.

7і». Інструкція про перехід селянських това- 
риств взаємодопомоги на статут.

77. Як справляти гроші за одержаний від спо
живчої кооперації в кредит хліб (борошном 
і зерном).

7$. Інструкція про прикладення постанови Ц8К 
І РНК Союзу РСР з 26 березня 1927 р. 
.Про відрахування державними підприєм
ствами, що здобувають тооф, грошевих за
собів на заходи по боротьбі з малярією 
на торфових розробітках**
Про визначення дня, що від нього настав 
термін вимоги.

80. Про скасування за амнестією штрафів в 
справах лісових праволомств.

31. Про прикладення постанови ВУЦВК'у іРНК 
УСРР з 4 квітня 1928 р. „Про житлові 
єднально-конфліктові комісії*.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления Наркомюста, Нарком- 
труда, Наркомвнудела, Наркомздра- 
ва, Секретариата ВУЦИК, Нарком- 
сообеса, Центральной Комиссии се
лянской взаимопомощи при НКСО 
УССР, ВСНХ СССР, ВСНХ УССР, 

Наркомзема, Наркомфина УССР
(27 апреля, 2—28 июня, 2—3 июля 

1928 года)
73. О привлечении медицинских работников к 

трудовой повинности для борьбы с эпи
демиями.

74. Инструкция о взаимоотношениях сельських 
советов и районных исполнительных ко
митетов с селянскими обществами взаимо
помощи.

75. Типовый устав селянского общества взаи
мопомощи.

76. Инструкция о переходе селянских обществ 
взаимопомощи на устав.

77. О порядке взыскания сумм за полученный 
от потребительской кооперации в кредит 
хлеб (мукой и зерном).

78. Инструкция по применению постановления 
ЦИК и СНК Союза ССР от 26 марта 
1927 года .Об отчислениях государствен
ными торфодобывающими предприятиями 
денежных средств на мероприятия по 
борьбе с малярией на торфоразработках*'.

79. Об определении дня, с которого возникает 
срок требования.

80. Об отмене по амнистии штрафов по делам 
о лесных правонарушениях.

81. О применении постановления ВУЦИК'а 
и Совнаркома УССР от 4 апреля 1928 года 
.О жилищных примирительно-конфликтных 
КОМИССИЯХ*'.



ОБОВ'ЯЗКОВА ПОСТАНОВА

НАРКОМ ПРАЦІ, НАРКОМВНУСПРДВ І НАР- 
КОМЗДОРОВ Я УСРР.

73. Про притягнення медичних робітників 
до трудового відбутку на боротьбу з епі

деміями.

Підстава: арт. И Кодексу Законів 
про Працю УСРР(36. Уз. УСРР 1922р., 

М 52, арт. 751).
1. За випадків гострих епідемій та коли 

не можна ліквідувати їх наявними силами 
органів здо;мв я, до міоцовостн, що її від
повідний окрвігсопком, в порозумінні з Нар- 
комздоров'я УСРР, оголосив за небезпечну 
що-до за|ш.ііиш захцорувапь, доогатит
ся відряджати М(М|нмітішків за трудовим 
відбутком, за вішягками, передбаченими в 
арт. арт. 12—14 Кодексу Законів про Мра- 
ц:о УСРР. на реченець до 2-х місяців.

У в а г а .  В разі особливої потреби за
значений реченець можна продовжити 
найбільш на один місяць.

За медичпих робітників треба вважати 
категорії медробітннш, що їх зазначено 
в арт. 1 постанови РИВ УСРР з 17 квітня 
1924 р. «Про правила, що регулюють 
професійну роботу' медперсоналу* (Зо. Уз. 
УСРР 1924 р., № 10, арт. 94).

3. Відраджування за трудвідбугком мед- 
робітннкіп. що працюють в медично-сані
тарних установам, та медробітників, що віль
но практикують і йе працюють %в модичло- 
еанітарішх установах, дозволяється лише в 
разі, кати бракуватиме безробітних метро- 
бітішкіп належної кваліфікації.

4. Потреба відряджати медичних робітни
ків за трудовим відбутком за зазначепих в 
арт. 1 випадків встановлюється обов'язко
вою постановою відповідного окрвикопкому 
на подаїшя округового відділу (інспектури) 
праці иа заявку окрздоровінспсктури.

5. Персонально призначає меирооітннків, 
шо повинні відбути трудвідбуток, на заявку 
окрздоровіпспектурн комісія дри округово- 
му відділі (інспектурі) праці в складі: го
лови—представника округового відділу (іп- 
спекторп) праці а членів—чіредставшсків ло 
одному від окрздорові пспектурн, профспілки

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАРКОМТРУДА, КАРКОМВНУДЕДА и НАР 
КОМЗДРАВА УССР,

73. О привлечении медицинских работников 
к трудовой повинности для борьбы с эпи

демиями.

Основание: ст. И Кодекса Законов о 
Труде УССР (Собр. Узок. УССР 1922 г., 

№ 52, ст. 751).
1. В случае острых эпидемий н при не

возможности ликвидировать их наличными 
силами органов здравоохранения, в мест- 
шить, об'явленную соответствующим окр- 
нсполкомои по соглашению с Наркокздра- 
вом УССР ииаспою по заразным яаболена- 
ниям, разреиіается командировать медра- 
ботннков в порядке трудовой повинности, 
за исключениями, предусмотренными ст. ст- 
12—14 Кодекса Законов о ТрУД° УССР, па 
срок до 2-х месяцев.

П р и м е ч а я  и с. В случае особой не
обходимости указанный срок может быть 
•П|ЮДОДЖС11, ио нс более чем на один месяц.

.Медицинскими работниками надлежит 
считать категории медработников, указан 
них в ст. 1 постановления ОН К УГОР от 
17 апреля 1924 г. «О правилах, регули
рующих профессиональную работу медпер
сонала» («Собр. Уз. УССР 1924 г., У* 10, 
ст. 94>).
3. Командирование в порядке трудпов.ш- 

посгп медрабелников, состоящих на службе 
в мел* а»у ч; еждепиях, и вольнопцаггику то
щих медработников, йе состояниїх на службе 
в модико • сапитарпых учреждениях, разре
шается таїько в случае недостатка безра
ботных медработппков соответствующей 
квалификации.

4. Необходимость командирования м*и- 
цинспнх работников в порядке трудповин- 
пости, в случаях. указанных в ст. 1, уста
навливается обязательным постановлением 
соответствующего окрпсполкома но пред
ставлению окружного отдела (инспектуры) 
труда по заявке окрздравпиенсктурьг.

5. Персональное назначение медработни
ков, подлежащих трудиовппности, произ
водится по заявке окрздравипспектуры ко
миссией при окружном отделе (инспектуре) 
труда в составе: председателя — подста
вил .тя окружного отдела (инспектуры) тру
да л членов: по одному представителю от



Арт. 73

Медсаипраці і установи, де працює особа, 
ЩО ц лритягаєтця до трудвідбутку.

6. Відраджування за трудовим відбутком 
медичних робітників, що працюють в йе- 
днчщкакітарннх установах органів Иар- 
комздоров’я, лроваднться в межах округи за 
розпорядженнями окрздоровіиспектури, а з 
однієї окдіугн до одної — за розноряджен- 
ннм Ііаркомздоров'я.

7. Відряджає за трудвідбуткоя модробіт- 
ннків, що працюють в іігишх, крім органів 
іїаркомздороп я. установах та організаціях, 
медробітняків. що вільно практикують, по 
ирацюючи в медячно-сапітараих установах 
та організаціях, а так само безробітпих мод- 
робітників, відповідний округом! відділ (ін
спектура) праці.

У в а г а .  Всі устаиовп, підприємствата 
організації повніші негайно по одержанні 
повідомлення від окрвідділу (інспекту
ри) праці звільняти відроджуваних від 
роботи.
8. За відрядженими за трудовим відбут

ком медичними робітниками зберігається їх 
посади, що воші їх обіймали до відрядження. 
Крім того, їм видається за рахуиок відповід
них органів охорони здоров'я кошти, перед
бачені постановою ЦБК і РНК Союзу РСР 
з 14 січня 1927 р. «Про службові відряд
ження в дожах Союзу РСР» (36. Зак. СРСР 
1927 р., Й 4, арт. 42), а так само зарплат
ню розміром пе менш утримання, що його 
одержував відряджений на останній своїй по
саді.

9. На відряцксшія за трудовим відбутком 
медичних робітників з одної медично-сані
тарної установи до одної, безробітних медич
них робітників, а так само медичних робіт
ників. що вільно практикують, но працю
ючи в меднчно-санітаркпх установах, в 
місця їх постійної служби, або домівки, віл- 
ряджувальннх грошей, передбачених поста
новою ЦВК і РИК Союзу РСР з 14 січня 
1927 р. «Про службові відрядження в ме
жах СРСР*, не видасться.

10. Відряджуваинх за трудовим відбутком 
безробітним медробітішкам* а так само ме- 
дичпим робітникам, що вільно практикують, 
не працюючи в модпчпо-саштарних устано
вах. виплачується утримання за ставкою 
відповідної посади і, мрім того, їм по вер-

окрздравинспектуры, профсоюза Медсантруд 
я учреждения, где работает лицо, привле
каемое к трудповппностп.

(>. Командирование в порядке трудповнн- 
нос<н медицинских работников, состоящих 
на службо в медсаиучреждеииях органов 
Наркомздрава, производится в границах ок
руга, по распоряжению окрадравинслектуры, 
а из одного округа в другой по распоряжению 
Наркомздрава.

7. Командирование в порядке трудповпн- 
пости медработников, работающих не в уч
реждениях органов здравоохрапепия, вольно
практикующих меарабопшков, не состоя
щих на службе в мсдсапучреждснпях и 
организациях, а также безработных медра
ботников, проводится соответствующим ок
ружным отделом (ігжшекггуроЯ) труда.

П р и х е ч а и п е .  Все учреждения, 
предприятия и организации должны, по 
полпенни сообщения от окротдела (га- 
с-пектуры) труда, немедленно освобождать 
командированных от работы.
8. За медработниками, командированны

ми в порядке трудповтшостн, СОХрдННЮТСЯ 
места их службы, занимаемые до команди
рования. Кроме того, им выдаются за счет 
соответствующих органов здравоохранения 
средства, предусмотренные постановлением 
ЦИК н СИК Союза ССР от 14 января 1927 г. 
«О служебных командировках в границах 

Союза (ЯР» (Сбор. Зак. СССР 1927 г.. У* 4, 
ст. 42), а также заработная плата в разме
рах нс менее содержания, которое получал 
командированный на последней своей долж
ности.

9. При командировании медработников в 
порядке трудовой повинности пз одного мед- 
санучрежцения в другое, безработных мед- 
раОотппков, а также медработников вольно
практикующих, пе состоящих на службе в 
меднпнпгко - санитарных учреждениях, в ме
стах их постоянной службы или пребывания 
командировочные, предусмотренные поста
новлением ЦИК п СИК Союза СОР от 14 ян
варя 1927 г. «О служебных командировках 
в границах ССОР» не* выдаются.

10. Командированным в порядке трудно- 
вннностн безработным медработникам, а так
же вольнопрактикующим медработникам, не 
состоящим па службе в мсдсанучреждепнах, 
выплачивается содержание по ставке соот
ветствующей должности и, кроме того, воз-



таеться шітрати, що їх передбачено внще- 
паведеною постановою ЦВК і РИК Союзу 
РЄР, з 14 січня 1927 р.

11. За зламания правил, «становлених 
цією обов’язковою постановою, застосо
вується заходи адміністративного впливу 
за л. «а> арт. 47, ї іі. «м» арт. 72 Адмі
ністративного Кодекс V УСРР (36. Уз. УСРР 
1927 р., Уз 63—65,' аі»т. 240).

Харків. 27 квітня 1928 р.

Нарсдиій Комісар Праці
УСРР Гулий.

За Народнього Комісара Внутрішніх 
Справ УСРР І. Якимович.

Заст. Народиього Комісара Охоропп
Здоров'я УСРР Нагорний.

ПОСТАНОВА
СЕКРЕТАРІЯТУ ВУЦВК’у Й НАРКОМСОЦЗА- 

ВЕЗУ УСРР.

74. Інструкція про взаємини сільських рад 
і районових виконавчих комітетів з селян

ськими товариствами взаємодопомоги.

Видано: на розвиток п. „пт арт. 12 
„Положення про сільські ради" (36. 
Уз. УСРР 1927 р„ М 47-48, арт. 212) 
і п. вги арт. 23 „Положення про ра
йонові з'їзди рад і районові виконавчі 
комітети“ (36. Уз. УСРР 1927 р., 
№ 56-57, арт. 231) та на підставі 
„Положення про селянські товари
ства взаємодопомоги**' (36. Уз. УСРР 
1925 р., № 3, арт. 21 та 1928 р., 

№ З, арт. 21).
1. Сільські ради та районові виконавчі ко

мітете, сприяючи організації й діяльності 
селянських товариств взаємодопомоги та 
здійснюючи загальний нагляд за їх діяльні
стю, не мають права втручатися в їх біжу- 
чу оперативну роботу, особливо,—в розпо
рядження грошевими’й натуральними кош
тами цих товариств.

2. Сприяючи селянським товариствам вза
ємодопомоги. сільські ради повинні:

1) іюслуговуватп безплатно селянські то
вариства взаємодопомоги своїм техиичнпм 
апаратом, нс припуска,очи, проте, з'єднання 
діловодства сільрад з діловодством селянсь
ких товариств взаємодопомоги й допомагаю*

мешаются расходы, предусмотренные шш 
\указаішмм постановлением ЩІК и (ЛІК 
Союза ССР от 14 января 1927 г.

11. Нарушение правил, установленных 
этим обязательным постановлением влечет 
за собой применение мер административного 
воздействия по л. *а» ст. 47 и п. <м> ст. 72 
Административного Кодекса УССР (Собр. 
У зак. УССР 192? г.. У* 63-65, ст. 240).

Харьков. 27 апреля 1928 г.

Пародный Комиссар Труда
УССР Гул>ій.

За Народного Комиссара Внутренних Дел 
УССР И. Якимович.

Зам. Иародиого Комиссара Здрлвоохране* 
ІІЄІ1ИМ УССР Нагорный.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЕКРЕТАРИАТА ВУЦИК’а И НАРНОМ- 

С005ЕСА УССР.

74. Инструкция о взаимоотношениях сель
ских советов и районных исполнителях 
комитетов с селянскими обществами взаимо

помощи.

Издано: в развитие п. „п* ст. 12 
„Положения о сельских советах“ (36. 
Уз. УСРР 1927 г., № 47—48, ст. 212) 
и п. „г* ст. 23 „Положения о рай
онных с'ездах советов и районных 
исполнительных комитетахи {36. Уз. 
УСРР 1927 г., № 56-57, ст. 231) и 
на основании „Положения о селянсь
ких обществах взаимопомощи• (С. У. 
УССР 1925 г., М 3, ст. 21 и 1928 г., 

№ 3, ст. 21).
1. Сельские советы и районные испол

нительные комитеты, содействуя организа
ции и деятельности селянских обществ вза
имопомощи и осуществляя общее наблюде
ние за их деятельностью, не вправе вмеши
ваться в их текущую оперативную работу, 
в особенности,—ев распоряжение денежными 
и натуральными средствами этих обществ.

2. Содействуя селянским обществам вза
имопомощи. сельские советы обязаны:

1) обслуживать бесплатно селяшкио об
щества взаимопомощи своих техническим 
аппаратом, не допуская, однако, слияния 
делопроизводства сельсоветов с делопроиз
водством селянских обществ взаимопомощи



чи правильній постановці діловодства та 
лвітности селянських товариств взаємодопо
моги;

2) опрацьовуючи питання ацо-до сільсько
го й райопового бюджет)’, спрацьовувати так 
само і питання що~до поліпшення матеріаль
ного стану виборних робітників канітегів се
лянських товариств взаємодопомоги, щоб 
уникнути частої зміни їх;

3) здійснювати соціальну допомог)- сіль
ській людності через с&мшмі товариства 
взаємодопомога;

4) пояснювати сільській людності вагу та 
значіння оргаїгізапії селянської взаємодооо- 
мого, скликати загальні збори виборців для 
організації селянських товариств взаємодо
помоги но тих селах, де такі товариства що 
не організовано й сприяти селянським това
риствам взаємодопомоги в справі переходу 
ігх «а принципи колективпо-доброхітиого 
членства;

5) підтримувати, за належпих випадків, 
перед земельними органами та земельними 
громадами прохання селянських товариств 
взаємодопомоги про закріплення за ними 
земельних далыпгць, так із запасних земель 
земолышх громад, як і з державного земель
ного фонду;

6) сприяти селянським товариствам вза- 
смодошмогн )творнти міцні насінньові та 
харчові запаси, а так само допомогати комі
тетам селянських товариств взаємодопомоги 
провести через відповідні зборп виборців 
дєброяітіїі цільові внески па придбання сіль
сько-господарчого реманенту та на інші гос
подарчі потреби;

7) притягувати селянські товариства вза
ємодопомоги до участи в розробім й практич
ному здійспеплі заходів до піднесення мало- 
засіблнх господарств селянства та до оборо
ни їх інтересів;

8) сприяти селянським товариствам взає
модопомоги виконати директиви Уряду та їх 
вищих органів;

9) обороняти, за потрібних випадків, гос
подарчі інтереси селянських товариств вза
ємодопомоги леред державними, грохадськи- 
мпмн та іншими установами й організаціями, 
а так само стежити за належним застосу- 
вашіям пільг, що їх надано селянським то
вариствам взаємодопомоги на підставі чин
них законів;

и содействуя правильной постановке діло
водства и отчетности сельских обществ 
взаимопомощи;

2) прп разработке вопросов, касающихся 
сельского и районного бюджета, прорабаты
вать также и вопрос об улучшении мате
риального положения выборных работников 
комитетов селянских обществ взаимопомо
щи, в целях устранения частой смены их;

3) осуществлять социальную помощь 
сельскому населению через селянские обще
ства взаимопомощи;

4) роз'яснять сельскому населению важ
ность п значение организации селянской 
взаимопомощи, созывать общие собрания 
избирателей для организации селянских об
ществ взаимопомощи ® тех селах, ще та
кие общества еще нс организованы п со
действовать селянским обществам взалмо- 
помощл в деле перехода их на основы кол
лективно-добровольного членства;

5) поддерживать, в надлежащих случаях, 
перед земельными органами и земельными 
обществами просьбы селянских обществ 
взаимопомощи о закреплении за иими зс- 
мельрых участков, как из запасных земель 
земельных обществ, так и из государствен
ного земельного фонда;

6) содействовать образованию селянски
ми обществами взаимопомощи местпьгх се
мейных л продовольственных запасов, а 
также содействовать комитетам селянских 
обществ взаимопомощи в проведении через 
соответствующие собрания избирателей до
бровольных целевых •взносов на лриобро,- 
тепие сельско-хозяйственного инвентаря и 
на иные хозяйственные нужды;

7) привлекать селянские общества вза
имопомощи к участию в разработке и прак
тическом осуществлении мероприятий по 
поднятию маломощных хозяйств селянства 
и к защите лх интересе®;

8) содействовать селянским обществам 
взаимопомощи в выполнении ими директив 
Правительства и своих высших органов:

9) защищать, в нужных случаях, хозяй
ственные интересы селянских обществ 
взаимопомощи пе[>од государственными, об
щественными п иными учреждениями л ор
ганизациями, а также следить за надлежа
щим применением льгот, предоставленных 
селянским обществам взаимопомощи на 
основании действующего законодательства;



10) вживати встановлення порядком за
ходів до 'передачі селянський товариствам 
взаємодопомоги безгосподарного, відумерлого 
та конфіскованого по суду чи іданістра- 
тіівннм порядком майна селянських дворів, 
а так само і іншого майна, що його за чин- 
ними законами треш передати селянським 
товариствам взаємодопомоги.

3. Здійснюючи загальпнй нагляд за діяль
ністю селянських товариств взаємодопомоги, 
сільські ради й районові виконавчі коміте
ти вживають, зокрема, заходів іцо-до:

1) закріплення діяльносте селянських то
вариств взаємодопомоги на планових прпп- 
нинах та забезпечення витрачання їх фондів 
за планами, що їх затвердили загальні збо
ри товариств та вищі органи селянської 
взаємодопомога й виключно на потреби, що 
їх по}>едбачено Положенням яро селянські 
товарища взаємодхяомогп:

2) переведення регулярної звітносте се
лянських товариств взаємодопомога перед 
селянством, а так само пожвавлення і! по
ліпшення роботи ревізійних комісій селянсь
ких товариств взаємодопомоги;

3) усунення нездорових ЯВІПЦ у діяльно
сті селянських товариств взаємодопомоги, 
зокрема, в справі ухилу їх в торговельну ді
яльність, здавання своїх земель в (фонду та 
змоловшій, добиваючись того, щоб селянсь
кі товариства взаємодопомоги перейшли до 
цілковитого обробітку своїх земель громад
ським або господарським способами; ;

4) суворого додержання встановлених у 
порядку, передбаченому законом, норм ви
трат на організаційні полюби селянських 
товариств взаємодопомога:

5) провадження роботи селянських това
риств взаємодопомога в повній відповідності 
з Положенням про шга і належит закона- 
мп, а так само з виданим и па розвиток їх 
іпструкціямп й наказами;

С) уві.тьівння підприємств селянських то
вариств взаємодопомоги від місцевих подат
ків і оплат, а так само від орендної плати, 
що шшахяп, доміісцепетх коштів, за орт. 18 
«Положення ігро селянські товариства вза
ємодопомоги (36. Уз. УСРР 1928 р., X* 3. 
арт. 21).

4. Вшшншга недоліки в роботі селянських 
товариств взаємодопомоги, сільради та рай-

19) принимать в установлением порядке 
мери к передаче ссляїІЇкнм обществам вза
имопомощи беохюнйного, 'виморочного н 
конфискованного по суду или в администра
тивном порядке имущества селянских дш- 
ров, а также ниого имущества, подлежаще
го по действующему законодательству пе
редаче селянским обществам взаимопомощи.

3. Осуществляя общее наблюдение за 
деятельностью селянских обществ взаимопо
мощи, сельские советы іі районные испол
нительные комитеты принимают, в ча
стности, меры в отношении:

1) закрепления деятельности селянских 
обществ взаимопомощи на плановых осно
вах п обеспечения израсходования их фоп- 
дов, согласно планам, утвержденным общи
ми собраниями обществ и высшими орга
нами селянской взаимопомощи и исключи
тельно на нужды, предусмотренные Поло
жением о селянских обществах взаимопо
мощи;

2) проведения регулярной отчетности се- 
ляпекпх обществ взаимопомощи пред се
лянством, а также оживления и улучшении 
работы ревизионных комиссий селянских 
обществ взаимопомощи;

3) устранения пездоровьгх явлений в де
ятельности седяпекпх обществ взаимопо
мощи. в частпостп, »в уклоне их в торговую 
деятельность сдаче своих земель в аренду 
и с половшій, добиваясь того, чтобы се
лянские общества взаимопомощи перешли 
к исключительной обработке своих земель 
общественным пли хозяйственным спосо
бами;

4) строгого соблюдения, установленных в 
порядке, предусмотренном закопом, норм 
расходов на организационные нужды селяз- 
ских обществ взаимопомощи;

5) проведения работы селянских обществ 
взаимопомощи в иолпом соответствии с По
ложением о них п надлежащими законами, 
а также с изданными ® развитее их пн- 
струкцнямн п распоряжениями;

6) освобождения предприятий селянских 
обществ взаимопомощи от местных налогов 
и сборов, а также от аридной платы, по
ступающей в местные сродстаа, согласно 
ст. 18 «Положения о селянских обществах 
взаимопомощи» (86. Уз. У(Х!Р 1928 г.. 
& 3. ст. 21).

4. При выявлешш недочетов в работе 
селянских обществ взаимопомощи, сельсо-



виконкоми повніші вживати відповідних за
ходів до усуиешш їх.

5. Постійний ззязок з селянськими това
риствами взаємодопомога сільради та рай
виконкоми повніші здійснювати шляхом:

1) періодичного засдуховувапня, най
менш раз па три місяці, доповідей про ро
боту селянських товариств взаємодопомоги 
на засіданнях сільрад та райвиконкомів;

2) нрнтятеппя представників селянських 
товариств взаємодопомоги з правом дорадчого 
голосу на засідання пленумів сільрад та 
райвиконкомів;

3) відрядження представників сільрад та 
райвиконкомів на засідання комітетів і за
питый збори селянських товариств взаємо
допомого;

4) погодження планів господарчої, соці
ально-культурної та іншої діяльности селян
ських товариств взаємодопомоги з відповід
ними планами роботи сільрад та райвикон
комів.

0. Селянські товариства взаємодопомоги 
повніші подавати кожного півроку відомості 
про стан їх діяльности до райвиконкому, 
який в той же реченець подає до округової 
комісії селянської взаємодопомоги відомості 
яро стан селянських товариств взаємодопо
моги свого району за формою, встановленою 
від Центральної Комісії Селянської Взаємо
допомоги разом з Оргвідділом ВУЦІЖ'у.

7. Округові комісії селянської взаємодопо
моги у всіх справах принципового й дирек
тивного характеру зносяться з селянськими 
товариствами взаємодопомоги через члена 
президії райвиконкому, який викопує обов'
язки районового іпепектора соціального за
безпечення.

8. Сполучати посади голови сільради з 
посадою голови селянського товариства вза
ємодопомоги пе припускається.

9. У селищах міського пяту, фабричпо- 
заподських, залізничних, курортипк, дачних 
то-що, до є земельні громади, на селищні 
ради покладається всі обов’язки, що їх пе
редбачається цією інструкцією дотично 
сільрад.

Харків. 2 червня 1028 р.
Секретар Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету Власенко.
Заст. Народпього Комісара Соціального 

Забезпечення УСРР Медвідь.

петы п райисполкомы обязаны принимать 
соответствующие меры к устранению их.

5. Постоянную связь с селянскими обще
ствами шаи'жшо.мащи сельсоветы и райис
полкомы ,(шжны осуществлять путем:

1) периодического заслушивания, не ме- 
нео одного раза в т(хп месяца, докладов о 
работе селянских обществ взаимопомощи на 
заседаниях сельсоветов и райисполкомов:

2) привлечения представителей селяи- 
склх обществ взаимопомощи с правом сове
щательного голоса на заседания пленумов 
сельсоветов и райисполкомов;

3) командирования представителей сель
советов и райисполкомов на заседания ко- 
М1ГТСТОЗ и общие собралпя селянских об
ществ взаимопомощи;

4) согласования планов хозяйственной, 
социально-культурной и иной деятельности 
селянских обществ взаимопомощи с соот
ветствующими планами работы сельсоветов 
и райисполкомов.

6. Селянские общества взаимопомощи обя
заны каждые полгода представлять сведе
ния о состояшш ях деятельности райиспол
кому, который в тот же срок представляет 
в окружную компссою селянской івзаямопо- 
мошк сведения о состоянии селялскпх об
ществ взаимопомощи своего района по фор
ме, установленной Центральной Комиссией 
Селянской Взаимопомощи вместо с Орготде
лом ВУЦИК’а.

7. Окружные комиссии селянской взаимо
помощи по всем вопросам нрпнцилпальпого 
и директивного характера сносятся с селян
скими обществами взаимопомощи через чло- 
па президиума райисполкома, исполняющего 
обязанности районного инспектора социаль
ного обеспечения.

8. Обвинение должности председателя 
сельсовета с должностью председателя се
лянского общества взаимопомощи не до
пускается.

9. В поселениях городского тппа, фабрич
но-заводских, железнодорожных, курортных, 
дачных и т. я., где имеются земельные об
щества, на поселковые советы возлагаются 
все обязанности, предусмотренные инструк
цией в отношении сельсоветов.

Харьков, 2 июня 1928 г.
Секретарь Всеукрапнского Цоптральиого 

Псполпптельцого Комитета Власенко.
Зам. Народного Комиссара Социального 

Обеспечения УССР Медведь.



Зяткрдма Народній Коміса
ріат Соціального Забезпечені** 

13 черіия 1928 р.

75. Тиловий статут селянського товари* 
ства взаємодопомоги.

Підстава: арт. ЗО „Положення про 
селянські товариства взаємодопомоги" 
(36. Уз. УСРР 1928 р., М3, арт. 21).

І. Засади.
1 П <еді сідьрадм

селищі селищної ради
............  району ........................................

округи .......... утворюємся Св-
лявське товариство взаємодопомоги, під 
назвою .. селянське
товариство взаємодопомоги4*.

2 ........................ селянське товариство
птнододомоіи має за своє завдання, ч©і>ез 
міцно об'єднання в своїх лавах селянської 
бідноти й со]>еднядьвнх верств села, органі
зувати на засадах громадської та господар
чої самодіяльності! справу соціального за
безпечення на селі, захищати бідноту від 
визиску куркулів і підтримувати «нужденні 
і хн- по да і>ства. Зокрема, товариство має за 
свою найближчу мсту:

а) розвивати й укріпляти самодіяльність і 
здоровії}! господарчий почни селянства, ско
юваний на організацію громадської взаємо
допомоги на переведення громадського (соці- 
нлг.ного) і'абезне'іоиня на селі, ага всіляку 
допомогу родіжам військовослужбовців, інва
лідам, біднішим громадянам села, вдовам, си- 
іютам та взагалі особам, що впали в ностат- 
кн. а так само маломіцним середняцьким гос
подарствам і господарствам, що потерпіли 
від стихійного лиха:

б) допомагати бідл-щькнм і середняцьким 
господарствам, в першу чергу через органі
зацію колективних форм праці (комуни, ко
лектив», артілі, товариства етдыгого обро
бітку землі, -машшгорі товариства то-що), а 
так само дояомагати игеоаможному селянству 
вступати в різні кооперативні організації, 
вносячи за них пайові внески;

в) допомагати державним органам устат
ковувати. утримувати й постачати інвалід
ним установам, лікарням, школам, дитячим 
будинкам, притулкам, яслям, безплатним 
їдальням, хатам-чнтальням то-що, 'розташо
ваним у районі діяльності! товариства:

« . Уткрждеи Няроіиш* Комисса
риатом Социального Обеспе

чения 13 июня 1928 г.

75. Типовый устав селянского общества 
взаимопомощи.

Основание: ст. 30 „Положения о се- 
лянских обществах взаимопомощи" 
(С. У. УССР 1928 г., М 3, ст. 21).

I. Общие положения.
1 В 4 ____сельсовета

^ поселке аоседхомго совета

..... ............района,. ..округа

.............  образуется селянское общество
взаимопомощи, под названием ................ — .
______ сельское общество взаимопомощи44.

2. . . . . . . .  селянское обще
ство взаимопомощи имеет своей целью, пу
тем тесного об'едннепня в своем составе 
селянской бедноты и середняцких , слоев 
села, организовывать на началах общест
венной и хозяйственной самодеятельное?л 
дело социального обеспечения на селе, за
щищать бедноту от экешоатацпн кулаков я 
поддерживать нуждающиеся, хозяйства. В 
часгпости, общество имеет своею ближай
шею целью:

а) развивать и укреплять самодеятель
ное^ п здоровый хозяйственный почни се
лянства, направленный на организацию об
щественной взаимопомощи, на проведение 
общественного (социального) обеспечения 
на селе, на всякую помощь семьям военно
служащих, инвалидам, беднейшим гражданам 
села, вдовам, сиротам и вообще лицам, 
впавнтм в нужду, а также маломощпым се
редняцким хозяйствам и хозяйствам, потер
певшим от стихийного бедствия;

б) помогать бедняцким и середняцким хо
зяйствам, в первую очередь путем органи
зации коллективных форм труда (коммуны, 
коллективы, артели, товарищества совме
стной обработки земли, машинные товари
щества и т. п.), а также помагать мадо- 
мощиому селянству вступать в различные 
кооперативные организации, внося за них 
паевые взносы;

в) помогать государственным органам в 
оборудовании, содержании и снабжении ин
валидных учреждений, больниц, школ, дет
ских домов, убежищ, жол, бесплатных 
столовых, хат-читален и т. п.. находящихся 
в районе деятельности общества;



г> провадиш боротьбу з жебрацтвом і без. 
притульяістю;

д) здійснювати опіку над сиротами тощо, 
згідно з чшями законами;

е) утворювати грошові їй натуральні фон
ди взаємодопомоги, рГЗЛОДІЛЯТН КОШТИ, Що 
надходять у розпорядження товариства, та 
братя участь у розподілі й використанні кош
тів, що надійшли від урядових, громадських 
і приватних установ і осіб для подачі допо
моги сільській людності;

ж) провадити культурнсмхттню роботу 
серед членів товариства та вживати заходів 
до притягнення селянства до клубів, хат* 
читалень та до шкіл ліквідації неписьмен
носте;

з) захищати господарські й правові інте
реси членів товариства.

З.......... ............... селянське товариство
взаємодопомоги визнається ва чинне з 
часу реєстрації цього статуту в___________

........... . ......  сільраді

...................сслкщиій раді *
після чого воно набуває прав юридичної 
особи й мав право набувати, перевлас- 
яюватл Л заставляти майно, видавати 
зобов'язання б укладати правочини, по
зивати й відповідати на суді.

4. селянське товариство
взаємодопомоги мав свою печатку 8 напи
сом „ ............... ......... селянське товариство
взаємодопомоги .....

району .... .....  округи".
5. Район діяльності! 

селянського товариства взаємодопомоги
село

селище

Іі. Склад товариства, права й обов'язки то* 
вариства та його членів.

6. За членів............................. селянсь
кого товариства взаємодопомоги вважається
всіх осіб, що живуть в............................ се*
лі іі мають право гбиратп до рад. є повно
правні члени............................... земельних
г|н>мад, що існують на терикрії . . . . 
.................. селищної ради.

7. Члени товариства мають право:
а) брати участь на загальних зборах това-

1-пства;

■г) проводять борьбу с шшестэом и беспри
зорностью;

Д) осуществлять опеку пад сиротами и 
пр., согласно существующим законоположе
ниям;

е) образовывать денежные и патуральвые 
фонды взаимопомощи, распределять сред
ства, поступающие в распоряжение общест
ва, а также принимать участие в распреде
лении и использовании средств, поступивших 
от государственных, общественных и част
ных учреждений и лиц для оказания помо
щи сельскому паселепню;

ж) проводить культурно - просветитель
ную работу среди членов общества л при
нимать меры к привлечению селянства в 
клубы, хаты-читальни и в школы по ликви
дации неграмотности;

з) защищать хозяйственные и правовые 
интересы членов общества.

3............................. селянское общество
взаимопомощи считается действующим с 
момента регистрации настоящего устава
_ сельсовете
®........................ поселковом совете • ПОСЛе

чего оно получает права юридического лица 
и имеет право приобретать, отчуждать в 
закладывать имущество, выдавать обяза
тельства и совершать сделки, пскать и
отвечать по суду.

4. селянское общество
взаимопомощи имеет свою печать с под
писью „ _ ................. - селянское
общество взаимопомощи,
—«*".«••£•— ............. . .....  районапоселкового СОІЄТВ1 *

округа*4.
5. Районом деятельности 

селянского общества взаимопомощи яв
ляется село

поселение

ІІ. Состав общества, права и обязанности 
общества и его членов.

6. Членами.......................... селянского
общества взаимопомощи считаются вес ли
ца, проживающие в . . . . . .  . селе
п имеющие прачо избирать в советы, состоя
щие полноправными членами..........................
. . . . земельных обществ, существую
щих на территории . .
поселкового совета

7. Члены общества имеют право:
а) принимать участие в общих собраниях 

общества:



б) обирати й бути обраними на асі вибор
ні досади в товаристві;

в) користуватися при злигоднях і соціаль
ному лихові допомогою від товариства.

8. Члени товариства зобов'язав!:
а) сприяти здійсненню постанов товари

ства та ік»го заходів громадського значітгля:

б) робити, за постаноовю загальних збо
рів тш&рмства періодичні та епоція.імгі 
шіескп;

в) брати участь особистою працею й сво
їм реманентом у громадському обробітку зе
мельних дільниць товариства та надавати, 
за вказівками комітету товариства, заснова
ними на постановах загальних зборів, тру
дову допомогу господарствам неспроможних
i непрацездатних членів товариства;

г) підкорятися законним постановам за
гальних зборів та комітету товариства.

9. Члени товариства роблять такі внески:

а) щорічні Розміром найменш 50 коп. від 
господарства, що до складу його входять 
члени товариства;

б) едеціяльш—на засипку до тамазеїв, 
розміром найменш один дуд жита чи іншого 
зерна на рік, або грі шш з розрахунку вар
тості! жито, від кожного господарства, що 
до складу його входять члени товариства;

в) інші «іепіядьні внески (грошові іі на
туральні) на ті чи інші потреби товариства, 
як от: на придбання сільсько-господарчого 
ремаиенту, на устаткування й поновлення 
лрокатнііх лушггів то-що, за постановою 
загальних зборів товариства.

У в а г а .  Для неспроможних члепів то
вариства припускається розстроченая або 
ді.шовіпе звільнення їх від сплати як 
річних, так і спеціальних впесків за по
становою комітету товариства.
10. Всі постанови загальних зборів і комі

тету товариства, що їх ухвалено згідно з чин
ними законами та цим статутом, обов'язко
ві для всіх членів товариства, в тому числі
ii для тих членів товариства, що не були при
сутні па загальних зборах.

Члени товариства, що де виконують цих 
постанов або своїх обов'язків (п. 8 статуту), 
можуть бути віднесені комітетом товарист
ва на останню чергу ігри наданні допомоги 
від товариства, а за постановою загальних

б) избирать и был. избранными на вес вы
борные должности в обществе;

в) пользоваться при стихийных и социаль
ных бедствиях помощью от общества.

8. Члены общества обязаны:
а) содействовать осуществлению поста

новлений общества и его мероприятий обще
ственного значения;

б) вносить, по лостаповлепшо общих со
браний общества периодические п специаль
ные взносы;

в) лрппимать участие лпчпым трудом и 
своим ппвепатрои в общественной обработке 
земельных участков общества н оказывать, 
по указаниям комитета общества, основан
ным па постановлениях общих собраний, 
трудовую помощь хозяйствам маломощных п 
нетрудоспособных членов общества;

г) подчиняться законным постановлениям 
общих собраний и комитета общества;

9. Члены общества производят следующие 
взносы:

а) годичные в размере нс менее 50 коп. от 
хозяйства, в состав которого входят члены 
общества;

б) специальные — на засыпку магазинов, 
в размере не менее одного пуда ржи пли 
другого зерна в год, или деньгами из рас
чета стоимости ржи, от каждою хозяйств:», 
в состав которого входят члены общества:

в) ппые специальные взносы (дсвежвыо 
и натуральные) на те или иные нужды об
щества, как-то: на приобретение сельско
хозяйственного инвентаря, па устройство и 
восстановление прокатных пунктов и т. д. по 
постановлению общих собраний общества.

П р и м е ч а н и е .  Для нуждающихся 
членив общества допу скается рассрочка или 
полное освобождение их от уплати как 
годовых, так специальных взносов, по 
постановлению комитета оОщестна.
10- Все постановления общих собраний и 

комитета общества, вынесеиныс, согласно 
действующим законам и настоящему уста
ву, обязательны для всех членов общества, 
в том числе п для тех членов общества, ко
торые не присутствовали на общих собра
ниях.

Члены общества, не выполняющие этих 
постановлений п.тп своих обязанностей (и. 
8 устава), могут быть отнесены комите
том общества в последнюю очередь при пре
доставлении помощи от общества, а по по-



вборів—так само й виключені зі окладу то* 
варпства па речепець не більш одаого року, 
з оповіщенням про це в районі ДІЯЛЬНОСТЕ ТО' 
царист. Незалежно від цього, товариство 
чає право стягти судовим порядком із „з- 
звачсинх членів своїх належні від іліх внсс- 
кя, встановлені загалмшмп зборами.

11. В своїй діяльності товариство під- 
лягає доглядові ■ райвшмико-

ыт та округової комісії селянської взає
модопомоги й повинно надсилати до 

ва оввайомлепвя всі поста-еііьеми
семщкої ради
вовн яв кагальних вборів, як і комітету 
товарищества.

12. Товариство мав (право, робота в цьо
му статуті, в разі потреба, поправші та до
повнення, що не суперечать законові.

Зміни в зареєстрованому статуті ре
єструється в ■ "е^щніГ раді* вагальвнм по
рядком (п. З цього статуту).

становлению общих собраний — также н 
исключены из'соста-ва общества ш» срок не 
более одного года, с оповещением об этом в 
районе .деятельности общества. Независи
мо от этого, общество имеет право взыскать 
судебным порядком с указанных своих чле- 
нов следуемые от них взносы, установлен
ные общими собраниями.

И. В своей деятельности общество под
лежит надворусо стороны —с*^""ст* 
райисполкома н окружной комиссии се
лянской взаимопомощи н обявано посы- 
лать в на овоакомление
все постановления как общих собраний, 
так и комитета общества.

12. Общество пмеет право вносить, в слу
чае необходимости, в настоящей устав по
правки п дополнения, не противоречащие за
кону.

Изменения в зарегистрированной уставе 
регистрируются В совете, в об
щем порядке (п. 3 этого устава).

НІ. Засоби товариства.

13. Засоби товариства складаються з:
а) грошевих і натуральних внесків чле

нів;
б) грошевих і натуральних засобів, вида

ваних органами соціального забезпеченая, 
іншими відомствами, організаціями й по- 
однпокнм особам па потреби взаємодопомо
ги;

в) передаваного від органів соціального 
забезпечення та від ілшах органів безгоспо
дарної», відумердого та конфіскованого по 
суду чи адміністративним порядком майна, 
згідно з чннншні що до цього законами;

г) грошевих і натуральних прибутків, 
одержуиаппх з оревдп або з належного това
риству майна й підприємств, а також з гро
мадських заорювань.

14. Кошти товариства витрачаються ви
ключно на потреби, то мають на меті здій
снення завдань, передбачених п. 2-м статуту.

Витрачатп кошти товариства на інші по
треби забороняється.

III. Средства общества.

13. Средства общества составляются пз:
а) денежных и натуральных взносов чле

нов;
б) денежных и натуральных средств, вы

даваемых органами социального обеспече
ния, другими ведомствами, организациями 
и отдельными лицами на нужды взаимо
помощи;

в) передаваемого органами социального 
обеспечения и другими органами безхозяй- 
ного выморочного, а также конфискованно
го по суду или в административном по
рядке имущества, согласно действующим 
на этот счет законам;

г) денежных и натуральных доходов, по
лучаемых от аренды или принадлежащего 
обществу имущества п предприятий, а так
же от общественных запашек.

14. Сродства общества расходуются ис
ключительно на нужды, имеющие своею 
целью осуществление задач, предусмот
ренных п. 2 устава.

Расходовать средства общества па дру
гие надобпости воспрещается.



IV. Органи управління товариства.

15. Органи управління товариства е:

а) затлілі збори.
б) комітет,
в) ревізійна комісія.

а) З а г а л ь н і  з б о  р н.
16. Загальні збори товариства є віщий 

провідний орган товариства, до віданий яких 
належить:

а) розглядати та приймати кошториси З 
плани роботи товариства, подаючи їх на ос
таточне затвердження до округо вої комісії 
селянської взаємодопомоги (через райвшгои- 
ком), а також розглядати та затверджувати 
овіти й доповіді комітету та заслуховувати 
висновки на них ревізійної комісії;

б) встановлювати членські внески, роз
мір і порядок їх сплати:

■в) встановлювати підстави й докір допо
моги з боку товариства сільській людності, 
взагалі, та'окремим членам товариства, що 
потрібують допомоги;

г) обирати органи управління товариства 
(комітет, ревізійну комісію);

д) визначати винагороду для членів комі
тету товариства та додавати свою ухвалу 
про це та затвердження онругової комісії 
їізаемодопомогн;

е) розглядати скарги членів товариства 
на постанови Й розпорядження комітету й 
окремих його членів, зміняти й касувати ие- 
правильні з них;

ж) інші питання з діяльності! товариства, 
що їх загальні збори визнають за потрібне 
прийняти до свого безпосереднього розгляду.

17. Загальні збори товариства скликає 
комітет товариства з власної волі чи на ви
могу членів товариства, ревізійної комісії, 
віщих органів взаємодопомоги або місцевих 
органів влади, згідно з арт. 20 «Положення 
про селянські товариства взаємодопомоги».

18. Про час і місце загальних зборів, та 
про спраод, що 'підлягають обговоренню на 
цих зборах, комітет вчасно, але не пізніш 
ніж за 7 день до зборів, повідомляв членів 
товариства та ; раду, а також і рай
виконком, якщо загальні збори скликається 
па його вимогу.

\
IV. Органы управлення общества.

15. Органами управлення обществ яв
ляются:

а) общее собрание,
б) комитет,
в' ревизионная комиссия.

а) О б щ е е  с о б р а н и  с.
16. Общее собрание является высшим 

руководящим органом общества, к веіению 
которого относится:

а) рассмотрение и -принятие смет и 
планов работы общества, представляя их 
на окончательное утверждение окружной 
комиссии селяпской взаимопомощи (через 
райисполком), а также рассмотрение и 
утверждение отчетов и докладов комитета и 
заслушивание заключений по ним ревизион
ной комиссии;

б) установление членских взносов, разме
ра и порядка их уплаты; »

в) установление ассигнований и размера 
помощи со стороны общества сельскому 
населению, юобще, и отдельным членам об
щества, нуждающимся в помощи;

г) пзбраиио органов управления общест
ва (комитет, ревизионную комиссию);

Л) определение вознаграждения для чле
нов комитета общества и представление 
своего постановления об этом на утвержде
ние окружной комиссии взаимопомощи:

е) рассмотрение жалоб членов общества 
на постановления и распоряжения комитета 
и отделыгых его членов, изменение и отме
на неггравнлыгых из них;

ж) иные вопросы деятельности общества, 
которые общее собрание признает необхо
димым принять к своему непосредственному 
рассмотрению.

17. Общие собрания общества созывает 
комитет общества по своему уемотреплю или 
но требованию членов общества, ревизией, 
пой комиссии, высших органов взаимопомо
щи или местных оргапов власти, согласи» 
ст. 20 «Положения о селянских обществах 
взаимопомощи».

18. О часе и место общих собраний, а
гакже о вопросах, подлежащих обсуждению 
на лих, комитет своевременно, по не позже 
чем за 7 дней до собрания, уведомляет чле
нов общества и совет, а также
и райисполком, в случае если общее собра
ние созывается по его требованию-



19. Загальні збори товариства є законні, 
коли на і!ііх прибуде найменше одна трети
на всіх членів товариства. Якщо признане- 
ного часу збори не відбудуться тому, що не 
прибула законна кількість членів, то най
пізніше через тиждень скликається другі 
збори, я ці збори 'вважається за законні за 
всякої кількости присутніх.

У в а г а  1. Д.тл вирішення питань про 
зміну статуту товариства та встановлен
ня внесків для членів товариства потрібна 
найменш одна третина всіх членів това
риша.

У в а г а  2. Якщо через місцеві обста
вини одночасно відбути загальні збори чле
нів товариства буде важко, дозволяється 
за постановою комітету товариства відбу
вати збори по окремих частинах (кутках)сма
«ДИЩІ

При такому відбувавві зборів постано
ви їх вважається за ухвалені й обов'язко
ві для всіх членів товариства, якщо за 
ухвалення цих постанов висловлювалась 
загальна більшість {по всіх кутках) чле
нів товариства присутніх па зборах.

20. Всі справ» на загальних зборах роз
низують відкритим голосуванням і звичай
ною більшістю голосів усіх присутніх на них 
членів товариства, крім питання про лікві
дацію товариства. яке може, бути вирішено 
більшістю двох третин голосів членів това
риства. Кожний вчаснпк зборів має тільки 
один голос, що його не можна передавати.

21. Іі-жна а* станова загальних зборів 
повніша буты написана в протокол, в як >му 
обов'язково «і.т.ьгаєгьсзт. час і місце ле
гальних зборів, кількість присутніх членів 
товариства, суть розглянутих оправ, а та
кож інші важливі обставини справи.

Протокол набуває склп, як підпише його 
голова й секретар зборів, та найменше п’ять 
членів товариства присутніх на зборах, що 
їх спеціально обрали дані загальні збори 
підписати протокола цих зборів.

6) К о м і т е т  т о в а р и с т в а .
22. Безпосереднє провадження всіх оправ 

товариства покладається на комітет.

19. Общие собрания общества считаются 
законными, если на них присутствует йе 
менее одной трети всех членов общества. Бе
ли в назначение* время собрание не со
стоялось но причине неприбытия законного 
числа членов, то нс лооднес как через неде
лю созывается вторичное собрание, которое 
считается законным при всяком числе при
сутствующих.

' П р и м е ч а н и е  1. Для разрешении 
вопросов об изменспии устава общества 
и установлении взносов для членов обще
ства необходимо не менее одной трети 
всех членов общества.

П р и м е ч а н и е  2. В случае, если по 
местным условиям провести одновремен
но общее собрание членов общества бу
дет трудно, [шрсшается проводить ло 
постановлению комитета общества собра
ние по отдельным частям (участкам)

села
поселения

При таком поведении собраний по- 
становлепия пх считаются принятыми и 
обязательными для всех членов общества, 
в том случае, если за при пятно этих по
становлений высказалось общее большин
ство (по всем участкам) членов общества, 
присутствовавших па собраппях.
20. Все вопросы па общих собраппях раз

решаются открытым голосованием и про
стым большинством голосов всех присутст
вующих на них членов общества, кроме во
проса о ликвидации общества, который мо
жет быть разрешен большинством двух 
третей голосов членов общества^ Каждый 
участник собрания имеет только один голос, 
которого нельзя передавать.

21. Каждое постановление общего еобра- 
пия должно быть заппсапо в протоколе, в 
котором обязательно нужно отмечать: час и 
место общего собрания, число присутствую
щих членов общества, сущность рассмотрен
ных вопросов, а также иные важные об
стоятельства дела.

Протокол приобретает силу после того, 
как его подпишет председатель и секре
тарь собрания, а также пе менее пятп чле
нов общества, присутствовавших на собра
нии, специально избранных данным общим 
собранием для подписания протокола этого 
собрания.

б) К о м и т е т  о б щ е с т в а .
22. Непосредстнное ведение всех дел об

щества возлагается на комитет.



23. Комітет обіграють загальні збори з чи
сла членів товариства, в складі . . . 
члшгв (наймоииіе 3-х членів) та . . . 
кандидатів до них реченцем на один рік.

24 Члени комітету обирають зі свого 
с«лад\ голову, його заступника й скарбиика.

25. Члени комітету працюють за солідар
ною відповідальністю' й розподіляють іграшо 
за взаємним погодженням.

26. Все листування в справах товариства 
провадить комітет за підписом і'олоші комі
тету або його заступник.

27. Засідання комітету відбувається від
крито Й вони дійсні, коли па них арпсутні 
більшість членів комітету. Засідання комі
тету протоколюеться і протокола підпису
ють усі присутні члени комітет)'.

23. До обов'язків комітету належить:
а) виконувати постанови загальшгх збо

рів товариства та доглядати, щоб ці поста
нови виконували члени товариства;

б) складати кошториси прибутків та ви
датків товариства, приймати, а за належних 
випадків стягати з членів товариства, на
лежні з них внески й позики та витрачаги 
кошти товариства, згідно з кошторисом, шо 
затвердили загальні збори;

в) відати й порядку вата майном товарис
тва:

г) одержувати до схову гроші, що нале
жать товариству;

д) сісладати від імепи товариства різні 
угоди, що виникають з діяльности това
риства. а дотично позик та перевласпешія 
майна—за окремими постановами про це за
гальних зборів;

о) відати рахівництвом і діловодством то- 
ва|>пства;

ж) ]юзроблятн пропозиції про форми й 
розмір взаємодопомоги, про відкриття й орен
ду підприємств, набуття будівель, продаж і 
заставу майна, про позику тощо, та подава
ти -ці пропозиції на затвердження загальних 
зборів товариства;

з) складати плани роботи товариства й
звіти про свого діяльність та подавати їх за
гальним вборам Ралї
та до округової комісії селянської взаємодо
помоги (через райвиконком);

и) провадити облік пуждешжх селянських 
господарств і господарств родин червоноар-

23. Комитет избирается общим собранием 
из числа членов обш^тва. в составе . . . 
членов (не менее 3-х членов) п . . . 
кандидатов к ним, сімжом на один год.

24. Члены комитета избирают из своего 
состава п)к»дседателя, его заместителя и 
казначея.

25. Члены комитета проводят работу за 
солидарной ответственностью и расп|>едс- 
ляют работу по взаимному» соглашению.

20. Всю переписку по делам общества ве
дет комитет за подписью председателя коми 
тста или его заместителя.

27. Заседания комитета проводятся от
крытыми и они действительны, осли на них 
присутствует большинство членов комитета. 
Заседанию комитета ведется протокол, под
писываемый всеми присутствующими члена 
ми комитета.

28. К обязанностям комитета относится:
а) выполнение постановлений обиигх со- 

браппй общества и наблюдение за исполне
нием этих постановлений членами общества;

б) составление смет приходов н расходов 
общества, при* аг, а в надлежащих случаях 
взыскание следуемых с иих взносов н ссуд 
н расходование средств общества, согласно 
смете, утвержденной общим собранием;

в) заведывашге и управление имущест
вом общества;

г) прием и хранение денег, принадлежа
щих обществу;

д) заключение от имени общества различ
ных соглашений, вытекающих нз деятель- 
ностн общества, а в отношения займов в 
отчуждения имущества—по особым поста
новлениям об этом общих собрапий;

е) заведываппе счетоводством и делопро
изводством общества;

ж) разработка предложений о формах и 
размере взаимопомощи, об открытии и 
аренде предприятий, приобретении строе
ний, продаже и залоге имущества, о зай
ме и т. д. и представление их па утвержде
ние общего собрания общества;

з) составление планов работы общества и 
отчетов о своей деятельности и предостав
ление их общему собранию 
г:оТ,,".’1Тсо.„» И «кружили КОМИССИИ СЄ.1ЯІ1- 
ской взаимопомощи (через райисполком);

и) ведение учета, нуждающихся селян
ских хозяйств и хозяйств семей красноар-



мійцю, інвалідів, безпритульних, жебраків, 
удів, сиріт то що;і

к) провадити роботу ло здійсненню всіх 
завдаиь товариства, що їх передбачено «По
ложення л;» СГВ, зокрема арт. арт. 7, 8 
і 9 цього Положення та цим статутом, крім 
функцій, віднесених законом та статутом до 
відання загальних зборів товариства;

л) скликати, в порядку, 'передбаченому цим 
статутом, загальні збори товариства й під
готовляти матеріали для цих зборів.

29. Скарги на дії та постанови комітету 
подаються загальним зборам товариства або 
до округової комісії селянської взаємодопо
моги через сільраду та райвиконком.

в) Р е в і з і й н а  к о м і с і я .
30. Для перевірки діяльпостл та звітиостц 

товариства загальні збори обирають ревізій
ну комісію зі складу членів товариства ре
ченцем на 1 рік в кількості 3-х осіб і 2-х 
кандидатів до -тих, що не мають у товарист
ві інших посад.

31. На ревізійну комісію покладається:

а) наглядати за діяльністю товариства, 
його установ і підприємств (прокатні пунк
ти, то-що) та перові рята їх роботу;

б) перевіряти нз рідше ніж щокварталь- 
ію грошеві й натуральні фонди та, взагалі, 
все майно й рахівництво товариства і допо
відати про діяльність товариства та про 
стан його рахунків черговим загальним збо
рам товариства;

в) провадити найменше одіга раз па рік 
всебічну ревізію справ і діяльносте товари- 
та, причасувавши цю ревізію до перевибо
рів комітету товариства.

32. Ревізійна комісія збирається в міру 
потреби й доповідає загальним зборам про 
наслідки своєї роботи, зокрема, коли будуть 
перевибори складу комітету, доповідає 'за
гальним зборам висновок свій на річний 
звіт комітету, на кошторис прибутків і ви
датків та на плац робот товариства, що їх 
подає загальним зборам комітет.

мейцов, инвалидов, беспризорных, вищих, 
вдов, сирот и т д.;

к) ведение работы по осуществлению 
всех задач общества, предусмотренных «По
ложением о СОВ», в частности ст. ст. 7, 8 и 
9 этого Положения и настоящим уставам, 
кроме функций, отнесенных законом н 
уставом к ведению общего собрания обще
ства;

л) созыв, в порядке, предусмотренном на
стоящим уставом, общих собраний общест
ва и подготовка материалов для этих собра
ний.

29. Жалобы па действия и постановления 
комитета подаются общим собрапням об
щества или окружной комиссии селянской 
взаимопомощи через сельсовет и рай
исполком.

в) Р е в и з и о н н а я  к о  м и  о с п  я.
30. Для проверки деятельности п отчетно

сти общества, общее собрание избирает ре
визионную комиссию из состава членов об
щества, сроком па один год, в количестве 
3-х лиц и 2-х кандидатов к ним, не зани
мающих в обществе других должностей-

31. На ревизионную комиссию возлага
ется:

а) наблюдение за деятельностью общест
ва, его учреждений н продпрпятнй (про
катные пункты и т. п.) ц н]юворка их ра
боты;

б) проверка но реже как ежеквартально 
денежпых п натуральных фондов п вообще, 
всего имущества и счетоводства общества н 
представление доклада о деятельности об
щества н о состоянии его счетов к очеред
ным собраниям общества:

в) проведение не менее одного раза в 
году всесторонней ревпзпн дел п деятельно
сти общества, прпурочивая згу ревизию к 
перевыборам комитета общества.

32. Ревизионная комиссия собирается по 
мере подобное г,: к докладывает общим собра
ниям о результатах своей работы, в част
ности, при перевыборах состава комитета, 
докладывает общему с обратно заключение 
свое по годичному отчету комитета, по сме
те доходов в расходов и ло плану работы 
общества, представляемых общему собра- 
ито комитетом.



33. За наявності обставин, що доводягь 33. 11]>н наличия іюстоятелі-ств, «виде- 
зловживання в справах товариства, ролі- тсльствукщи.х о злоупотреблениях в долах
зійна комісія зобов'язана негайно проревізу- общества, рорзиоиііая комиссия обязана не-
вати справи товариства й вжити спільно з медленно произвести ревизию дел общества и
комітетом заходів до усунення цих зловжи- принт совместно с кошггетом меры, к
ваиъ надалі та до повернення вт]*ат това- устранению этих злоупотреблений в даль-
риству. як ацо такі були Йому зажідіяиі. . 'Нейшем н к возмещению убытков обществу,

если таковые были ему причинены.
V. Ліквідація діяльности товариства.

34. Як що ліквідацію товариства перево
диться за постановою загальних зборів, то 
збори з поміж себе обирають для ліквідації 
справ товариства ліквідаційну комісію, в 
складі найменшо трьох осіб. До складу цієї 
комісії за голову її обов'язково входіггь рай- 
оновий іпспектор соціального забезпечення 
або інший представник райвиконкому.

У в а г а .  Копію постанови загальних 
зборів про ліквідацію товариства комітет 
товариства надсилає до сільради райви
конкому та до окрупової комісії селянської 
взаємодопомоги протягом 3-х дзнь зі дня 
ухва.'-л цієї постанови.
Зо. Ліквідаційна комісія, прпйпявшн спра

ви від комітету, викликає кредиторів това
риства та оголошує об'яву про ліквідацію 
товариства в місцевому органі преси, вжи
ває заходів до цідкогаїтого задоволення кре
диторів та реалізує майно товариства, як 
що цс погрібно для оплати довгів товари
ства.

Суми, належні па задоволення кредиторів, 
та потрібні на забезпечення цілковитого за- 
доволсппя опірних вимог, ліквідаційна комі
сія вносить до кредитових установ на свій 
біжучий рахунок.

Порядок задоволшгя -кредиторів визнача- 
єтіля арт. 256 Цивільного Процесуального 
Кодексу УСРР.

36. Закінчивши ліквідацію, ліквідаційна 
комісія подає до загальних зборів на затверд
ження звіт про свою діяльність.

37. Як що по закінченні ліквідації това
риства залишиться майно або грошеві суми, 
то все до, разом зі справами товариства й 
архівом ліквідаційної комісії, передається в 
сьомидешмій решюпь у розпорядження 
(іК]птоіюї комісії селянської взаємодопомога.

V. Лшвидацкя деятельности общества.

34. В случао, если ликвидация общества 
а|юизводптся по постановлению общего со
брания, последнее избирает из своего со
става для ликвидации дел общества ликви
дационную комиссию, в составе не менее 
трех лиц. В состав этой комиссии в каче
ство председателя ея обязателыю входит 
районный инспектор соціпал иного обеспече
ния или другой представитель райисполкома.

Л р и м о ч а к и е. Копию постановления 
общего собрания о ликвидации обіцества 
комитет оощества посылает сельсовету, 
райисполкому и окружной комиссия селя іі- 
ской взаимолсшощн стечение 3-х дней 
со дня принятия этого подоновдошя.
35. Ликвидационная комиссия, приняв де

ло от комитета, вызывает кредитор об
щества и обявляет о ликвидации общества 
в местном органе прессы, принимает меры 
к полному удовлетворению кредиторов и ре
ализует имущество общества, в случае, если 
это необходимо для оплаты долгов общества

Суммы, причитающиеся для удовлетворе
ния. кредиторов, а также необходимые для 
полного удовлетворения опорных требований, 
лігквндацкоігная комиссия вносит в кредит
ные учреждения па свой тэкущпй счет.

Порядок уДОВЛСТВОрОИПЯ кредиторов опре
деляется ст. 266 Гражданского (Процессу
ального Кодекса УСОг.

36. По окончании ликвидации, ляквида- 
цконная комиссия представляет общему со
бранию на утверждению отчет о своей дея- 
тмыюстп.

37. Еслп после окончания ликвидация об
щества остается ігмущество или денежные 
суммы, таковые вместе с делами общества 
и архивом ликвидационной комиссией пе
редаются в семидневный срок с распоря
жение окружной комиссии селянской пзаимо- 
помощи.

а
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ПОСТАНОВА

НАРОДИЬОГО КОМІСАРІЯТУ СОЦІЯЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСРР ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ВЗАЄМОДОПОМОГИ 
ПРИ НКСЗ УСРР.

76. Інструкція про перехід селянських то
вариств взаємодопомоги на статут.

Підстава: арт. арт. 2 і ЗО „Поло- 
ження про селянські товариства вза
ємодопомоги* (36. Уз. УСРР 1925 р. 
№ 3, арт. 21, та 1928р. № 3, арт. 21).

Всі селянські товариства взаємодопомоги, 
що до цього часу ще йе мають належнім то
пом зареєстрованого статуту, відповідного 
типовому статутові, передбаченому арт. ЗО 
«Положення про СГВ> (36. Уз. УСРР 1928 
року, № 3, арт. 21), повннлі найпізніше 31 
грудня 1928 р. податп свого статута на ре
єстрацію, додержавши такого порядку:

1. Селянські товариства вза&модопонопи, 
що є на території сільської ради, подають 
свого статута па реєстрацію до належної 
сільської ради, а товариства взаємодопомо
ги, що є на території селищної ради, пода
ють свій статут па реєстрацію до селищної 
ради. *

%. Статут селянського товариства взаємо
допомоги, що його лодаєпля на реєстрацію, 
новшюн відповідати типовому статутові, що 
його затвердив Народній Комісаріат Соціяль- 
иого Забезпечення УСРР 13-го червня 1928 
року (Зо. Уз. .УСРР 1928 р. відд. ІІ, У? 13, 
арт. 75) та ще його повинні ухвалити за
гальні збори товариства.

3. Для .розгляду й прийняття статуту ко
мітет селянського товариства взаємодопомоги 
скликає негайно надзвичайні (позачергові) 
збори товариства. Збори ці вважається за за
конні, коли па ігох прибуде найменш одна 
третина всіх членів товариства.

Як що пі«значеного часу збори нз відбу
дуться тому, що не прибуло законне число 
членів товариства, тоді найпізніше через 
тиждень евлпкаєткя другі збори і ці' збори 
вважаються за законні за всякого числа 
присутніх.

4. Як тільки загальні зборе товариства 
увалять статут, комітет товариства надси
лає його у 2-х примірниках на реєстрацію до 
сільської або селищно? ради, за належністю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА СОЦИАЛЬНО
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УССР И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ СЕЛЯНСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ 

ПРИ НКСО УССР.
76. Инструкция о переходе селянских 

обществ взаимопомощи на устав.

Основание: ст. ст. 2 и 30 „Поло
жения о селянских обществах вза- 
имопомощи* (Собр. Уз. УССР 1925 г. 
№ 3, ст. 21. и 1928 г, № 3, ст. 21).

Все селянсвио общества взаимопомощи, 
которые до настоящего времени не имеют 
еще зарегистрированного в надлежащем по
рядке устава, соответствующего типовому 
уставу, предусмотренному ст. 30 «Положе
ния о СОВ» <36. Уз. УСРР 1928 г., Уз 3. 
ст. 21), обязаны не позже 31 декабря 1928 г. 
представить свой устав на регистрацию, с 
соблюдением следующего порядка:

1. Селянские общества взаимопомощи, 
существующие на территории сельского со
вета, представляют свой устав на реги
страцию в подлежащий сельский совет, а 
общества взаимопомощи, существующие на 
территории поселкового совета, представля
ют свой устав на регистрацию в поселковый 
совет.

2. Устав селянского общества взаимопо
мощи, представляемый на регистрацию, дол
жен соответствовать типовому уставу, ут
вержденному Народным Комиссариатом Со
циального Обеспечения УООР 13 июня 
1928 г. (36. Уз. УСРР 1928 г.. И, Л» 13. 
ст. 75) и быть принятым общим сосанном 
общества.

3. Для рассмотрения и принятия устава 
комитет селянского общества взаимопомощи 
созывает немедленно чрезвычайное (внеоче
редное) собрание общества, каковое счи
тается законным, если на пего прибудет не 
менее одной трети всех членов общества.

Если в назначенное время собрание не 
состоится ® виду неприбытия законного чис
ла членов общества, то не позже чем через 
неделю созывается другое собрание, которое 
считается законным при всяком числе при
сутствующих.

4. По (принятии устава общим собра
нием общества, комитет общества напра
вляет устав в 2-х экземплярах па регистра
цию в сельский или поселковый совет, по 
принадлежности.
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До статуту, що його надсилається на ре
єстрацію, додасться копію протоколу загаль
них зборів товариства, иа яких було ухва
лено статута, відомості (анкету) про склад 
товариств, за фо|>мою, що до цього дода
сться, а також заяву про реєстрацію стату
ту. що її підписує комітет товариства.

У в а г а .  Заяви про реєстрацію стату
ту, зазначені в цьому артикулі, на підставі 
арт. 6 «Положения про СГВ» звільняється 
від гербової оплата.
5. Статути селянських товарств взаємодо

помоги, подані на реєстрацію до селянських 
та селищних рад з додержанням умов, зазна
чених вище, сільські та селищні ради по
виті в ттіжнєвий реченець зареєструвати Й 
одного примірника статуту з надписом про 
реєстрацію його видати* селянському това
риству взаємодопомоги, що подало статута 
на реєстрацію.

Скарги на відмову сільських та селищних 
рад зареєструвати статут селянських то
вариств взаємодопомоги комітети цих това
риств подають до ігрезадії відповідного рай
виконкому, з одночасним повідомленням про 
це округові комісії селянської взаємодопо
моги.

6. Селянські товариства взаємодопомоги, 
що ве зареєструють свого статута в рече
нець, установлений цією інструкцією, цеб
то до 1-го січня 1929 р., позбавляється, від
повідно до арт. арт. 2 і ЗО «Положення про 
СТВ>, прав юридичної особи зі всіма похід
ними з цього травними наслідками.

Харків. 15 червня 1028 р.

Народній Комісар Соціяльиото
Забезпечення УОРР Покор ний.

К уставу, посылаемому иа регистрацию, 
прилагается копия протокола общего со
брания общества, иа котором был принят 
устав, сведения (анкету) о ооотаво общества 
по форме, прилагаемой при сек, а также за
явление о регистрации устава, подппсашюе 
комитетом общества.

П р и м е ч а н и е .  Заявления о реги
страции устава, указаниыо в настоящее 
статье, на осиовашш ст. 6 «Положения 
о СОВ», освобождаются от гербового сбора.
6. Уставы селянских обществ взаимопо

мощи, поданные на регистрацию в сельсине 
и поселковые советы с соблюдением указан
ных выше условий сельские и шоселковые 
советы обязаны в недельный срок зареги
стрировать и одни экземпляр устава с иад- 
лисью о регистрации его выдать селянскому 
обществу взаимопомощи, представившему 
устав на регистрацию.

Жалобы на отказ сельских п поселко
вых советов в регистрации устава селянских 
обществ взимопомощп подаются комитетами 
этих обществ президиуму соответствующего 
райисполкома с одновременных извещением 
об этом окружной комиссии селянской вза
имопомощи.

6. Селянские Общества взаимопомощи, 
которые не зарегистрируют свой устав в 
срок, установленный настоящей инструк
цией, т. е. до 1 января 1929 г., лишаются, в 
соответствии со ст.ст. 2 и 30 «Положения 
о СОВ», прав юридического лица со всели 
•правовыми последствиями, из этого выте
кающими.

Харьков. 15 июня 1028 г.

Народпый Комиссар Социального
Обеспечения УССР Покорный.

Анкета про склад СТВ. Додаток I до арт. 76
(Подасться при реєстрації статуту)

селянське товариство взаємодопомоги 
району округи.

1. Кількість громадян, що мають виборчі права в районі діяльности товариства.
2. Кількість громадян, що були на зборах при прийнятті статуту.
3. Склад членів комітету товариства й ревізійної комісії.
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Додаток 11. цо арт. 76

ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ СТАТУТУ СТВ
До........................................... ™*ькот ради.............................. ...............

СЄЛИЩНОІ !
_...............  комітет селянського товариства взаємодопомоги, додаючи до цього
2 примірники статуту, що його ухвалили загальні вбори СТВ року,
копію постанови загальних вборів товариства від_____________ ________ _______ року
та анкету про склад товариства,—просить, на підставі арт. ЗО «Положення про 
СТВ* (36. Ув. УСРР 1928 р., № 3, арт. 21) зареєструвати цей статут та видати 
комітету одного примірника його в написом про реєстрацію.

Додаток—вгадане.
Голова Комітету (підпис).

Секретар (підпис).

'Додаток Ш. до арт. 76

ФОРМА НАДПИСУ НА СТАТУТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

На підставі арт. ЗО «Положення про Селянські Товариства Взаємодопомоги* 
(36. Ув. УСРР 1928 р., № 3, арт. 21), цього статута селянського товариства 
ввавмодопомоги зареєструвала *!*“**• радо

СЄЛКЩИ4

.................................. місяця....  дня 192................ року, під Л*

Голова СІЛЬСЬКОЇ

селищної
ради

Секретар

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР.

77. Як справляти гроші за одержаний від 
споживчої кооперації в кредит хліб (борош

ном і зерном).

За «Положенням про фопд постачання се
ла хлібом* (Бюл. Наріюмторгу УСРР 1926 р., 
№ ЗО) покладено на споживчі кооперативні 
організації обовязок постачати зерном і 
борошном бідняцькі кола селянства. Це по
стачання провадиться в формі видачі в кре
дит з тим, що довжшгки обов’язуються по
вернути грошевий еквівалент вартосте одер
жаного ними в кредит зерна або борошна в 
петиігі реченець після нового врожаю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР.

77. О порядке взыскания сумм за получен
ный от потребительской кооперации в кре

дит хлеб (мукой и зерном).

Согласно «Положения о фонде снабжения 
села хлебом» (Бюл. Наркомторга УССР 
1928 г., У* 30) на потребительское коопе
ративные организации возложена обязан
ность снабжать зерном я хлебом бед шиш не 
круги селянства; это снабжение произво
дится в формэ выдачи в кредит с тем, 
что должники обязуются возвратить денеж
ный эквивалент стоимости полученного ими 
в кредит зерна ялп мука в оаределепный 
срок после нового урожая.



Отже, зазначений порядок кредитування 
хлібам « по суті одна з форм товарового ін
дивідуального кредитування і тому, в разі 
примусового справляння його, належить про
вадити, видаючи судові накази па підставі 
пункту «н>, арт. 2-Ю 1ЩК УСРІ* і уваги 
1-ої до. нього.

Харків, 16 червня 1923 р.

Заст. ІЦ-од нього Комісара Юстиції УСГГ 
та Генерального Прокурора Республіки

Михайлин.

Член Колегії ІІКЮ. Зав. Відділу Зако
нодавчих Проектів і Кодифікації

Законів Юр. Мазурекко.

ПОСТАНОВА
ЕРНГ СРСР, БРНГ УСРР, НАРКОМЗЕМСПРАВ 

УСРР І НАРКОМЗДОРОВ’Я УСРР.

78. Інструкція про прикладення постанови 
ЦВК і РНК Союзу РСР з 26 березня 1927 р. 
«Про віфахування державними підприєм
ствами, що здобувають торф, грошових засо
бів на заходи по боротьбі з малярією на тор

фових розробітках».

Підстава: арт. 2 постанови ЦВК 
і РНК Союзу РСР з 26 березня 1927 р. 
„Про відрахування державними під
приємствами, що здобувають торф, 
грошевих засобів на заходи по бо
ротьбі з малярією на торфових роз- 
робітках" (36. Зак. СРСР 1927 р., 

№17,  арт. 185).

1. Для організації та нроводеппя проти
малярійної боротьби серед робітників та 
службовців торфо)к«робок всі підприємства, 
що добувають торф, провадять відрахуван
ня В ІЮЗМІрІ 0,06 коп. з кожних 16 кгр. 
програмної здобичі торфу.

2. Відрахування на протималярійні за
ходи цювадять торфодобувігі підігриомства 
що-року цайпізніш 1 эрозия.

У в а г а .  Відрахування за 1926—27 р- 
повинно провести* найпізніш через два 
тижні по виданні цієї інструкції.

Таким образом, указанный ік-рядок кре
дитовать хлебом есть «о существу одной 
из і|юрм товарного индивидуального кроди- 
товапия и-лютому, в случае іі[«шудитель- 
ііого взыскания, послодіюо надлежит произ
водить «утом выдач» судебных приказов на 
основания луїьта «и» ст. 210 ПІК УССР 
и примечании 1-го к йому.
Харькор, 16 июня 1КВ г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции УПТ 
и Генерального П]юку|м»ра

Республики Михайлин.

Член Коллегии НКІ0, Зав. Огдс.тм 
Законодательных Предположений и 

Кодификации Яконов Юр. Мазуренко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСКХ СССР, ВСНХ УССР, НАРКОМЗЕМА 

УССР и НАРКОМЗДРАВА УССР.

78. Инструкция по применению постановле
ния ЦИК и СНК Союза ССР от 26 марта 
1927 года «Об отчислениях государственны
ми торфодобывающими предприятиями де
нежных средств на мероприятия по борьбе 

с малярией на торфоразработках».

Основание: ст. 2 постановления ЦИК 
и СНК Союза ССР от 26 марта 
1927 года „Об отчислениях государ
ственными торфодобывающими пред
приятиями денежных средств на 
мероприятия по борьбе с малярией 
на торфоразработках“ (С. 3. СССР 

1927 г., М 17, ст. 185).

1. Для организации н проведения противо
малярийной борьбы среди рабочих и служа
щих торфоразработок все торфодобывающие 
предприятия производят отчисления в разме- 
|ю 0.06 коп. с каждых 16 кгр. піюграмч- 
иой добычи торфа.

2. Отчисления па противомалярийные ме
роприятия производятся торфодобывающими 
предприятиями ежегодно йе позже 1-го 
марта.

П р и м е ч а н и е .  Отчисления за 
1926-27 г. датжиы быть произведены 
не позднее чем через две подели после 
надання этой инструкции.



3. Весь яротамаляріійигй грошевий фонд, 
що складається з відрахувань, зазначених 
в арт. 1, видаткується за таким порядком:

1) 20% воєї суми відрахувань торфо
добувні підприємства залишають в свойому 
[ч/аію]>яд>кон 11 і на проведення протималя
рійних заходів (засітчуваїлія помешкань, 
цафгувапня водойомгв, то-що), на лідуряд- 
них їм торфорозробках.

У в а г а .  Порадок вадаткувания цих 
коштів на кожний рік погоджують торфо
добувні підприємства з місцевими органа
ми Наркомздоровя УСРР, з тим, що най- 
піішіш через 1‘/> місяці по закінченні 
кожного сезону торфоздоончі підігриом^тла 
подають до Наркомздоров я УСНІ* з візою 
місцевого органу Наркомздоров'я Уі РР 
звіт про проведені іірофілаїггичііі заходи 
та внт|»ачеіп на їх наведення кошти; 
рошту-ж цих коштів, якщо така зали
шиться. аноситын на еноціяльний бі- 
жучнй рахунок Паркомздоров’я У<їРР до 
Держбанку.

?) 80% ди'і»;ї суми відрахувань торфо
добувні підприємства вносить н зазначений 
в арт. 2 ррнчюць до Держбанку на сне- 
ЦІИ.Н.ІШЙ біжучиЙ рахунок Н<а|жом;ио;»ов'я 
УСРР, який витрачає ці кошти за коштори
сами, що їх погодж)Члгся з Ш‘НГ УСРР 
ию-до лііпрясмств. лідурядшгх НРНГ СРСР 
або КР1ГГ УСРР і з На;т;ом:н*мсіграв УСРР 
що*до ігідігрномств, підурядпнх Йому:

а) на організацію загального керування 
біротьбою з малярією на торфо[ю.цкюках і 
нагляд за доцільною витратно митів на 
санігарпо-опіітию {юботу й наукову розроб
ку питані., зкішннх з малярило па торфо
розробках. на улаштування нових малярій 
них станцій піні іюрфо;чкіро6ках і довлаш- 
тупання та зчіцпеиня існуючих стзіщій:

б) па утримання малярійних станцій ори 
Т1>р1|ю|юзробках і поведения протичалярій- 
влх заходів.

в) на проведення протнтюмалгрійітх за
ходів в місцях постійного осідку ссзоновнх 
то^>фор*мятігакге: на цю справу Нарком здо
лав я УСРР повпнен -витрачати найменш 
20 % загальної суми відрахувань.

У в а г а .  Витрат) коштів за п.п. *б» 
і <в» Наркомзюрлв'я УСРР провадить

3. Весь орелчгвомалярчйпый денежный 
фонд, образующийся из отчислений, указан
ных в ст. 1, расходуется следующим об
разом:

1) 20% всей суммы отчислений торфо- 
добывающие предприятия оставляют в сво
ем распоряжении на проведение (противо
малярийных мероприятий <засетчиваімн) 
яомещешгЙ, нефтеваїнне водоемов и проч.) па 
подведомственных нм торфоразработках.

П р и м е ч а н и е .  Порядок расходова
ния этих с<|>едств на каждый год согла
суется торфодобывающими предприятиями 
с местными органами Нарк»тд[>ана УССР, 
при этом не позднее, как че)>ез 1 V» меся
ца после окончания каждого сезона тор
фодобычи, п;юдлриятня представляют в 
Наркохздров УССР с визой местного ор
гана ІІарком.щши УССР іячет о прове
денных прифидакглчоских мероприятиях п 
іцаоходоваїшьіх на них денежных с|>сд- 
ггвах; остатки денежных средств, «ли 
лаковые окажутся, вносятся на сігоцжиі.- 
НІЛІІ текущий счет Наркомвдрам УССР в 
Госбанк.
2) 80% всей суммы отчислений тор<|ы- 

добывающис П|ня)рііятші вносят в указан
ный в ст. 2 срок в Госбанк па специаль
ный текущий счет Нарком-.црат УССР, ко- 
торий их расходует но сметам, согласо
ванным с ВСНХ УССР, в отгони лиш Л{**д- 
лриягий. подведомстіюішмх ВСНХ (‘ССР или 
ВСНХ УССР. к Наркомземом УССР—в отма
шет;;! л^дяриятий, подведомственных по
следнему:

а) на организацию общей руководства 
Гм»|я.бой с малярией на торфоразработках и 
ігаолюїешія за цо.юсоо-)|юзныд расходова
нием средств на гаіштарно-п;>осшт»гге.іьную 
раСчггу а научную ]Ш|«ботк'у вопросов. свя
занных с. малярией і га порф* і; >а з ра -хтп; а х. па 
оборудовать новых лияркйимх станций 
при т.уфораз|>ж'отнах и дсюборудованво и 
укрепленно существующих станций;

б> на содержание малярийных станций 
при торфоразработках и проведение проти
вомалярийных мероприятий: 

в) на проведешіе щютивомалярийных ме
роприятий в местах постоянного жительства 
сезошшх т*]фіра»очих: па этот предмет 
Наркомздрав УСЧ’Р должен расходовать не 
менее 20% общей суммы отгисленнй.

П р и м е ч а н и е .  Расходование средств 
по п.п. «б* п «в> Паркомздрав УССР про-



сам безпосередньо або через свої місцеві
органи.
4. Врегулювання вчасного надходження 

належних малярійних відрахувань за вище
зазначеним призначенням покладається па 
ВРНГ та Наркомземсправ УС-РР.

5. Порядок фінансової та статистнчпої 
зпітіїостн місцевих органів ПаркоиздоровіГ 
УСРР що-до боротьби з малярією на торфо
розробках встановлюється спешяльпою ін
струкціє» Наркомздоров'я УСРР.

0. ВРНГ та На]жомземсправ УСРР через 
З місяці по закінченні операційного року 
одержують від Наркомздоров'я УСРР збірний 
звіт так про виконання прибутково-видат
ного кошторису, як і пію .наслідки протима
лярійної кампанії за минулий операційний 
рік.

Харків, 21 червня И»28 р.

За Голову ВРНГ Союзу РСР Косіор.

За Голову ВРНГ УСРР Мишков.
За Народпього Комісара Земельних Справ 

УСРР Качинський.

Заст. Народпього Комісара Охорони
Здоров'я УСРР Нагорний.

взводит пли сам нсиосрсдствевио н.іп че
рез свои местные органы.
4. Урегулирование своевременного посту

пления следуемых малярийных отчислений 
по определенному выше назначению пот- 
гастся на ВСНХ и Наркомзом УС-ГР.

5. Порядок финансовой и статистической 
отчетности местных органов Наркомзд|»ава 
УССР но борьбе с Ігалярней на тч>рфо|»аз]кі- 
ботках устанавливается особой ннструкцц?й 
Наркомзд|»ава УССР.

о. ВСНХ и Наркомзем УССР через 3 ме
сяца но истечении операционного года по
дучают, от Наркомэдрава УССР сводный 
отчет, как о выполнении приходо-расход
ной сметы, так п о результатах противо
малярийной кампании за истекший опера
ционный год.

Харьков, 21 июня 1928 р.

За Председателя ВСНХ Союза ,
ССР Коссиор.

За Председателя ВСНХ УССР Мьшков.
За Народпого Комиссара Земледелия

УССР Начинений.
Зам. Народного Компеоара Здіківоохране- 

йвя 5 СОР Нагорный.

ПОСТАНОВА

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 
УСРР.

79. Про визначення дня, що від нього настає 
термін вимоги.

В практиці часто-густо .вшшкав пптаиня, 
коли саме -настає термін вимоги, якщо, на 
підставі угоди, закону або статуту даної 
організації, довасішкові, що прострочив тер
мія виконання, надається для виконання 
зобов'язання пільговий термін.

Особливо часто це пптаиня повстає під
час видання судових наказів за арт. 210 
ЦПК УСРР через те, що п. 2 арт. 211 ЦПК 
(3. У. 1926 р. А* 57, арт. 382) -забороняє 
видавати судового паказа, якщо лід дня 
настання терміну впмогп минуло більше 
двох місяців. Зокрема, цс буває підчас ви
дання судових наказів на підставі п. «з» 
арт. 210 ЦПК УСРР (3. У. 1926 р. X* 57, 
арт. 382), за договорами і зобов'язаннями,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЮСТИЦИИ 
УССР.

79. Об определении дня, с которого возни
кает ерзи требования.

В практике очень часто возникает вопрос, 
когда именно возникает срок требования, 
если па основании соглашения, закона или 
устава данной оргашшцшг, должнику, про
срочившему срок исполнения, предостав
ляется для пополнения обязательства льгот
ный срок.

Особенно часто поднимается этот возрос 
во тремя выдачи судебных приказов по 
ст. 210 ГПК УССР, потому что д. 2 ст. 211 
ГПК (С. У. УССР 1926 г., ЛЬ 57, ст. 382) 
запрещает выдавать судебный наказ, еслп 
со дня возникновения срока требования ми
нуло более двух месяцев. В частности, это- 
бывает во -время выдачи судебных прика
зов на основании л. <з> бт. 210 ПІК УССР 
(С. У. УССР 1926 г., X? 57, ст. 382),



вчиненими або виданими за операціями 
Центрального Банку Комунального Госпо
дарства та Житлового Будівництва через те, 
іцо арт. 2-5 Статуту цього Банку надає довж- 
ішкам, що прострочили свій чортовий пла
тіж, пільговий термін до 2-х місяців, про
тягом якого воли повніші виконати свої 
зобов'язання.

Зважаючи на це, Народній Комісаріят 
Юстиції, по Відділу Законодавчих Проектів 
і Кодсфікації Законів, лоотаяювив роз'яс
нити:

За арт. Ш Цивільного Кодексу УСРР 
термін виконання зобов'язання встанов
люється законом або договором. Від моменту 
настання терміну виконання настає термін 
вимоги. За тих (випадків, коли законом, до
говором або статутом організації (як напр., 
арт. 25 статуту Центрального Банку Кому
нального Господарства і Житлового Будів
ництва <36. Зак. СРСР 1925 р. 36 6, арт. 9) 
надається довжиякові певний пільговий тер
мін виконання зобов'язання, за остаточний 
термін (виконання вважається цей пільговий 
термін.

Через те, право вимоги за таких випад
ків настає від дня скінчення пільгового тер
міну виконання.

Харків, 28 червня 1928 р.

Заст. Народнього Комісара Юстиції та 
Генерального Прокурора

Республіки Михайлин.
Член Колегії НК10, Завідатель Відділу 

Законодавчих Проектів і Кодифікації
Законів Юр. Мазуренко.

ПОСТАНОВА
НАРКОМЮСТУ, НАРКОМФІНУ, НАРКОМ- 
ВНУСПРАВУ І НАРКОМЗЕМСПРАВУ УСРР.

80. Про скасування за амнестією штрафів в 
справах лісових іфаволомств.

Народній Комісаріят Юстиції, Народній 
Комісаріят Фінансів, Народній Комісаріят 
Внутрішніх Справ і Народній Комісаріят Зе
мельних Справ УСРР п о я с н ю ю т ь :  

Застосовуючи амнсстію, що п оголошено 
до десятиріччя Жовтневої Революції, в спра
вах про лісові праволомства за арт. 82 Кри
мінального Кодексу УСРР. якщо сума штра-

по договорам и обязательствам, учинен
ным или вида ніш н по операциям
Центрального Банка Коммунального Хо
зяйства н Жилищного Строительства, по
тому что ст. 25 Устава этого бан
ка предоставляет должникам, просрочившим 
свой очередной платеж, льготный срок до
2-х месяцев, на протяжении которого опн 
должны исполнять свои обязательства.

Поэтому, Пародиый Комиссариат Юсти
ции УССР, по Отделу Законодательных 
Предположений и Кодификации Законов, по
становил раз'яснить:

По от. 111 Гражданского Кодекса УССР 
срок исполнгния обязательства устанавли
вается законом или договором. От момепта 
ВОЗШЖ1ЮВСНЛЯ срока исполнеипя возшікает 
срок требовагаїя. В тех случаях, когда за
коном, договором или уставом оргаїимацни 
(как яанр., ст. 125 Устава Центрального 
Банка Коммунального Хозяйства и Жилищ
ного Строительства (Собр. Зак. ССОР 1925 г., 
36 6, ст. 9) должнику предоставляется опре
деленный льготный срок по испатпешт обя
зательства, окончательным сроком исполне
ния считается этот льготный срок.

Поэтому, право требования в таких слу
чаях наступает со дня окончания льготно
го срока исполнения.

Харьков. 28 июня 1928 г.

Зам. Народпого Комиссара Юстиции УССР 
и Генеральною Прокурора Республики

Михайлин.
Член Коллегии НКЮ, Зав. Отделом Зако- 

, нодательных Предположений и Кодифи
кации Законов Юр. Мазуренко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМЮСТА, НАРКОМФИНА, НАРКЗМ- 

ВНУДЕЛА и НАРКОМЗЕМА УССР.

80. Об отмене по амнистии штрафов по де
лам о лесных правонарушениях.

Народный Комиссариат Юстиции, Народ
ный Комиссариат Финансов, Народный Ко
миссариат Внутренних Дел п Народный Ко
миссариат Земледелия УССР п о я с н я ю т :

При прпмепегага амнистии, оО'явлепной 
к десятой годовщине Октябрьской Револю
ции, по делам о лесных правонарушениях 
по ст. 82 Уголовного Кодекса УССР, если



Фу за лісові праволомства разом з одно
кратною вартістю зрубаного лісу не стере- 
віицув 100 карбогакців, касуються штраф і 
не береться вартість зрубаного лісу.

У в а г а .  Коли вартість зрубаного лісу 
вже справлено, то її повертати но по
винно.

Харків, 28 червня 1028 р.
На)юдпій Комісар Юстиції УСРР та

Генеральний Прокурор Реопуб-гіки 
В. Порайно.

За Народиього Комісара Фінансів УСРР, 
Член Колегії Голубятников.

Заст. Народного Комісара Внутрішніх 
Справ УСРР Слинько.

Народи ього Комісара Земельних Справ 
УСРР. Член Колегії Шаляхин.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 3 липня 
1928 р., М 153.

сумма штрафа за лесные правонарушения 
одновременно с однократной стоимостью 
срубленное^ леса не щювышауг 100 рублей, 
отменяется 11ГГ1>Л(р и не взимаете» стоимость 
срубленного леса.

П р и м е ч а н и е .  Есля стоимость сруб
ленного леса уже взыскана, то она воз
вращению пе подлежит.

Харьков, 28 июня 1928 г.
Народный Комиссар Юстиции У<ОР и 

Генеральный Прокурор Республики 
В. Поранил

Зам. Народного Комиссара Финансов 
УССР, Член Коллегии Голубятников.

Зам. Народного Комиссара Внутренних 
Дел УССР Слмько.

За Народного Комиссара Земледелия УССР 
Член Коллегии Шаляхин.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 3 июля 
1928 г.. № 153.

ПОСТАНОВА
КАРК0МЮСТУ I НАРКОМВНУСПРАВУ УСРР.
81. Інструкція про прикладення постано
ви ВУЦВК і РНК УСРР з 4 квітня 1928 р. 
«Про житлові єднально-конфліктові комісії».

Гіідстава.арт. 17 постанови ВУЦВК'у 
и РНК УСРР з 4 квітня 1928 року 
.Про житлові єднально-конфліктові 
комісії* (36. Уз. УСРР 1928 р. Л* 10. 

арт. 92).
І. Організація житлових єднально-конфлік- 

тових комісій.
1. Міські та селищні ради організовують 

житлові і єднально-конфліктові комісії, за 
'Уставом» про них, найпізніше протягом 
2-х тижнів, як воші одержать ню інструк
цію.

2- Про відкриття ДІЯЛЬНОСТІ! комісії, як і 
окремих камер міська або селищна рада ви
носить спеціальну постанову. В цій поста
нові треба зазначити день, з якого відкри- 
вастші діяльність комісії і окремих її ка
мер. а так само район їх діяльності!. Цю 
постанову оголошується до загального відо
му через органи преси або -в інший спосіб.

Правила цього артикулу поширюється і 
на випадки зміни району діяльності! комісії 
або окремих її камер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМЮСТА И НАРКОМВНУДЕЛ УСРР.
81. Инструкция о применении постановле
ния ВУЦИК'а и Совнаркома от 4 апреля 
1928 года «0 жилищных примиритель не

конфликтных комиссиях».

Основание: ст. 17 постановления 
ВУЦИК'а и Совнаркома от 4 апреля 
1928 г. ,0 жилищных примирительно
конфликтных комиссиях" (Собр. Уз. 

УССР 1928 г., М 10, ст. 92).
I. Организация жилищных примирительно- 

конфликтных комиссий.

1. Городские и поселковые советы орга
низовывают ЖИ.ШЩИЫС ЛрИіЩІрІПОЛЬІІР-КОІГ- 
флкктпыо комиссии в порядке «Положении* 
о них, йе позже 2чх-неделы1ого срока со 
дня получешія ями настоящей инструкции.

2. Об открыли! деятельности комиссии, 
а таажо и отдельных камер, городской или 
поселковый совет выносит специальное по- 
становление. В этом постановлении надле
жит указать день, с которого открывается 
деятельность -комиссии п отдельных ее камер, 
а такжо район их деятельности. Зго поста
новление публикуется для общего сводима 
ЧерСЗ органы (Прессы или иным путем.

Правіш этой статьи распространяются н 
на случая нзменоїшя района деятельности 
лоннгоян или отдельных ее камер.



3. В кожній комісії обовязкооо треба 
настал овлювати одного або кілька заступни
ків голови комісії. За тих випадків, коли в 
місті утворюється де-кілька капор комісії, 
заступників шовк комісії паста новдюється 
в кількості не меншій як число камер.

4. Кількість членів житлових єднально- 
конфліктові»х 'Комісій встановлює міська чн 
селиіцпа рада з таким розрахунком, щоб 
була забезпечена нормальна діяльність ко
місії, щоб справи розглядались в ній пай- 
пізніш через 2 тижні з дня їх вступу та щоб 
на випадок відсутності! одного члена її 
можна (пмо б замінити його іншим но даній 
лінії представництва.

5. Коли міська рала залежно від числа 
справ і місцевих умов визнає за доцільніше 
розподілити комісію на окремі камери, кіль
кість їх і розподіл по місту провадиться з 
таким розрахуігком, щоб оправи в кожній з 
них розглядались найпізпіш протягом двох 
тижнів від дня вступу оправи до камери.

В разі утворсппя в місті кількох окремих 
камер їх відрізняється або назвою районів, 
що їх вони обслуговують, або пумерацією 
їх.
ІІ. Обов'язки голови комісії і його заступ

ників.
6. Голова комісії головує в засіданнях її 

підчас обговорення справ та керує «сіма 
справами комісії, наглядаючи за розпоряд
ком провадження справ в комісії.

7. Заступники голови комісії виконують 
обов'язки, які покладе на них голова комісії. 
Коли нема голови комісії, одпп із заступни
ків. за порядком, що остановила міська або 
селищна рада, виконує його обов'язки.

8. В разі поділу комісії па кілька окре
мих камер, головує в засіданнях однієї з них 
голова комісії, а в кожній з інших голо
вують Його заступники.

НІ. Порядок передачі незакінчених в суд- 
органах справ до житлових еднаїьно-кон- 

фшктових комісій.
9. Оправи, подані до судових органів за 

старою підсудністю, і ще не призначені до

3. В каждой комиссии обязательно должен 
быть назначен ода иля несколько замести
телей председателя комиссии. В тея случа
ях, когда в городе отрывается несколько 
■камер комиссии, заместителей председателя 
комиссии назначается в количестве йе мень
шем чем число камор.

4. Количество членов жилищных прими- 
риттыю-копфлнктпых комиссий устанавли
вает городской или лосолковый совет с та
ким рассчотом, чтобы была обеспечен нор
мальная деятельность комиссии, чтоб дела 
]>аз решались в нэй самое позднее че)Н» 2 
недели со дня их поступления и чтобы в 
случае отсутствия одного члена ее можно 
было бы заменять его другим по данной ли
ши! представительства.

5. если городской совет, в зависимости 
от количества дач л местных условий при
знает более целесообразным комиссию разде
лить па отдельные камеры, количество их 
и распределение по городу производится с 
таким рассчотом, чтоб дела в каждой из 
них рассматривались не позже двухнедель
ного срока со дня поступления дела в ка- 
мзру.

В случае организации в городе псскольких 
отдельных камер, их различают или назва
нием обслуживаемых ими районов л.тп ну
мерацией нх.
II. Обязанности председателя комиссии и его

заместителей.
6. Председатель комиссии председатель

ствует в ее заседаниях во время обсужде
ния дел и управляет всеми деламл комиссии, 
ізаблюдая за распорядком производства дел 
комиссией.

7. Заместители председателя комиссии 
выполняют обязанности, возложсіпімє па 
них председателем комиссии. В отсутствие 
председателя комиссии один отз заместите- 
лей в порядке, устанавливаемом городским 
или поселковым советом, ВЫПОЛНЯвТ его 
обязанности.

8. В случае разделения комікммиї на не
сколько отдельных камер, в одной пз них 
председательствует председатель комиссии, 
а в каждой из остальных председательству
ют его заместители.
III. Порядок передачи неоконченных в судеб
ных органах дел жилжцньм примирительно*

конфликтньм комиссиям.
9. Дела, поданные в судебные органы по 

старой подсудности и не назначенные еше



розгляду, передається до житлових едналь- 
но-конфліктовнх комісій.

С*г|авн, вже 'Призначені -в судах па роз
гляд до відкриття щяльпости комісії, судові 
органи і закінчують.

10. Касаційні й приватні скарги на вп
рок» судових органів в зазначених справах 
надсилається за старо» підсудністю.

11. Справи, в яких вироки спасовала ви
ша іпстанція, надсилається па новий розгляд 
до житлових єдн.гхьно-конфліктовнх комісій.

IV. Компетенція комісій.

12. До компетенції житлових однальио- 
копфліьтовпх комісій належить виключно 
розвязання питань, точно визначених в 
арт. З «Уставн» про них. і будь-які розши
рення меж компетенції їх иеіфппустимі.

V. Порядок розпочину спірних справ в ко
місіях та порядок справуванкя по них.

13. Справи в комісіях розпочинається ли
ше иа заяву заінтересованої сторони так 
листовну, як і словесну.

Словесну заяву записує в протокол голо
ва комісії або його заступник, а за їх до
рученням і будь-хто із співробітників ко
місії.

В цьому протоколі зазначається час його 
складання, хто саме склав, прізвище, ім'я, 
по батькові й адресу заявника й другої сто- 
роїш, з 'Приводу чого й чого саме домагається 
заявіпиг. Протокол підписує заявник і особа, 
що склала його.

14. Заяви приймає голова комісії або його 
застулппк.

На кожну заяву про розв'язання конфлік
ту між сторонами, прийняту до справувап- 
ия. заводиться окрему справу, до якої при
лучається всі папери, що її стосуються, в 
точу числі протоколті й постанови комісії.

Прийняті заяви, що не підлягають ■ком
петенції комісії, або надсилається (з усіма 
додатками до них) -відповідним оргапам за 
палежпістю з повідомленням заявників, або 
повертається заявникові на його бажання.

15. Прийняті справи негайно і пайпізніш 
через 48 годин З момент)’ вступу їх до ко
місії призначається до розгляду па най-

к рассмотрению, предаются жилшцныч 
цримирктелыю-коифлнктным КОМИССИЯМ.

Дела, уже иазначонныо в судах к рас* 
смотрбинкГ'до открытая деятельности ко 
млеелп, закапчиваются судебными органами.

10. Кассационные и частіше жалобы па 
решения судебных органов по указашшм де
лам направляются <по старой подсудности.

И. Дела, в коих решения кассированы 
высшей инстанцией. налепляются к ново
му рассмотрению в жилищные примиритель- 
ио-конфлпктные комиссии.

IV. Компетенция КОМИССИЙ.

12. К компетенции жилищных примири
тельно-конфликтных комиссий относится ис
ключительно разрешение вопросов, точіго 
указанных в ст. 3-й «Положения» о зшх. 
и какие-либо расширения границ коипетеи- 
ции пх недопустимы.
V. Порядок возникновения спорных дел в 
комиссиях и порядок производства по ним.

13. Дела в комиссиях возникают лишь по 
заявлению заинтересованной стороны как 
письменному, так п словесіюму.

Словесное заявление записывает в прото
кол председатель компсспп или его замести
тель, а по пх поручению и кто-либо из 
сотрудников компсспп.

В атом протоколе указывается: вр?мя его 
составления, кем лхедно он составлеп, фа
милия, имя, отчество к адрес заявителя и 
пропитой стороны, по поводу чего « чего 
именно добивается заявитель. Протокол под
писывает заявитель и лицо, составившее 
его.

14. Заявлепвя принимая председатель ко- 
мпссип илп его заместитель.

Па каждое заявление о разрешении кон
фликта между сторонами, лрвіяятое к произ
водству. зародится отдельное дело, до ко
торого присоединяются все бумаги, касаю
щиеся его, в том число протоколы и по
становления комиссии.

Пряшггыг заявления, не подлежащие ком
петенции комнеепп, или направляются (со 
всеми приложениями к ппм) надлежащим 
органам по принадлежности с уведомленном 
об этом заявителя, или возвращаются за
явителю, ло его желанию.

15. Принятые дела немедленно п не поз- 
жэ 48 часов с момента поступления в ко- 
мисшо пазпачаются в рассмотрению на



бліЖЧНЙ речспоць, потрібний лише, щоб 
повідомити сторони та дати їх змогу зібра
ти потрібні в оправі докази.

16. Про день засіданні! комісії стороні! 
вчасно повідомляється листовно під їх роз
писку.

17. Коли сторони не стануть на засідан
ня і комісія не одержить 'відомостей, що їх 
повідомлено щю день розгляду оправи, ко
місія не має права розглядати справу й по
линна відкласти розгляд і надіслати нові 
повідомлення сторонам про день нового роз
гляду оправи.

18. Неприбуття свідків не перешкоджає 
розвязашію справи, якщо комісія не визнає 
за потрібно їх викликати.

19. В разі неприбуття заявника на роз
гляд справи, коли його повідомлено про день 
розгляду і коли він не заявляв про розгляд 
її за його відсутності!, справу закривається, 
про що його й повідомляється протягом 3-х 
день з дня закриття справи.

У в а г а .  Поновлювати закриту справу 
можна лпше па прохання заявника, ао- 
дапо не пізніш місячного речення, як 
вручено об’яви про закриття справи і 
лише за розсудом голови комісії.

20. Сторони можуть особово в комісії або 
листовно доручити членам своя родпнм, осо
бам, що живуть вкупі о ними, представникам 
«грофесійшіх та жптлово-кооаеративннх ор
ганізацій бути представниками їх інтере
сів в даній справі.

'Представництво сторін через іиших осіб 
припускається лишо в разі вибуття сторін 
з міста по невідкладним потребам (відряд
ження по службі, відбування повинностей, 
в разі хвороба, що вимагає вибуття, й т. п.), 
ув'язнення сторін або перебування їх в, 
лікарпі, через хворобу, що не дозволяє з яви
тися до комісії, а так само за інигпх випад
ків. коли голова комісії або його застили: 
внзпає таке представяш^гво за припустиме.

21. Розгляд справ у комісіях провадиться 
прилюдно й словесно порядком товариського 
обговорення. Керує розглядом справи голова 
засідання.

У в а г а .  Як на прохання сторони, ко
ля комісія визнає не прохання за важ
ливе. як і з власної ініціативі! комісія

блпжайшай срок, необходимый только для 
тото, чтобы уведомчгп» стороны и дать лм 
возможность собрать необходимые по делу 
доказательства.

16. О дне заседании комиссия стороны 
своевременно уведомляются письменно, под 
их расписку.

17. В случае неявки сторон в заседание 
комиссии и неполучения комиссией сведений 
об уведомлении их о дно рассмотрения де
ла, комиссия нс вправе рассматривать де
ло п обязаиа отложить рассмотрение, по
славиш повое уведомление сторонах о дне 
нового расмотрония дела.

18. Неявка свидетелей не препятствует 
рассмотроиню дела, если только комиссия 
нс признает необходимым их вызвать.

19. В случае неявки заявителя к рассмо- 
• .ч-нлпо дела тогда, когда он уведомлен о 
о дне рассмотрения и когда он не заяв
лял о рассмотрении дела в єго отсутствии,— 
дело прекращается, о чем его уведомляется 
не позже 3-х дней со дня прекращения 
дела.

П р и м е ч а н и е .  Возобновление пре
кращенного дела допустимо лишь по 
просьбе заявителя тогда, когда просьба 
подана не позже месячного срока со дня 
вручения об'явлення о прекращении дела, 
и лишь «о усмотрению педсодателя ко
миссия.
20. Стороны могут лнчпо в комиссии нлд 

письменно поручить членам своей семьи, 
лицам, живущим с шш вместе, предста
вителям профессиональных и жнлшцно-ко- 
оперативных оргаїшзацпй быть представите
лями их интересов по данному делу.

Представительство сторон через иных лнц 
допускается .тишь в случае выбытия сторон 
из города но неотложным делам (команди
ровка по службе, отгваїгае повинностей, в 
случае болезни, требующей выбьггая, и т. д.), 
пребывания сторон под стражей или в боль
нице, но болезни, не позволяющей явиться 
в комиссию, а также в иных случаях, когда 
председатель комиссии или его заместитель 
признают такое представительство допусти
мым.

21. Рассмотрение дел в комиссиях произ
водится ду'оячоо я на словах порядком то
варищеского обсуждения. Руководит рассмо
трением дела председатель заседания.

П р и м е ч а н и е .  Как по просьбе сто
роны. если комиссия признает ее суще
ственной. так и по собственной нняцвати-



може розглядати справу в закритому за
сіданні. а.іе пишішіа мотивувати сіюю про
ц.* постанову.
22. Розглядаючи справи, комісія дбає про 

IV. щоб помирити сторони. Комісія схиляє 
строил до полюбовного [довивання справи 
на кожній стадії розгляду. Умови мирової 
заводиться до протоколу і їх підписують 
сторони.

23. Коли поданих від сторін доказів бра
кує, комісія має пікшо збирати докази й з 
гласної іпіцінтнви. додержуючись взагалі за 
[догляду справ вимог арт. 5 ЩІК.

24. Комісія не має права виходити за 
межі спору, переданого на її розгляд, проте, 
коли підчас розгляду справи буде виявлено 
нові об'єкти спору, вона може їх розглянути» 
якщо визнає це за доцільне, шоб не при
мушувати сторони порушувати в комісії, 
нову справу.

25. Члени комісії но можуть брати уча
сти в [догляді справ, в яких вони та їх 
близькі родичі або установи чи організації, 
іцо їх воші репрезентують, є особмво заін
тересовані. а так само і п справах, що в них 
заііггертсовані особи, до яких воли мають 
позов. В зазначених випадках відводу мо
жуть вимагати так сторони, як і члени ко
місії.

26. Свої постанови комісія ухвалює при- 
людно, п]юте на вимогу будь-кого зі складу 
комісії, що розглядає дану справу, комісія 
може вийти для ухвали постанови в нарадчу 
кімнату. Н цю кімнату* ніхто зі сторін або 
свідків, а так само і сторонніх осіб йе до- 
лускається. Ухвал сигу постанову оголошу
ється прилюдно.

27. Ухвалює постанову .піше той склад 
комісії, що брав участь в останньому обго
воренні справи.

28. Заміняти будь-кого зі складу комісії 
до розвязання справи, що її почала розгля
дати комісія в дапому складі, не припус
кається.

В разі невідкладної потреби такої заміни, 
справу в зміненому складі розглядається з 
початку.

29. Комісія ухвалює й оголошує свої 
постанови негайно по обговоренні справи. 
& тих випадків, коли голова або обидва 
члени визнають за потрібне відкласти ухва-

ве комиссия может рассматривать дели
в закрытом заседании, но обязана моги-
вщюват^ свое об атом постановление.
22. Рассматривал дела. комиссия заботит

ся о том, чтобы ломи|игп. стороны. Комис
сия склоняет стороны к шлюбовіюму [из- 
[►ешекню дела и любой стад ви рассмотрения. 
Условия мнрозюіо соглашения заносится в 
протокол и іюдписивается сторонами.

23. Если представленных сторонами до
казательств недостаточно, комиссия шич-т 
право собирать доказательства и по с<и- 
слюнной инициативе, придерживаясь, лхиї- 
ще, 'НрИ ічіссчотіччіїш дел любований СТ. Л 
ГПК.

24. Комиссия не имеет нрава выходить 
за пределы спорт, пе-ртдашюго на ее рас
смотрение. однако, если во іумоія рассмо
трения дела будут обнаружены новые пртд- 
меты спора, она может их рассмотри, 
осли только лртзнаот это целесообразным, 
чтобы не заставлять стороны возбуждать в 
комиссии нового дела.

25. Члены комиссии не могут участвовать 
в рассхотртіпш дел, в которых они к их 
близкие рОДСЛМИННКН или учреждения и 
организация, представляемые ими. лично за
интересованы, а также п в дзлах, в кото
рых заинтересованы лица, с коими олк име
ют тяжбу. В указанных случаях отвода мо
гут т]чхювать как стортпы, так и члены 
КОМИСОШІ.

26. Свои постановления комиссия выносят 
публично, однако, но требоваївію кого-либо из 
состава комиссии, рассматривающего данное 
дело, комиссия может удалиться для вынесе
ния постановления л соосщате.плгую ком
нату. В эту комнату никто из сторон или 
свидетелей, а таї акт и посторонних лип не 
допускается. Вьінеччліос постановление про- 
возг.ташается публично.

27. Выносит постановление только тот 
состав комиссии, который учаспювал в по
следнем обсуждении дела.

28. Заменять кого-либо из состава комис
сия до разртшення дела, начатого комиссией 
в данном составе, йе допускается.

В лгоглоашых случаях такой замены, де
ло в измененном составе рассматриваете)! 
сначала.
' 29. Комиссия выносит и провозглашает 
свои логпиювления немедленно после обсуж
дения дела. В тех случаях когда предсе
дательствующий или оба члена признают



і у постанови, її треба ухвалити й оголо
сити найшзпіш за 3 яиі з дня обговореная 
справи.

Стороні, що не була за розгліщ оправи, 
постанови комісії оголошується під розпис
ку в камері комісії або в місці осідку сто
рони.

30. Постанови комісії не повніші супе
речити тинному законодавству, а так само 
постановам і розпорядженням органів влади.

31. Постанови комісії е остаточні, набу
вають сили з моменту оголошення їх в за
сіданні і їх повинно негайно виконувати, 
за винятком тих випадків, каш термін ви
конання буде зазначено в самій постанові.

VI. Ведення протоколів.

32. Засіданням 'Комісії <» кожній окремій 
справі ведеться протокол. До цього прото
колу обовязково записується: час (рік, мі
сяць і день) розгляду справи, назву іі 
склад комісії, що розглядає оправу, яку 
само справу розглядається, хто при
був на розгляд справи, мирова поміж сто
впами, каш така відбудеться, коли й що 
саме комісія ухвалила по справі, а так Счшо 
про оголошення сторонам постанови ко
місії.

Ті або інші заяви сторін або татови й чле
нів комісії та свідчення свідків затісується 
до протоколу лише в разі вимоги про те 
стормі або будь-кого зі складу комісії.

И]ютокол закінчується тою або іншою по
становою комісії і його підписує увесь склад 
комісії й секретар, коли секретар буде за 
розгляду справи.

У в а г а .  За тих випадків, каш в місті 
є де-кілька камер—комісії, в протоколі, 
крім назви комісії, зазпачається ще й ка
мору комісії.

33. Гаюва і члени комісії, що не погод
жуються з більшістю комісії в будь-яких 
шітапііях, внесених до протокоту. не можуть 
з цієї причини відмовитись підписати про
токола. За них випадків, підписуючи про
токола, вопи можуть відзначити на пьому 
свою окрему думку.

необходимым отложить вынесение постанов
ления, последнее должно быть вынесено а 
об'явлено нс позже 3-х дней со дня обсуж
дения дела.

Стороно, не присутствовавшей при рас
смотрении дата, постановление комиссии объ
является под расписку в шме|>е комиссии 
или по месту жительства стороны.

30. Постановления комиссии не должны 
противоречить действующему законодатель
ству, а также постановленпям п распоряже
ниям органов власти.

31. .Постановления комксснн являются 
окончательными, вступают в законную силу 
с момепта об'явленім их в заседании и под
лежат немедленному мопашеїгою, за исклю- 
чепием тех случаев, когда срок иополненпя 
будет указан в самом постановлении.

VI. Ведение протоколов.

32. Заседаниям комиссии по каждому от
дельному делу ведется протокол. В прото
коле этом обязательно записывается: время 
(год, месяц и число) рассмотрения дела, 'на
звание и состав комиссии, рассматривающей 
дело, какое именно даю рассматривается, ли
ца, прибывшие к расмотрснпю цела, миро
вое соглашение между сторонами, если оно 
состоится, когда и что именно комиссия 
постановила по даіу, а также об об*явлении 
сторонам постановления комиссии.

Те пли иные заявления сторон пли ярсд- 
седататъствующего и членов комиссии, я 
также .показания свидетелей записываются 
в протокол лишь в случае т}>обовазі'ия об 
атом сторон іш кого-либо пз состава ко
миссии.

іЦряокол заканчивается тем плп иным 
постановлеішлм комиссии и подписывается 
всем составом комиЛни и секретарем, в том 
случае, «ели он (присутствовал при рассмо
трении дела.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда 
в го|юде функционируют посколько камер 
комиссии, в. протоколе, кроме названия 
компсспп, указывается также и камера 
комиссии.
33. Председательствующий и члены ко

миссии, не согласные е батышпгетвом ко
миссии в каких-либо вопросах, внесенных в 
протокол, не могут по этой причине отка
заться подписать протокол. В этих случаях, 
подписывая протскат, они могут отметить 
в нем свое особое мнение.



34. Протоколи комісії, як загальне пра
вило. ведуть секретарі або інші відповідиі 
спіи|юбітн»іки комісії або обслуговуючого її 
апарату, проте за місцевими умовами, про
токоли може вести будь-хто із складу самої 
комісії.

35. Всі документи, що їх подано до ко
місії. по розвязаияі справи, на вимогу осіб, 
які їх подали, повертається цим особам, про 
що відзначається в справі.
VII. Нагляд за законністю постанов комісія 

та порядок їх виконання.
36. Постанови комісій, ухвалені в -пи

таннях, що не підлягають компетенції їх. 
або ухвалені воунереч чшшому законодав
ству. с-протестовує прокуратура до міських 
або селищних -рад, за належпістю.

37. Сторона, що проти неї відбулася по
станова комісії, повніша виконати її негай
но. Коли ж постанову комісії не буде вико
нано добровільно, комісія на листовну чи 
словесну заяву заінтересованої сторони над
силає іТалежпо засвідчену копію цієї поста
нови для впдачі виконавчого листа до иа- 
ролпього судді того району, де міститься 
камера комісії, який і видає виконавчого 
листа, керуючись вимогами арт. 202 ЦПК.

У в а г а .  Нарсуди, коли це визнає за 
потрібие, може зажадати від комісії всю 
справу, яку комісія й повинна надіслати 
до парсудді негайно і найпізшш за 3 дні, 
як одержить вимогу нарсуди.

VIII. Оплати.
3$. Подаючи заяви, сторони повинні під

час подачі внести й належні з них оплати, 
передбачені арт.арт. 7 та 8 Устави про 
житлові однально-копфліктові комісії та 
Статутом про державну гербову оплату.

Колн не внесено цих оплат, комісія при
значає заявникові реченець на внесення їх, 
й коли в призначений реченець оплат не 
надійде, заяву вважається за ноподану.

39. В разі визнано буде, що заяву по 
повніша була розглядати комісія, внесені від 
сторони оплати повертається їй повністю. 
Тіи; само повертаються їй оплати, внесені 
и більшому розмірі, ніж належить з неї.

Ст. 81
ч

34. Протоколы комиссии, как общее пра
вило, ведут секічггари или ииие соответ
ствующие сотрудники комиссии или сислу- 
живоюиито ее аппарата, однако, по местным 
условиям, протоколы может вести кто-либо 
из состава самой комиссии.

35. Все подаянью в комиссию документы, 
•после разрешения дела, по требовании) Бо
давших их лиц, возвращаются последним, 
о чем делается отметка в деле.
VII. Наблюдение за законностью постанов
лений комиссий и порядок их выполнения.

36. Постакжіояия кмшссшй, вы несытые 
ло вопросам, не подлежащим их компетен
ция, или волоки действующему законода
тельству, опротестовываются прокуратурою 
в городские или поселковые сонеты, ло при
надлежности.

37. Сгороиа, прошв вот^юй состоялось 
««становленім комиссии, должна выполнить 
его немедленно. Если же пошиовллвие ко
миссии не будет выполнено добровольно, ко
миссия по письменному лав словесному заяв
лению завнте|)есоваішой стороны направля
ет надлежаще-засвидетчмютвоваїшую копию 
этого постановления для выдачи исполин- 
тельного листа народному суді,о того участ
ка, где помещается камера комиссии, кото
рый л выдает исполнптельлый лист, руковод
ствуясь требовавпями ст. 202 ГПК.

П р и м е ч а н и е .  Нарсуда, если при
знает необходимым, может оелгрэбовать 
от комиссии все дело, которое комиссия 
н должна прислать немедленно и но позжо
3-х дней после получения требования пар- 
судьн.

VIII. Сборы.
38. Подавая заявления, стороны должны 

во время подачи внести и следуомыз с них 
сборы, предусмотренные ст. ст. 7 и 8 По- 
ложеппя о жилищных примиротельно-ши- 
флютиых комиссиях и Уставом о государ
ственном гербовом сборе.

При непредставлении этих сборов комис
сия назначает заявителю срок на представ
ление и-х, и -если в назначенный срок сбо
ров но будет внесено, заявление считается 
неподатнім.

39. В случае признания. что заявление 
по (подлежит рассмотрению комиссии, внесен
ные стороною Оборы возвращаются ой пол
ностью. Точно так же возвращаются ей 
сборы, внесенные в большем размере, чем 
следует с нее.
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40. Постановами міських та селищних рад 
кожна встановлювати, щоб оплата в спра
вах, що їх закрила сторона ще до розгляду 
іі в комісії, повністю або частково повер
талось заявникові.

41. Житлові едпальпо-вонфдіктові комі
сії справляють лпше ті оплато в справах, 
що е в їх оправуваппі. які встановлено 
зрт.арт. 7 і 8 Устави про житлові едшьпо- 
копфлікгові комісії та Статутом про дер
жавну гербову оплату.

Жодних інших оплат (за видачу копій 
протоколів або постанов то-що) справляти 
не можна.

Оплату заяв і документів гербовим про
вадять сторони на підставі правил Статуту 
про державиу гербову оплату.

42. Заяву сторони .про увільнення її від 
оплати або зменшення оплати, за браком до
статніх коштів виестн оплату, комісія роз
в'язує в найближчому засіданні, не викли
каючи сторін.

Залежно від наслідків розвязапня, заяву 
або призначається до розгляду (в разі увіль
нений від оплати), або залишається без ру
ху до внесення оплата в призначуваний від 
комісії реченець.

43. Увільненая від оплат або змешпсиші 
їх стороні, що на її користь розвязано спра
ву, не‘увільняє за противну стеролу віл 
внесення оплат -в повному розмірі, встано
вленому для пеї арт.арт. 7 і 8 зазначеної 
вище Устави.

Про справленім цих оплат комісія за
значає в своїй постанові.

44. Коли справу буде розвязано на ко
рпеть не лпше однієї сторони, оплати роз
поділяється між сторонами нарівно» з тим, 
що заявникові (повергається полоту вне
сених оплат, а з запізваного їх спра
вляється.

45. Повернення стороні оплат, що їх во- 
ла внесла, провадяться негайно, незалежно 
від того, чи оправлено оплати з другої сто
рони, чи ні.

46. Заяви заінтересованих осіб про на
кладення штрафу за невиконання постанов 
комісії, що їх не можиа виконати приму
совим порядком (арт. 16 Устави про ко
місії), передвчепгеми Уставою про житлові

40. Постановлениями городских я посел
ковых советов может быть устанавливаемо, 
чтобы сборы по делам, прекращенным сто
роною еще до рассмотрения комлсснсю, пол
ностью или частпчпо возвращались заяви
телю.

41. Жнлпциые пршгирнтельно-коігф.тіікт- 
•ные комиссии взыскивают лишь тс сборы по 
делам, находящимся в их производстве, 
какие установлены ст. ст. 7 и 8 Положепия 
о жилищных лрпмч?рптельпо-копф.титных ко
миссиях и Уставом о -государственном гер
бовом сборе.

Взыскание каких-либо иных сборов па 
выдачу копий протоколов или постановлений 
и т. п.) яе допускается.

Оплата заявлений и документов гербовым 
сбором производится сторонами на осповаппи 
правил Устава о государственном гербовом 
сборе.

•42. Заявление стороны об освобождении 
ее от сборов пли об уменьшении пх, за от
сутствием достаточных средств па внесение 
сборов, комиссия рассматривает в ближай
шем заседании без вызова сторои.

В зависимости от последствий разрешения, 
заявление пли назначается к рассмотрению 
(в случае освобождения от сборов), и.лг 
оставляется без движения до представления 
сборов в назначенный комиссией срок.

43. Освобождение от сборов или умень
шение нх стороне, в пользу которой разре
шено дело, не освобождает противную сто
рону, от внесения сборов в полном размере, 
установленном для пес ст. ст. 7 н 8 ука
занного выше Положеппя.

О взыскании этих сборов комиссия ука
зывает в своем постановлении.

44. В случае разрешения дела в пользу 
не одной только стороны, сборы распреде
ляются между сторонам!, поровну, с тем, 
что заявителю возвращается половила вне
сенных пм сборов, а с ответчика они взы~ 
сбиваются.

45. Возвращение стороне сборов, внесен
ных ею, производится немедленно, незави
симо от того, взысканы ли сборы с против
ной стороны пдп нет.

46. Заявления зазштв]Юсоватшх лип о 
наложеипн штрафа за иевьшолиеиае поста
новлений комиссия, которые не могут быть 
приведены в пополнение принудительным 
порядком (ст. 16 Положения о комиссиях),



аддальїю-конфліктові комісії оплатами не 
обкладається.

IX. Звітність.

47. Звітність про свою діяльність комісії 
подають ідо міських та солшцннх рад. за 
шиежпістю та за формою, встановлювани
ми від міських та селищних рад.

Харків, 2 липня 1023 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції УСРР 
та Генерального Прокурора

Республіки Михайлик.
Заст. На]ЮДиьоіч> Комісара Внутрішніх 

Совав УСРР Слинько.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК“ б липня 

1928 р., № 156.

сборами, предусмотренными Положением4 о
ЖИЛИЩНЫХ Іф»МіВрНТЄЛЬНО-Шіф.ШІ,Ті!ЬГХ ко
миссиях не облагаются.

IX. Отчетность.

47. Отчетность о своей деятельности ко
миссии представляют городским а поселко
вым советам, ло принадлежности, в порядке 
я по формам, устанавливаемым городскими 
■и поселковыми советами.

Харьков. 2 июля 1923 г.
Зам. Народного Комиссара Юстиции УОСР 

и Генерального Прокурора
Республики Михайлик.

Зам. Народного Комиссара
Внутренних Дел УССР Слнньке.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" в июля 
1923 г. № 156.

4

Видання Народнього Комісаріату Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции
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ЗВІРНИК
УЗІКОПБКЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОВІТНИЧО-ОБЛЛНОЬКОГР УРЯДУ УКРАЇНИ

з&^^врік
0ФіціИ?ге киддіугоі шрОДОьОгО крпіОшяту і(к?тнцИ

8 вересня 1928 р. Відділ ДРУГНИ Ні 14 8 сентября 1928 г. Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ
Постанова УЕН
(12 липня 1928 р.)

-82. Про погодження планів геологічнім і гео- 
лого-роззідчих робот з Українським Від» 
ділком Геологічного Комітету.

Постанови: Наркомздоров'я, Нар-
комзему, Наркомторгу, Наркомюсту, 
•Наркомсоцзабезу, Наркомосвіти, Нар- 
комфіну, Наркомпраці, Уповеарком- 
ліляхів Союзу РСР при Уряді УСРР, 
Наркомвнусправ та Всеукраїнської 
Нейтральної Комісії українізації прн 

Раді Народнії Комісарів УСРР.

(13 квітня, 8 червня, 3—24 липня 1928 р.)

.83. Про санітарньїй стан і санітарний нагляд 
за молочними господарствами та закла
дами для збору та продажу молока й мо
лочних продуктів.

84. Про встановлення стандарту та крайніх цін 
на печений хліб.

•85. Про втрату чинности п. ,6м і уваги до нього 
арт. 1 Постанови РНК УСРР з 8 травня 
1924 р. .Про поліпшення стану робітників 
місць позбавлення волі*.

-'86. Прр увільнення від медичного освідування 
осіб похилого віку, що подають заяви про 
соціяльне забезпечення з причин втрати 
годувальника. ф

'87. Про передачу векселів кредитовим устано
вам на забезпечення об'єднаного спеціяль- 
ного поточного рахунку.

88. Правила про влаштування та санітарний 
стан сироварних та маслоробних молочних 

' заводів

СОДЕРЖАНИЕ
Постановление УЭС

(12 июля 1928 і.)

82. О согласовании планов геологических и гео
лого-разведочных работ с Украинским От
делением Геологического Комитета.

Постановления:—Наркомздрава, Нар- 
комзема, Наркомторга, Наркомюста, 
Наркомсообеса, Наркомпроса, Нарком- 
фина, Наркомтрудм, Уполнаркоыпути 
Союэа ССР при "Правительстве УССР, 
Наркомвнуде т и Всеукраинской Цен
тральной Комиссии по украинизации 
прн Совете Народных Комиссаров 

УССР
(13 апреля. 8 июня, 3—24 июля 1928 г.)

83. О санитарном состоянии и санитарном над
зоре за молочными хозяйствами и заве
дениями для сбора и продажи молока и 
молочных продуктов.

84. Об установлении стандарта и предельных 
цен на печеный хлеб.

85. О прекращении действия п. „б* и приме
чания к нему ст. 1 Постановления СНК 
УССР от 8 мая 1924 г. ,06 улучшении по
ложения работников мест лишения сво
боды*.

86. Об освобождении от медицинского освиде
тельствования лиц престарелого возраста, 
подающих заявления о социальном обеспе
чении по случаю утраты кормильца.

87. О передаче векселей кредитным учрежде
ниям в обеспечение об'единенного специ
ального текущего счета.

88. Правила об устройстве и санитарном со
держании сыроваренных и маслодельных 
молочных заводов.



89. Про порядок як подавати заяви про пен
сійне забезпечення та виплату пенсій 
викладачам в»щих шкільних закладів і 
робітничих факультетів а так само нау
ковим робітникам.

90. Правила як уживати заходів тимчасової 
ізоляціГ тих осіб так із пасажирів, як 1 з 
команди судна, що хуліганять.

91. Про соціальне забезпечення інвалідів праці, 
що втратили право забезпечення від орга
нів соціяльного страхування через пере
пуск речения на порушення прохання про 
забезпечення.

92. Інструкція як регулювати користування 
житловими приміщеннями за тимчасової 
відсуткости мешканців.

93. Інструкція про застосування арт.арт. 17, 19 
і 64 постанови ВУЦВк і РНК УСРР .Про 
забезпечення рівноправности мов та про 
сприяння розвиткові української культури**.

89. О порядке подачи заявлений о пенсионною 
обеспечении и выплате пенсий препода»- 
вателям высших учебных заведений и рабо
чих факультетов, а также научным работ
ника^

90. Правила о порядке принятия мер к времен
ной изоляции хулиганствующих лиц ив 
числа гассажиров или судовой команды.

91. О социальном обеспечении инвалидов труда.
утративших право на обеспечение от орга
нов социального страхования за пропуском 
срока на возбуждение просьбы об обеспе
чении.

92. Инструкция о порядке регулирования поль
зования жилыми помещениями при времен
ном отсутствии жильцов.

93. Инструкция по применению ст. ст. 17, 19 м 
«4 постановления ВУЦИК и СИК УССР 
.06 обеспечении равноправия языков и о со
действии развитию украинской культуры**.

ПОСТАНОВА
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ.

82. Про погодження планів геологічних і ге* 
олого-розвідчнх робот з Українським Відділ

ком Геологічного Комітету.

Відшжідно до арт. 5 постаново Ради 
Праці й Оборони з 15 березня 1928 р. 
«Про погодження планів геологічних і геоло- 
го-розвідчнх робот з Геологічним Комітетом 
Найвищої гадя Нардового Господарства 
Союзу Г(Т» (36- Зак. ОРСР 1928 р., Лі 19, 
арт. 171), Украінська Економічна Нарада 
л ост а-л о в и л а:

1. Неі державні устаиовп та підприємства 
республіканського й місцевого злачінпя, 
подаючи на затвердження свої кошториси 
А лрамвслово-фінапсові плани, коли в цих 
коште] і псах і планах передбачається про
вадження геологічних або гсолого-розвідчнх 
робот па Україні, повніш одиочасио по
давати документи, що засвідчують погод
женість планів цих робот з Українським 
Відділком Геологічного Комітету при Вищій 
Гаді Народпього Господарства УСРР.

2. Зазначені в арт. 1 установи та під
приємства, шо провадять геологічні Й гео- 
лого-розвідчі роботи на Україні, подають 
що-року на 1 квітня до Українського Відділ-

ЛОСТАНОВЛЕНИЕ
УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕ

ЩАНИЯ

82. О согласовании планов геологических и 
геолого разведочных работ с Украинским 

Отделением Геологического Комитета.

В соответствии со ст. 5 постановления 
Совета Труда и Обороиы от 15 марта 1928 г. 
<0 согласовании планов геологических в 
геолого - разведочиых работ с Геологиче
ским Комитетам Высшего Совета Народного 
.Хозяйства Союза СОР* (С. 3. СССР 1928 г., 
Лх 19, ст. 171), Украинское Экономическое 
Совещание п о с т а н о в и л о :

1. Все государственные учреждения и 
предприятия роигуодвканского и местного- 
значения, при представлений иа утвержде
ние своих смет в промышлеяно-финансовых 
плавов, в случае, если этими сметами и пла
вали предусматривается производство гео
логических или геолого-разведочных работ 
на Украине, обязаны одиовремснио предста
влять документы, удостоверяющие согласо
ванность планов этих работ с УкрЬаискам 
Отделением Геологического Комитета пре 
Высшем Совете Народного Хозяйства УООР.

2. Указанные в ст. 1-Й учреждения а 
предприятия, ведущие геологические и гео
лого-разведочные работы па У кранио, пред
ставляют ежегодно к 1-му апреля Укравн-



*у Геологічного Комітету шани своїх геоло 
.гічшіх і геодоро-роввідчнх робот па вл 
стулияй бюджетовий рік, а Український 
Відділок Геологічного Комітету нодае най* 
пізніш 1 травня список цих установ та 
одаряєм сто Державній (Плановій Комісії 
УСРГ. Народным? Комісаріатові Фінансів 
УСІ’Р, Уповноваженому Йароднього Комі* 
гаріяту Шляхів Союоу ЙР при Уряді УОРР, 
Уповноваженому Народиш» Комісаріяту 
Військових і Морських Справ Союзу РОР при 
Уряді УСРР, Постійному Представництв)' 
УСРР п]ін Уряді Союзу !ІЧЇ а Гсаюгічкому 
Комітетові КРИГ Союзу РСР.

У в а г а .  Поточного 1928 року за
значені в цьому артикулі установи й 
підприємства подають Українському Від
ділкові Геологічного Комітету плани своїх 
геологічних і геолого-розвїдчих робот на 
1928-29 бюджетовий рік пайнізпіш 
1 серпня 1928 року.

3. Український ІЙхділок Геологічного Ко
мітет)', розглянувши зазначеиі о арт. 2 
плани, найпізніше через місяць від дия їх 
одержання, надсилає відповідним установам 
і підприємствам свій висновок на передба- 
чепі у імамах геологічні з'йомкн, вивчення 
і розвідки родовиш корисних копалин.

4. Виша Рада Народным» Господарства 
УСРР, порозумівшись з Державною Плано
вою Комісією УСРР, мас видати інструкцію 
яро прикладення цієї постанови-

Харків, 12 липня 1928 р.

Загт. Голови Украінськоі
Економічної Наради Сербиченко.

Керівппчий Справ
Української Економічної Паради Я. Насян.

Оголошено в „вістях ВУЦ8К" 19 липня 
1928 р-, № 107.

скому Ощелеаяю Геологического Комитета 
плавы своих геологических и теолого-разве
дочных работ на •предстоящий бюджетный 
•год, а Украинское Отделение Геологическо
го Комитета представляет не ‘позднее 1 мая 
описок этих учреждений и предлсиятпй Го
сударственной шалевой 'Комиссии УООР, 
Народному Комиссариату Финансов УССР, 
Уполномоченному Народного Комиссариата 
Путей Сообщения Союза ООР ітрп ‘Пішнтель- 
стве УССР, Уполномоченному Народного 
Комиссариата Военных н Монголе Дел Союза 
ПТ -при Правительстве УССР, Постоянному 
*П|>едставитольггву УССР при Правитедь- 
гттс Союза ССР и Геологическому Комитету 
ВСНХ Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  'В текущем 1928 г. 
указанны? в иастолчцей статье учре
ждения и тпщприятня представляют 
Украинскому Оптолелию Геологпчссг.дг»’ 
Комитета планы своих геологических и 
гоолого-разведочпых работ па 1928-1929 
бюджетный год 'ле позже 1-го августа 
1928 года.
3. Украинское Отделенно Геологического 

Комитета, ю рассмотрении умзапных в ст.
2-й планов, ле позже одного месяца со дня 
их получения, сообщает соответствующим 
учреждениям и предприятиям свое заключе
ние по пред усмотрели ым планами теолоппче- 
СКК.Ч с'емкам. изучен ню я разведкам место
рождений полезных ИШХЕКЮМЫХ.

4. Высшему Совету На.родного Хозяйства 
УССР но согласованию с Государственной 
Плановой Комиссией УООР издать инструк
цию по применению настоящего постано
вления.

Харьков. 12 июля 19*28 г.

Зам. Председателя УкранвсйМ» 
Экономического Совещания Сербиченко.

Управляющий Делами Украинского 
Эндемического Совещания Я. Касьян.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 19 июля 
1928 г., № 167.



ПОСТАНОВА НАРКОМЗДОРОВ Я КАРКОМЗЕ- 
МУ ТА КЙРКОМТОРГУ УСРР.

83. Правила про санітарний стан і санітарний 
нагляд за молочними господарствами та за
кладами для збору та продажу молока й мо

лочних продуктів.

На розвиток постанови Ради На- 
родніх Комісарів УСРР з 1-го червня 
1923 р. яПро санітарні органи Рес- 
публіки (36. Уз. УСРР 1923 р.. N$22-23, 
арт. 331) та постанови Ради Народ- 
ніх Комісарів УСРР з 12 лютого 
1925 р. щПро санітарний догляд за 
виготовленням, сховом і продажем 
харчових продуктів, смакових речо
вин і напоїва (36. Уз. УСРР 1925 р. 
№ 8, арт. 61).

1. З а г а .і ь н і п р а в и л а .
1. Державні, кооперативні та приватні 

установи, а так само особи, що держать 
або мають відкрити промислові молочні 
ферми, повинні подати заяву про це 'місце
вим органам медично-санітарного та вете
ринарно-санітарного нагляду про вчинення 
в лих обсліду Іі одержати від них копію 
акта обсліду (арт. 2 цих правил).

Підприємства, то коров не мають, а про
вадить -збір молока та маточних продуктів, 
їх переробіток та продаж, повинні подавати 
заяву лише до меоігогекаштарних органів.

У в а г а .  Селянські іидпвідуальпі госпо
дарства. шо збувають молоко, подавати

заяву не зобов’язані-

2. При пеіюведенні обсліду органи медич- 
но-са нітарного та ветеринарно-санітарного 
нагляду складають акта, зазначаючи від. 
иондністі, даного підприємства санітарні™ 
вимогам, а так само вказуючи про потребу 
тих чи інших переробок та поліпшепь.

Акта піюго подасться до округової здоров- 
інспсктури та до встерипарного підвідділу 
окрземвідділу,—а копію йото видається вла
сникові підприємства.

3. .Молочні господарства й підприємства, 
що їх зазначено в арт. 1 цих правил, під-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НДРШШЗДРА&А, НАР- 
КОМЗЕМА К КАРКОМТСРГА УССР

83. Правила о санитарном состоянии и са
нитарном надзоре за молочньми хозяйствами 
и заведениями для сбіра и продажи молока и 

молочных продуктов.

В развитие постановления Совета 
Народных Комиссаров УССР от 1 июня 
1923 г. „О санитарных органах Рес
публики0 (Собр. Уз. УССР 1923 г., 
N 22-23, ст. 331) и постановления 
Совета Народных Комиссаров УССР 
от 12 февраля 1925 г. ,0 санитар
ном надзоре за изготовлением, хра
нением и продажей пищевых про
дуктов, вкусовых веществ и напитков- 
(Собр. Узак. УССР 1925 г., N3 8, 
ст. 61).

I. О б щ и е  п р а в и л а .  '
1. Государственные, кооперативные и ча

стные учреждения, а также лица, которые 
содержат или открывают промышленные мо
лочные фермы, должны «подать заявление 
местным органам медико-санитарного и ве
теринарно-санитарного надзора о производ
стве у них обследования и получить от них 
копию акта обследования (ст. 2 этих пра
вил).

Предприятия, не имеющие коров, а произ
водящие сбор молока и молочных продуктов 
и нх переработку и продажу, должны пода
вать заявления только медико-санитарным 
органам.

П р и м е ч а н и е .  -Крестьянские инди
видуальные хозяйства, занимающиеся 
сбытом молока, подавать заявления не 
обязаны.
2. При проведении обследования органы 

медико-санитарного н ветеринарно-санитар
ного надзора составляют акт с указанием 
соответствия санитарным требованиям дан
ного предприятия, а также с указанием 
о необходимости тех или иных переделок и 
улучшений.

Акт этот яредстаишется в окружную 
здравннспектуру ц ветеринарный подотдел 
окрземотдела, а копия его выдается вла
дельцу предприятия.

3. Молочные хозяйства и предприятия, 
указанные в ст. 1 этих н]>аю!.т, подлежат пе*



лягають періодичному медично-санітарному 
й штеринарно-санітарному огляду в реченці, 
Шо їх встановлюється на місцях.

4. Висновки мецичио-еніїітарного й вете
ринарно-санітарного огляду треба занести до 
відповідних книг, що новишіі бути ираї 
даному підприємстві. Зразок цих книг вста
новлюють округова здортвінсиектура та ве
теринарний підвідділ окрземвідділу.

ІІ. О г л я д  о с і б ,  щ о  и р а ц ю ю т ь  
'на м о л о ч н и х  п і д п р и є м с т в а х ,  

т а  м о л о ч н о ї  х у д о б и .
5. Особам, що пртцюють у молочних ііід- 

лртємсгвах і мають безпосереднє відношен
ня в своїй роботі до митока, молочних про
дуктів та до посуду, що-місяця треба ро
бити медичний огляд, згідно з постановою 
Наркомздоровя УСРР «Інструкція п|Ю обо
в’язковий огляд ртбітинків харчової справи* 
(36. Уз. У(ТІ* їда р., відділ И. Л* 20. 
аукг. 71).

(>. Якщо захворіє <на якусь заразливу 
хворобу б)ДЦ.-хто з осіб, що працюють у 
молочному підприємстві, то власних під
приємства, або відповідальна особа повинні 
негайно сповістити про це медично-сані
тарний нагляд, а гак само й ветернпарно- 
санітарний нагляд, коли виявлено за
разливу хворобу, властиву й людям і тва
ринам. Захворілих на заразливу хворобу, а 
так само й тих, шо є в спільному примі
щенні з цими захворілими,—до роботи в мо
лочному підприємстві но допускається.

7. В разі ‘виявлення на худобі вищевка
заних підприємств ознак захворувань на за- 
разлту хворобу, або масового виздпху, 
або одночасного захворуваннн декількох тва
рин, власник підприємства повинен пе- 
і айво сповістиш про це ветеринарно-сані
тарний нагляд (арт. арт. 91—93 Ветеринар
ного Кодексу УОРРї.

Усе худоба молочних підприємств підля
гає періодичному ветеринарно-санітарному

'вдові.
НІ. В л а ш т у в а н н я  т а  д о г л я д  

п р и м і щ е н ь  д л я  м о л о ч н о ї  х у 
д о б и .

8- Приміщення для молочної худоби ПО
ВНІШ! відповідати правилам, що їх виробляє 
місцевий ветеринарний підвідділ. В цих пе

риодическому моіїнко-саиптарному и ветерн- 
нарно-саігатарному осмотру в сроки, уста
новленные па местах.

4. Заключения мсдпко-саннтарлого и ве
теринарно-санитарного осмотра заносятся в 
сіютветспвующие книги, которые должны 
находиться при данном предприятии. Обра
зец этих кит* устанавливается окружной 
злравинспектурой и ветеринарным подотде
лом ок|«емотдела%

И. О с м о т р ы  л и ц ,  р а б о т а ю щ и х  в  
м о л о ч н ы х  п р е д п р и я т и я х ,  и  

м о л о ч н о г о  с к о т а .
5. Лица,' работающие в молочных пред

приятиях и имеющие в своей работе непо
средственное отношение к молоку н молочным 
продуктам, а также к сосуде, подлежат еже
месячному медицинскому осмотру, согласно 
постановлению Наркомздрава УССР «Инст
рукция об обязательных осмотрах работни
ков пищевого дела» (Собр. Уз. УООР 192-6 г. 
Сгд. ІІ., № 20, ст. 71).

6. В случае заболевания кого-либо из ра
ботающих в молочных предприятиях одной 
из заразных болезней, владелец предприя
тия или ответственное липо должен немед
ленно известить об этом медико-санитарный 
надзор, а также и ветеринарно-санитарный 
натзор,—в случае выявления болезни об
щей человеку и животным. Заболевшие за
разной болезнью, как равно и находящиеся 
в одном помещении с таким больным, к ра- 
'оте в молочных предприятиях не допуска
ются.

7. В случае появления у скота па выше
указанных предприятиях признаков заболе
вания заразной болезнью, или повального 
падежа, или одновременного заболевания 
нескольких животных, владелец предприятия 
должен немедленно сообщить об этом вете
ринарно-санитарному надзору (ст. ст. 91— 
93 Ветеринарного Кодекса УССР).

Весь скот в молочных предприятиях под
лежит периодическому ветеринарно-санитар
ному осмотру.
III. У с т р о й с т в о  л  с о д е р ж а п и о

п о м е щ е н и й  д л я  м о л о ч н о г о  
с к о т а .

8. Помещения дія молочного скота долж
ны отвечать правилам, которые вырабаты
ваются местным ветеринарным подотделбм;



вялах треба передбачити освітлення примі
щення, розмір приміщення на кожну го
лову худоби, влаштування стелі, стіп і 
підлоги так, щоб забезпечити чистоту в 
приміщенні.

IV. Д о ї н н я  т а  с х о в  м о л о к а .
9. Вим'я перед кожним доїнням треба 

старанно обмивати теплою водою й витира
ти чистим рушником. Доючп, треба перші 
порції молока збирати в окремий посуд, а 
це в дійницю. Доїльшгці -веред дошям .по
шиті гаразд баніті руки.

У в а г а .  Щоб додержати належної чи
стоти при доїнні, в приміщенні для худо
би треба поставити рукомийник з милом 
та чистим рушником.

10. Для проціджування та розливу молока 
треба улаштувати окремо чисте приміщен
ня, Кшьовапе від житла. В житлах, в при
міщеннях для тварин, а так само там, до є 
сторонні речі, що но мають прямого відно
шення до виробництва,—проціджувати, роз
ливати та держати молоко забороняється. 
Охолоджувати й держати молоко по доїниі 
•треба в холодному місці (на льоду або в 
чистому холодному льохом).

11- Посуд під молоко повинен бути шкля- 
шій, або з білого лудженого заліза, або мід
ний тарно вилуджений, або емальований; 
посуд треба щільно закривати такими ж 
кришками або корковими пробками й держати 
в бездоганній чистоті.

12. Для проціджування молока допуска
ються сита з лудженими сітками, або чисто 
полотно.

У в а г а .  Кількість олива (свинцю) в 
полуді посуду повинна бути найбільш 1 %.

13. Всіх осіб, що працюють у молочних 
підприємствах, треба забезпечити достат
ньою кількістю халатів та (головних хусток, 
а осіб, що банять посуд, крім того ще й не
проникливими для води фартухами.

V. Т о р г  м о л о к о м  т а  м о л о ч н и 
м и  п р о д у к т а м и .

14. Торгувати молоком та молочними про
дуктами в містах дозволяється або в спе-

» чВ этих правилах должно быть предусмотре
но освещспие помощешш, размер помещения 
на каждую голову скота, устройство потол
ка, стен н пола, обеспечивающие возмож
ность соблюдения чистоты в помещении.

IV. Д о е н и е  п  с о х р а н е н и е  м о л о к а .
9. Вымя перед каждым доением должно 

тщательно обмываться теплой водой н вы
тираться чистым полотенцем.

Первые порции молока при доении долж
ны собираться в отдельную посуду, а не в 
доильник. Доильщицы перед доением долж
ны тщательно вымывать руки.

П р и м е ч а н и е .  Для соблюдения над
лежащей чистоты при доении в помеще
нии для животных обязательно должен 
быть поставлен рукомойник, снабженный 
мылом и чистым полотенцем.
10. Для «роцежввания п разлива молока 

должио быть устроено отдельное чпсіое по
мещение, изолированное от жилья.

В жилых помещениях, в помещениях для 
скота, а также там, где находятся какие- 
либо посторонние предметы, которые йе 
имеют прямого отношения к производству, 
процеживание, разлив и храисиие молока 
воспрещается.

Охлаждать и сохранять молоко после до
ения необходимо в холодном месте <па льду 
или в чистом холодном попребе).

11. Посуда для молока должна быть сте
клянной, иля из белого луженого железа, 
медная, хорошо (вылуженная п.тн эмалирован
ная, плотно закрываться такими же крыш
ками или корковыми пробками и содержать
ся в безукоризненной чистоте.

12. Для процеживания молока допуска
ются сита с лужеными сетками или чистое 
полотно.

П р и м е ч а л и е .  Количество свинца в 
полуде для посуды не должно быть боль
ше 1%.
13. (Все лица, работающие в молочных 

предприятиях, должны быть обеспечены до
статочным количеством халатов н головных 
повязок, а лица, занимающиеся мойкой по
суды, кроме того, п непроницаемыми для во
ды фартуками.
V. Т о р г о в л я  м о л о к о м  н  м о л о ч 

н ы м и  п р о д у к т а м  н.
14. Торговать молоком п молочными про

дуктами в городах разрешается иля в споцн-



діяльних лавках або на базарах і рвпках, 
на окремо призначених для цього місцях, 
з окремих столів, височиною найменш % 
метра.

У в а г а  1. Торгувати молоком та мо
лочними продуктами в містах па попри
значених місцях (вулицях то-що), а так 
само з долу, забороняється.

У в а г а  2. Продавати молоко та мо
лочні продукти в містах дозволяється ще 
й у продуктових лавках при умові, щоб 
для цього було пристосовано окремі вітри
ни, прилавки та шафи і виділено окрему 
частину лавки-
15. Приміщення для торгу молоком і мо

лочними продуктами повинно бути окрашене 
в середині світлою фарбою, або поштука
турене й побілене; пали повинні бути іцільлі, 
дерев’яні, або непроникливі для води.

16. Всі особи, що торгують молоком та 
молочними продуктами в молочних підприєм
ствах та лавках, повинні носити чисті ха
лати із світлої матерії, або високі, аж по 
шию, фартухи В парукавппкн.

17. Забороняється пробувати молоко з чер
паків або посуду, що вживається для схову 
або відмірювання молока.

18. Осіб, що торгують молоком та молоч
ними продуктами, треба щомісяця піддава
ти лікарському оглядові на відстані постано
ви Наркомздоров’я УСРР (‘«Інструкція про 
обов’язковий огляд робітників харчоюї спра
ви»—36. Уз. УС1РР 1928 р., Відділ ІІ, 
Уг 20, арг. 71). VI.

VI. О р г а н и  н а г л я д у  т а  н а к л а д а н 
н я  с т я г а н ь .

19. Нагляд за виконанням зазначених 
правил покладається на медично-санітарні 
та ветераиаржкалітарні органи, кому нале
жить.

20. За невиконання зазначених правил 
до винних застосовується заходи адміністра
тивного ашву* за Адміністративним Кодек
сом УСРР (36. Уз. УСРР 1927 <р., & 63—65, 
арт. 240).

Харків. 13 квітня 1926 р.
Народпій Комісар Охорони

Здоров’я УСРР Єфімов-
Заст. Народнього Комісара

Земельних Справ Качінсьний.
За Народнього Комісара 

. Торгівлі УСРР Плис.

алмгых лавках илп на базарах н рынках А 
особо предназначенных для этого местах, с 
особых столов, высотой не меньше 94 
метра.

П р и м е ч а н и е  1. Торговать молоком 
и молочными продуктами в городах на по 
предназначенных местах (улицах и пр.), 
а также с земли воспрещается.

П р и м е ч а н и е  2. Продажа молока и 
молочных продуктов разрешается также 
и в продуктовых лавках при условии при
способления для этого особых витрин, при
лавков и шкафов и выделения обособлен
ной части лавки.
15. Помещения для торговли молоком и 

молочными продуктами должно быть окра
шено внутри спелой краской или оштука
турено и побелено; полы должны быть илот- 
пые. дерешшиыо и.ти непроницаемые для 
воды.

16. Все лица, торгующие молоком «молоч
ными продуктами В молочных предприятиях 
и лавках, должны носить чистые халаты из 
светлой материи или високеє до шеи фар
туки н нарукавники.

17. Воспрещается пробовать молоко из 
черпаков пли посуды, которая употребляет
ся для хранения илп для отмеривашш мо
лока.

18. Лина, торгующие молоком или молоч- 
пыми продуктами, подлежат ежемесячному 
медицинскому осмотру на основания поста
новления Наркомздрава УССР («Инструкция 
об обязательных осмотрах работников пище
вого деда». — С. У. УССР 1926 г., Огд. ІІ, 
.V» 20, ст. 71).
VI. Ор гав ы н а д з о р а  « н а л о ж е н и я  

в з ы с к а н и й .
19. Надзор за выполнением означенных 

правил возлагается на медико-санитарные и 
ветеринарно-санитарные органы, но принад
лежности.
, 20. Невыполнение означенных правил 
влечот за собой применение мер админи
стративного воздействия согласно Админи
стративного Кодекса УССР (Собр. Уз. УССР 
1927 г., Л* 63—65, ст. 240).

Харьков. 13 апреля 1928 р.
Народный Комиссар Здравоохранения

УССР Ефимов.
Зам. Народного Комиссара Земледелия 

УССР Качинский.
За Народного Комиссара Торговли

УССР Плис.



І
ПОСТАНОВА НАРКОМТОРГУ УСРР.

84. Про встановлення стандарту та крайніх 
цін на печений хліб.

Щоб полішіряти якість печеного хліба та 
воганнчшти крайні ціни на печений хліб. 
Нараяній Камісарінт Торгівлі УСР-Р поста
нові іі в:

1. Зобов'язати всі державні підприємства, 
кооперативні оргатзацп. приватні під
приємства та осіб, що займаються випікан
ням хліба, випікати його лише за тапгмс 
стандартними сортами:

А. Пінени ш н ції хліб.
1) 3 борошна односортового млива з ви

ходом найнижче 80%;
2) з борошна простого млива з виходом 

найнижче 95%.

І). Ж и т н і ІІ хліб.
З б1, рсаісна простого млива з внхщом най

нижче 95%;
2. Встановити такі крайні норми квасно» 

сти, вохкости, та (пористости:
1) для хліба з пшеиишиого бороима 80%: 

кваснкть—3,5%, вохкість—45%, пори
стість—73 %:

2) для хліба з тиешииного борошна 
95%: квасність—5%, вохкість—40%. по* 
растість—60 %.

3) Для хліба з житнього борошна 95%: 
квасність—8%, вохкість—47%, пористість
-53%.

3. Визначаючи якість хліба, треба зважа
ти на такі шпаки: а) зовнішній вигляд,
б) колір, в) запах, г) смак, а) 'властивість 
м’якушки та е) чи хрустять чи не хрустеть 
па зубах, коли його жувати.

4- Якість печеного хліба повинна відпові
дати таким вимогам:

1) поверхня хлібу повніша бути рівна, 
гладенька по порепапа та пе пригоріла;

2) верхня шкоринка повніша бути одна
кова .на колір. Шкоринка па хлібі пе повин
на ««ставати від м'якушки й повніша щіль
но до неї прилягати та ступнево переходити 
в м'дкулшу і товщина шкоринок мав бути 
помірна, звичайно не товще від 2—3 м.м. 
до Уг ом,;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРМШОРГА УССР.
84. Об установлении стандарта и предел»- 

ных цен на печеный хлгб.

С целью улучшения качества хлеба и 
установления предельных цен на печеный 
хлеб, Народный Комиссариат Торговли УССР 
п о с т а н о в и л :

1. Обязать все государственные предприя
тия. кооперативные организации, частные 
предприятия и лиц. которые занимаются 
выпечкою хлеба, производить выпечку хле
ба лишь нижеуказанных стандартных сор
тов:

А. ІІ ш е н и ч и ы й х л е б .
1) С мук» односортного помола с выходом 

не ниже 80%;
2) с муки простого помола с выходом не 

ниже 95%. і
Б. Р ж а в о й  х л е б .

С муки простого помола с выходом не 
ниже 95%.

2. Установить следующие цредельиые
в.дрмы кислотности, влажности я пористости:

1) для хлеба пшеничного с муки 80%: 
кислотность — 3,5%, влажпость — 4 5 % ;  
пористость—73 %;

2) для хлеба с пшенпчпой муки 95%: 
кислотность—5%, влажность—46%, по
ристость—60%;

3) для хлеба с ржаной муки 95%: кис
лотность—8%, влажность-—47%, пори
стость—53 %.

3. При определении качества хлеба над
лежит руководствоваться следующими при
знаками: а) внешним видом, б ) цветом,
в) запахом, г) вкусом, д) свойством мякиша 
и е) наличием или отсутствием хруста на 
зубах при разжевывании его.

4. Качество печеного хлеба должно от
вечать таким требованиям:

1) поверхность хлеба должна быть ров
ной, гладкой, без трещин и пригорелых 
мест;

2) верхняя корка должна иметь равно
мерный цвет: корка хлеба не должна был. 
отслоена от мякиша и должна плотно с ним 
соединяться и постепенно переходить в не
го н толщина корки должна быть умерен
ной, обычно не превышая от 2—3 м.м. до 
Уз см.;



3) м’якушка повшюа становити добре 
яршючеиу, пухку, однорідну, «апакопо по
ристу масу без жодних грудочок;

4) хліб не пойийєчі бути дуже вохкий на 
вніхюц І ломацкг, ае сухий, не врохкяй о не 
черговий, и іньому не повинно бути ніякая 
ознак (цвілі та закальків цеб-то водянистих 
чапчш м’явуниш, які не мають з собі пор, 
а рівно не повинно бути грудочок незм:шз- 
него борошна, або непаристих грудочок;

5) смак хлібу іюовякен бути нормальний, 
ирюлннй, відвідати даному сортові хліба. 
йе гіркий та, «загалі, боа стороннього лрк- 
смаку; заоах повинен бути ігрншгінтй. нор
мальний та без жодного запаху цвілі.

5. Дозволяється енні кати такий хліб:
1) ваговий (печений на перші та фермо

вий) і 2) пуханковяй.
6. Онремі вагові хлібний не повниш пере

питувати 3 кілограмів для всіх сортів 
хлібу.

Буханки можна випікати лише такої 
ваги:

а) коли випікається хліб з пшеашиного 
80% борошна. то окремі хлібини можна 
випікати вагою в 1кг.. 500 гр. та 250 гр.;

6) коли інпщаьться хліб з 95% житнього 
борошна, то окремі ХліГжин можна пшикати 
нагою в 1 кгр.

У в а г а .  Зазначену к ньому артикулі
ваг)' окремі хлібини повинні мати по
тому, як вони зовсім прочахнуть т.т. як
мине С тіи,І ВІДКОЛИ ЇХ ВИЙНЯТО з печі.

7. Нсташжитн такі мнксиманьні іцедшгі 
ціни на печений хліб:

1) хліб з 80% иішчішшюго борошна— 
15 кол. за 1 кгр.

2) хліб з 95% пшешшіного борошна— 
IV.5 к. за 1 кгр.

3) хліб з 95% жнгоього борошна—Ю к. 
за 1 кір.

4) буханки іннеіншті 80%—в 1 кгр.— 
10 к за тт

5) буханки шпентпж 80% з .ічішкою 
дкбів в 500 гр —Ю к. за піт.

б) буханки пшениці 80% з домішкою 
заобів в 250 гр.—5 коп. за шт.

7) буханки з 95% житнього борошна в 
1 кгр.—11 кеп. за цгг.

3) мякиш должен представлять ссбой 
хорошо пропечеішую, рыхлую, однородную, 
равномерно пористую массу, без каких-либо 
комочков;

4) хлеб не должен быть слишком влаж
ным на вид и па ощупь и не сухих, крош- 
коватмм и черствым, и ъ нем не должно 
быть никаких признаков цвели, а также н 
закала, т. е. водяных участков мякиша, не 
содержащих пор, а равно до должно быть 
комков непромешаниой муки пли непори
стых комков; •

5) вкус хлеба должен быть нормальным,
приятным, свойственным данному сорту 
хлеба, без горечи и вообще постороннего 
привкуса: запах должен быть приятный,
нормальный и без примеси запаха цвели.

5. Разрешается выпекать хлеб такого 
вида: а) истовой (подовой и формоный) и
б) штучный.

8. Отдельные весовые хлебы не должны 
повышать 3 килограмм для всех сортов 
хлеба.

Штучный хлеб может выпекаться‘лишь 
такого веса:

а) при выпечке хлеба с пшсняччкій 80% 
муки отдельные хлебы 'Могут приготовлялся 
весом в 1 кгр., 500 гр. н 250 гр.

6) при выпечке хлеба с 95% ржаной 
муки- опельные хлебы могут приготов
ляться весом В 1 кгр.

П р и м е ч а н и е .  Указанный в на
стоящей ст. вес отдельные хлебы долж
ны иметь после их полного охлаждения, 
т. е.* после 0 часов по выемке его из 
печи.
7. Установят!, следующие предельные 

продажные цены на печеный хлеб:
1) хлеб с 80% пшеничной муки—15 коп. 

за 1 кгр.
2) хлеб с 95% шненнчпой муки — 

12,5 к. за I кгр.
3> хлеб с 95% ржаной муки—10 коп. 

за 1 кір.
4) штучный хлеб с 80% пшеничной 

муки—в 1 кгр. 16 коп. штука.
5) штучный * хлеб с  80 % пшеничной 

мужи, с примесью сдобя в 500 гр.—10 коп. 
за штуку.

61 штучный хлеб с 80% ншепичной 
луки, с примесью сдобн в 250 гр.—5 коп. 
за штуку.

7» штучный хлеб из 95% ржаной муки— 
в 1 кгр.—11 коя. за «пт.



8. Округлішім виконавчій комітетам па- 
дастіля право, в залежності ®ід •юецовягх 
умов, зменшувати ціни, встановлені в 
арт. 7 ціш постанови.

9. ІІагляїх за ©щипанням цієї постанови 
покладається па окрутоолгії відділ торгівлі 
та на органи державші хлібної інспекції.

10. Особи, що зламають цю постанову від
повідають за арт. 72 Адегіиютративпого 
Кодексу УСРР-

Харків, 8 червня 1928 р.

Заст. Нзродлього Комісара Торгівлі
УСРР Нурінов.

8. Окружным исполнйтелльь&і комитетам 
предоставляется право, в зависимости от 
местных условий, уменьшать цены, уста
новленные в ст. 7 этого постановлений.

9. Надзор за исполнением настоящего 
постановления возлагается на окружные 
отделы торговли и оргаиы государственной 
хлебной инспекции.

10. Лица, виновные в нарушении настоя
щего постановления, подлежат ответствен- 
ноетп но ст. 72 Административного Кодекса
УССР.
Харьков, б июня 1298 г.

Зам. Народного К-ошосара Т*>ршш 
УСРР Нуринов.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР

85. Про втрату чинности л. «б» < уваги до 
нього арт. 1 Постанови РНК УСРР з 
8 травня 1924 р. «Про поліпшення стану

робітників кісць позбавлення волі».

Підстава: 1) П. „д“ арт. 9Положення 
про ИКЮ (36. Уз. УСРР 1924 р., 
М 50, арт. 305); 2) Статут служби, 
в поправно-трудових установах (36. 
Узак. УСРР 1925р., №Ь8, арт. 534).

На запитання з місць про те, чн має 
•шнпість п. «б» і увага до нього арт. 1 по
станови РНК УСРР з 8 травня 1924 р. 
«Про поліпшення стану робітників місць по
збавлення волі» пі> впдаппі Постанови 
ВУЩЖ та РИК УСРР з 25 листопада 
1925 року «Про падання чинности Статуто
ві елгжбп в поправно-трудових установах» 
(Зо. Уз. УСРР 1925 р., Уз 98, арт. 534). 
Народній Кочісаріят Юстиції УСРР по Від
ділу Законодавчих Проектів та Кодифікації 
Законів постановив пояснити:

З паданиям чинности Статутові служби в 
поправно-трудових установах умови праці 
робітників ілліравио-трудовпх установ ви
значається ціп статутом.

Оскільки в цьому Статутові по передба
чено додаткових переваг цих робітникам, що 
їх перед виданням цього Статуту встано
влень:) в п. «б» і увазі до нього арт. 1 по-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УрСР

85. О прекращении действия п. «б» и іри- 
мечания к нему ст. 1 Постановления СИК 
УССР от 8 мая 1924 г. «Об улучшении по
ложения работников мест лишения свободы».

Основание; 1) П. ст. 9 Поло
жения об НКЮ (С. У. УССР 1924 года 
М 50, ст. 305); 2) Устав службы в 
исправительно-трудовых учреждениях 
(С. У. УССР 1925 г., № 98, ст. 534).

В связи с запросами мест о том, имеет 
ли силу п. «б» И- примечание к нему ст. 1 
постановления СИК УССР от 8 мая 1924 г., 
«Об улучшении іио.їожешія работников мест 
лишения свободы» после жшния Постано
вления ВУДИ К и (Ж УССР от 25 ноября 
1925 т. «О «ведених в действие Устава 
службы в иоправптелыю-трудовых учрежде
ниях» (С. У. УССР 1925 г., .\г 98 ст. 534), 
Народный Комиссариат Юстиции УССР по 
Отделу Законодательных Предположений и 
Кодификации Законов постановил .пояснить:

С введением в действие Устава службы 
в «сП'рашггелыю-труювых учреждениях ус
ловия работы работников исправительно- 
трудовых учреждений определяются этим 
уставом.

Поскольку в этом Уставе «е предусмотре
но дополнительных преимуществ этим ра
ботникам, устаповлонных до падания этого 
Устава л. <б> п примечанием к нему ст. 1



станови РНК УСРР з 8 травня 1924 р., 
що встановлює ораво робітників поправію* 
трудових устапов иа відповідну матеріяльну 
компенсацію за ненаданням їм житлового 
помешкашя,—налеяшть визнати, що з па
ланням чинности ньому статутові ці робіт* 
ннкн не мають права иа зазначену ком* 
пеьсацію за втратою чииностн п. <б> Й 
уваги до цього арт. 1 іііостансвн РЛК УСРР 
з 8 транш 1924 р. «'Про поліпшення стану 
|обтінкі« місць -позбавлення волі».

Харків, 3 липня 1928 року

Заст. Народіїього Комісара Юстиції УССР 
та Генерального Прокурора 

Решубліни Михайли».
Заст. Завцателя Відділу Законодавчих 

Проектів та Кодифікації 
Законів М. Торчинський.

*■  ПОСТАНОВА НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР.

86. Про увільнення вія медичного освідуван- 
ня осіб похилого віку, що подають заяви про 
сощшме забезпечення з причин втрати го

дувальника.

Підстава: п. .в* арт. 6-го „Загаль
ного положення про народні коміса- 
ріяти УСРР• (3. У. УСРР 1924 р., 
М 43, арт. 273).

1. Увільнити від медичного освідування 
осіб похилого віку, а саме: чоловіків, що аій- 
шли 60-ти років, та жінок—55 років, коли 
еони удаються з заявами яро соціальне за- 
беопечшнн о причини втяглі іхдувалмшка, 
прирівнюючи їх, що-до права на соціальне 
забезпечення, до осіб непрацездатних.

У в а г а  1. Чинність арт. 1 цієї поста* 
повн поширюється так само па осіб, що 
удаються, а заявамп про соціальне забез
печення з причини перебування їх году
вальника иа військовій службі в лавах 
РОЧА та РОЧФ, із змінами, що їх перед- 
бачено ■увагою 2-ю до цього артикула, або 
з причини перебування годувальника па 
вченні в радянсько-партійній школі чи в 
чгомуністичному уігіверсігготі.

Постановления СИК УССР от 8 мая 1924 г., 
что устанавливает іфово работвиков испра
вительных учреждений на соответствующую 
«материальную компенсацию за иепредостав- 
ленво им жилого помещения,—надлежит 
признать, что с введением в действие это
го устава эти работники ко юнеют права 
на указанную компенсацию за ігроцйіцо- 
нием действия о. «б» и примечания к нему 
ст. 1 Ностаповдепия СИК УССР от 8 агая 
1924 г. <06 улучшении шложешгя работни
ков мест лишешга свободы».

Харьков. 3 июля 1928 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции УССР 
н Генерального С^жууюра

Роспуб.шзн Михайлин.
Зам. Заведующего отделом Законодатель

ных Предположений іі Кодификации 
Заїчонов М. Торчинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМССОБЕСА УССР.

86. Об освобождении от медицинского осви
детельствования лиц престарелого возраста, 
подающих заявления о социальном обеспе

чении по случаю утраты кормильца.

Основание: п. „вл ст. 6-й „Общего 
положения о народных комиссари
атах УССР' (С. У. УССР 1924 г.,

43, ст. 273).

1. Освободить от медицинского освидетель
ствования лиц престарелого возраста, а 
кмешго, «ужчип, ;*хачтіиіх 60-ти лет. и 
женщин—55-тн лет, обращающихся с за
явлениями о социальном обеспечении по слу
чаю утраты кормильца, приравнивая пх. в 
отношении права на социальное обеспечение, 
к лицам нетрудоспособным.

П р и м е ч а н и е  1. Действие ст. 1 
настоящего постановления распространяет
ся также па лиц. обращающихся с за
явлениями о социальном обеспечении, по 
случаю пребывания их кормильца ла 
военной службе в рядах РККА л РККФ. с 
изменениями, предусмотренными примеча
нием 2-м к настоящей статье, илп по 
случаю пребывания кормильца па обуче
нии в советско-партийной школе пли в 
коммунистическом университете.



У в а г а  2. Членів рошн військово- 
службовців. цц» « в ш 1*СЧА та ІЧ'ЧФ. 
«відповідно по арт. 95 постанови ЦШІ і 
ІЧІії СІЧ'Р з 18 вересня 1926 р. «Закис 
про обов'язкову військову службу» (Зо. 
Зак. ОРОР 1926 р., У* 62, арт. 463), увіль
няється від медичного освідуваїїня, коли 
воші удаються з заявами про соціальне за
безпечення, якщо вони дійшли: чоловіки— 
55-тн років, жінки—50-тн ]мжів.

2. Запропонувати місцевим органам соці
ального забезпечення не вимагати від осіб, 
назначених у арт. І цієї ностанови та 'В «ува
зі і-й до нього, посвідок про непрацездат
ність. а також не підсапати підопіклих. що 

дійшли віку, зазначеного в арт. 1-му й в 
увазі 2-й до нього, медичному освідуваїшю.

3. Обіжник овій X* 282 -від 19-го березня 
1925 р. «Про медичне освідуваїїня піаотк- 
лих крайнього віку», в частині, що стосу
ється зазначених у цій постанові категорій 
підопіклих, визнати за такий, що витратив 
силу.

Харків, в липня 192$ р.

Заст. Народпього Комісара Оощіяльюто 
Забезпечення УССР Медвідь.

П р и м е ч а н и е  і2. Члены семей 
военнослужащих, состоящих в рядах 
РККА и РККФ, в соответствии со ст. 95 
постановления ЦИК и Д-НК Ш'Р от 
18-го сентября 1925 г. «Закол об обя
зательной военной службе» (С. 3. СООР 
1925 г-, .V* 62, ст. 463), освобождаются 
от медицинского освидетельствования При 
оЗращешщ с заявленном о социальном 
обеспечении, если они достигли: мужчины 
—55-ти лет, женщины—50-ти лет.
2. Предложить местным органам социаль

ного обеспечении йе требовать от лиц, ука
занных в ст. 1 настоящею постановления 
и в примечании 1-м к ней- удостоверений 
о нетрудоспособности, а также но подвер
гать подопечных, посіпших возраста, ука
занного в ст. 1-й и в примечании 2-м к 
ней. медицинскому оммдетельствоваїїию.

3. Циркуляр свой X* 282 от 19-го марта 
1925 г. <0 медицинском освидстельстіюванин 
подопечных предельного возраста», при
знать утратившим силу в части, касаю
щейся указанных в настоящем постановле
нии категорий подопечных.

Харьков, б июля 192$ г.

Зам. Народного Комиссара Социального 
Обеспечения УССР Медее».

ПОСТАНОВА НАРНОМЮСТУ УСРР

87. Про передачу векселів кредитовим уста
новам на забезпечення об'єднаного спеціяль- 

ного поточного рахунку.

В звязну з тим. що кредитові установи в 
цей час, з'метою раціоналізації та спрощен
ня своїх операцій, провадять злиття трьох 
основних рахунків: 1) дисконту векселів. 
2) спеціяльного поточного (онколь) та кон
токорентного рахунку и 3) простого лоточ
ного рахунку—® ідин об'єднаний спеціаль
ний поточний рахунок, забезпечений .век
селями—на практиці повстало питання, чи е 
передача банкові -векселя на забезпечення 
такого об'єднаного спеці-я литого поточного 
рахунку з вчиненням на ньому нередіваль- 
рего иашку заставою векселя зі всіма ло- 
хстинмн з -цього •правшими «шлаками, чи це 
є повна передача прав за векселем, черго 
що одержані по таких векселях суш насам
перед ловертактьоя оіа задоволення претеп-

ЛОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР

87. О передаче векселей кредитным у^еж- 
ДЄМНВ4 в обеспечение об’единенного егте- 

циаіьного текущего счета.

В связи с тем, что кредитные учрежде
ния в настоящее время, с целью рациона
лизации іі упрощения своих операций, про
изводит слияние трех основных счетов: 
1) учета векселей, 2) специального текущего 
(онколь) и коншгореигного счета <и 3) про
стого текущего счета — в одни об'едн- 
пешшй слещшьный текущий счет, обеспе
ченный векселями,—на практике возник во
прос о том, является ли передача банку 
векселя в обеспечение такого обедвненного 
шщ нал иного текущего счета с учинешшм 
на -нем передаточной -надписи залогом ве
кселя оо 'всеми вытекающими отсюда юроин- 
чеекпми последствиями или это полная пе
редача орав по векселю, «вследствие чего



зій байку, і пошила про упривілійовані ви- 
ноги за арт. 101 ЦК УСИ* та таивдкн такої 
передачі векселів «є поширюється.

Беручи па -увагу:
а) що в основу об'єднання трьох за

значених вище рахунків взято операцію 
дисконту векселів;

б) що, об'єднуючи рахунки, банк вплав 
ынлггаы до векселях, що забезпечують 
об'єднаїшй спеціальний поточний рахунок, 
як і щиі ансшггі, повну талюту вемоелів з 
вирахувашам дисконтових відсотків;

-в) що за такими умовшіамп операція 
об'єднаного спецгяльного поточного рахунку 
відрвзпяєтійїя від операції дисконту вексе
лів лише тім. що дає клієнтові охоту брати 
суми не зразу, а в міру потреби,—

Народній іКомтеарЬгг Юстиції УСРР по 
Відділу Законодавчих Проектів та Кодифі
кації Затонів, керуючись протокольною по
становою РИК УСРР з 14 червня 1828 р. 
(протокол >6 3(У572), п о с т а н о в и в  по
яснити:

1. Передача векселя па забезпеченая 
об'єднаного опеціялшого поточного рахунку, 
з учетішгам па цьому передавального па
пист. згідно з арт- 7 В:кселевого Статуту 
УСРР (36. Уз. УСРР 1922 р.. .Уг 20, орт. 321) 
є «о застава, а повіка передача ттрав за 
векселем, себ-то це є передача його у влас
ність.

2. Разом з тим. поскільки арт. 41 Дав. 
Код. УСРР визнає умовні лравочиїт. то ціп
ком припустиміш є, щоб у договорах об'єд
нане™ спеціального поточного рахунку 
оередбачаляся такі от умови передачі вексе
лів па забезпечення эаояачвжипо (рахунку:

а) що .воюгелі повартається особі, що пе
редала їх кредитовій установі, якщо особа 
виконає всі эобав'язмгоя за договорам об'єд
наного спеціального поточного рахунку.

б) що в разі чгсвнконантя цих зобов'язань, 
валюта векселя повертається та покрвггя 
претензій кредіггової установи за договором

полученные но этим векселям суммы пре
жде всего обращаются на удовлетворение 
претензий байта, я правила о иришілло- 
гиропоіпімх требовалигях по от. 101 Гражд, 
йщоккі У СОЇ* ш случой такой ішрщатм 
векселей не распіростраіінются.

Принимая во внимание:
а) что в основу соединения трех выше* 

указанных счетов взята операция учета век
селей;

б) что при об’елнненин счетов Байк вы
дает клиентам, как <к при учете векселей, 
полную валюту векселей, обеспсчішающнх 
об'одшгенный специальный текущий счет, с 
отчислением лишь учетных процентов;

в) что при таких условиях операция 
об'едииениого специального текущего счета 
отличается от операции учета векселей лишь 
тем. Тго дает клиенту* возможность брать 
суммы по сразу, а по мере надобности.—

Породный Комиссариат Юстиции УСОР по 
Ощелу Закон* дательыих 'Предположений в 
Кодификчирщ Окопов, (руководствуясь про
токольным ігостаїюашчшеої СИК УССР от 
14 июля 1928 г. {протокол У* 30-572) 
п о с т а н о в и л  пояснить:

1. Передача векселя в обеспечение об'еди
ненного специального текущего счета с 
учиненном на нем согласно ст. 7 ^ексельпопо 
Устава УССР (С. У- УСОР 1922 г., % 20, 
ст. 321) передаточной надписи является не 
залогом, а полной передачей прав по вексе
лю. т. е. передачею его в собственность.

2. Вместе с тем, посколько ст. 41 Гражд. 
Код. УССР признает условные сделки, то 
вполне допустимо, чтобы в договорах соеди
ненного специального текущего счета пре
дусматривались нижеследующие условия пе
редачи векселей в обеслечошге оеіпачеииоі’о 
счета:

а) что векселя возвращаются лицу, пе
редавшему их кредитному учреждению, в 
случае выполнения этим лицом всех обяза
тельств по договору об’еднненного специаль
ного текущего счета;

б) что в случае невыполнения этих обя
зательств. валюта векселей обращается на 
покрытие претензий кредитного учреждения 
по договору оо едипепяого специального



ооедіаіюго епеціяльїюго шоточпого рахунку, 
а залишок, коли він є, видається особі, що 
передала вексель кредитовій установі.
Харків. 9 липни 1928 р.

Т. в- об. Наротимию Комісара 
Юстиції УОРР та Генерального 

Прокурора Росігубліки Михайлик.

Член колегії НКГО—Зав. Відділу 
Законодавчих Проектів та Кодифікації 

•Законів Юр. Мазуренко.

ПОСТАНОВА КАРКОМЗДОРОВЯ ТА НАРКОМ- 
ЗЕМСПРАВ УСРР.

88. Правила про влаштування та санітарний 
стан сироварних та маслоробних молочних 

заводів.
1. Державші, кооперативні та приватні 

установи, а також особи, що держать чи 
відкривають сироварні -або маслоробні мо
лочні заводи, повніші зробити .про те заяву 
•місцеві:*! органам Здоровінепектур і зем
відділів для одержання дозволу.

2. Мгімсзнробні й сироварні заводи» що 
їх зівсоу ^торуджуетьоя, повніти мати 
окремі пршмцения (кімнати) для прийому 
жаска, миття посуду, а також приміщевпя 
ма&їьехгшщ з лідншии.

-її р і! .ч і т к а. На існуючих заводах за- 
. значені прощення слід огюрудптп й ігри- 

стогувати в строки, вегавовлеаі місце- 
доміг органами ІіКЗомспвав і Наркомам- 
роз'и, но згеді-

3. Вікна « зазначених заводах повниш 
бути строрчасті або з фрамугами, а влітку 
повинні мати сітки від мух-

4. Заводи, що їх споруджується з паро
вим 'Юьішннцтвом. можуть мати й т стеор- 
часті «і«на, ало необхідно ь лих улаштува
ти механічну вентиляцію.

5. Влаштування донттяції в імаслесхо- 
вігшах всіх заводів е обов'язкове.

6. Світлова площа вікон в виробничих 
првмтгонігнх позшиа бути не меігш Уз іш- 
щі підлоги.

текущего счета, а-ч излишек, если он есть,, 
выдается лицу, передавшему вексель кре
дитному учреждению.
Харьков, 9 июля 1928 г. *

Вр. неи. об. Народного Комиссара 
Юстиции УССР и Генерального 

Проку]ю?а Республики Михайлин,

Член Коллегии НКЮ—
Зав. Отделом Законодательных Предпо- 

ложепий и Кодификации
Законов Юр. Мазуренко,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРКОМЗДРАВА И НАР- 
КОМЗЕМА УССР.

&8. Правила об устройстве и санитарном со
держании сыроваренных и маслодельных мо

лочных заводов.
1. Государствевпше, кооперативные и 

частные учреждения, а также лпца, кото
рые содержат или открывают сыроварен
ные или маслодельные молочные заводы, 
должны заявить об этом местным органам 
здравяиспектур и земотделов для получения 
разрешения.

2. Вновь устраиваемые маслодельные а 
сыроваренные заводы должны иметь от
дельны о помещения {ксошаты) цлн приема 
молока, мойки посуды, а также помещения 
маслохранилищ с ледником.

• П р и м е ч а й  и е. На существующих 
заводах указанные помещения должны 
быть устроены и ‘ЛрисіТисюблшьі в сроки 
устанавливаемые местными органами 
Наркомздраеа и Нарксшзема, но соглаше
нию.
3. Оша в означенных заводах должны 

уетрачгватыся створчатые или с фрамугами 
и логом должны иметь сетей для предохра
нения от мух.

4. Заводы. устрашаемые с паровым про- 
изводством, могут иметь и глухие окна, но 
должны быть снабжены оккгнкчеекпми 
вентиляторами.

Г ) .  Устройство вегттцин в маслохрани
лищах ‘всох вавспсв обизателіяо.

8. Световая площадь окон в шроизвм- 
ствешшх помещениях должна быть не ме
нее Ув площади иола.



7. Підлоги в заводах псвнтгі бути непро- 
долнві — бетонні, смальтові, цементові, 
слитбові, або дерев'яні щільні, збиті в за* 
врой.

8. Підлоги треба споруджував в ухилом 
і спад ох для течі, проведоігах в їяадиу 
лгу.

П р и м і т к а .  Відоодні капали повшегі
мата при виході з заводу запору.

9. Внутрішні стіни б стеля заводів по* 
агаті бути дюфаброваяі олійною фарбою, 
або побьют свіжвгашепям вапном.

10. Білите стіп» в приміщеннях заводу 
треба шйховше тричі за оогаис-зшювпй се
зон, та найменше один раз у м саць влітку.

Білите маслосховтца слід шіїмсш© один 
раз в 2 місяці вапном. Перед пускам заведу 
один раз за рік побілити маслосховнща тре
ба з додатком 2% залізного купоросу.

11. Підлоги, жолоби по скпгкчрш іроботе 
треба щОДсщо мети водою, а влітку крім 
того щонроку змазувати ваннам, що зми
вається гарячою водою.

12. Полиці, лутки, вікна то що, треба що- 
деіню ввггнратн члетою, -вохкою гаотіркою.

13. Посуд па заводах пошто вживати 
виключно металі.овпй, гаїчю луджспий. Іржз- 
8ПЙ МЄФа.1Ь0ІЛІЙ й деров’япий посуд до вжи
вання по припускається.

14. Молоко па завод слід приймати в чи
стому лудженому або емалевому посуді, 
закритому такими ж кришками, або в шкія- 
*«0ку посуда, закритому кормовими пробками.

15- Жолоби для відводу молока, обрата, 
або пахте пошиті бути метальові: дерез’я- 
дгах жолобів в підприємстві не припус
кається.

16- Після роботи посуд, столп й інші при
ладдя треба старанно вимивати пгіткамл 
гарячою водою, додаючи щолоку або соди.

17. Всі прибори, посуд і лрплоеш вироб
ництва слід держати в бездогашгтй чпстогі.

18. Прялося іі матеріяли, що їх вживаєть
ся па заводах, олзд берегти ® чистому й су-

7. Полы в заводах должны быть (непро
ницаемые: бетонные, асфальтовые, плиточ
ные, цементные или деревянные плотные, 
снолочепные в закрой.

8. Полы должны быть устроены с уклоном 
н иметь стоки для жадностей, проведенные 
в сточные ямы.

П р и м е ч а н и е .  Отводные каиалы 
должны иметь при выходе из завода 
затвор-

9. Внутренние степы я шж>.ткп заводов 
должны быть окрашены масляной краской 
иля выбелены свежегадиешюй известью-

10. Побелка степт б помещениях завода 
должна про изводился нс мопсе 3 рае в 
осенне-зимний период и не реже одного раза 
в месяц летом.

Побелка маслохранилищ производится по
весткой не реже 1 раза в 2 м-ца; перед лус
ком завода один раз в год побелка маслохра
нилищ должна быть произведена с добавле
нием 2% железного купороса.

11. Полы, желоба по окончании работы 
ежешгегаю должны мыться водой, а в лет
нее время, кроме того, ежегодно должны 
смазываться известкой, которая смывается 
горячей водой.

12. Падки, подоконники, окна к пр. еже
дневно -должны вытираться чистой, влажной 
тряггкой.

13. Посуда на заводах и его отделеппих
должка употребляться исключительно мс- 
мекшпческая, хорошо луженая. Ржопам
металлическая и доревядшая посуда к упо
треблению но допускается.

14. Матово на заводе должно принимать
ся в чистой луженой иля эмалированной по- 
еуде, закрытой такими же крышками «ли в 
стеклянной посуде, закрытой корковыми 
пробками.

15. Же.тэба для отвода матова, обрата 
или пахты должны быть метал.тпческне; 
деревянные жадоба в производстве не до
пускаются-

16. После работы посуда, стады и пр. 
приборы должны тщательно 'вымываться 
щелками горячей водой о прибсшлеїтом 
щелока или соды.

17.. Все приборы, посуда и принадлеж
ности производства должны содержаться в 
нотой чистоте.

18. Прян асы -п материалы, употребляе
мые на заводах, даджны храниться в чистом



хгогу пришщеош, смь треба держати в за
критій тарі; фарби—їв закритих банках або 
шклянках.

19. Виробничі проміщетая завищ не доз
воляється використовувати під житла й -но
чівлю і в них не ооипгао держати сторон
ніх річей, що мс мають прямого відношеняя 
до 'виробництва.

П р и м і т к а .  Одежу робітників треба 
'зберігати або в окремому приміщенні, або 
в окремих закритих шафах.

20. Майстрі Я робітники заводів, на час 
роботи повніші одягати чисті біді халати 
або фартухи.

21. Па заводах для робочих мають бути 
умивальники з милом і чистими рушіггагамн, 
а також ллювачкн-

22. Курити в зиройпичих пряміщвіпш і 
плювати па підлогу забороняється, про що 
но видноті треба штісити відповіцігі пад
иной.

23. При наявності колодязя, що поста
чає «оду на підприємстві, він ловннен зна
ходиться на віддаленні не менш 10 обіжні в 
від убиралень та вигрібних ям. повинен ма
ти ляду й прочищаться найменшо один раз 
аа рік.

24. Вола, що вживається в виробництві, 
йовипиа задовольняти санітарним вимогам 
пятьової води.

П р и м і т к а .  Льод, що вживається 
на безпосередню охолоду молоадих прі
лу кті в і приборів масловиробннцтва. но- 
винно готувати з чистих водойомів, по 
змові в текучою водою.
25. ;В разі, коли нема каналізації, ви- 

гребні ями, які влаштовується при заводах, 
глід вміщувати по ближче як 10 сажнів 
від завода. їх треба влаштувати із непро
никливого для рідини матеріалу, закривати 
щільною кришкою й зробити витяжну трубу 
для відводу газів.

26. Влаштувавши, розташування й венти
ляція вбиралень повинні бути такими, щоб 
вони по служили за джерело саюріду й за
бруднення грунту.

27. Службовці й робітники заводів повин
ні підлягати медичному огляду так поперед
ньому як і періодичному, згідно з інструкці
єю Ннркомздоров'я «-Про обов'язковий огляд 
Робітників харчової справи». (Зо. Узах. 
УСРР 1926 р., Відд. Н, Уі 20, арт. 71).

и сухом помещении; содь должна храїтть- 
оя в закрытой таре, краски—в закрытых 
балках мли склянках.

19. Производственные помощений заїкда 
йе должны служить дли’ жилья н ночтж и 
но должны содержать посторонних вещей, 
не имеющих прямого отношении к произ
водству.

П р и м е ч а н и е .  Платье рабочих 
должно сохраняться или в отдельных по
мещениях, или в отдельных закрытых 
шкафах.
20. Мастера и рабочие во время работы 

должны быть в белых фартухах или хала
тах-

21. На заводах для рабочих должны 
быть умывальники с мылом и чистым поло
тенцем, а также плевательницы-

22. Курить в производственных помеще
ниях и плевать на пол воспрещается, о чем 
должны быть вывешены на видны,х мостах 
соответствующие надписи.

23. Ери* наличии колодца, снабжающего 
производство водой, он должен находиться 
па расстоянии «го менее 10 с аж. рт уборных 
и выгребных ям. должен закрываться крыш
кой я подвергаться очистке не менее одного 
раза <в год.

24. Употребляемая в производство вода 
должна удовлетворять санитарным требова- 
пиям питьевой «воды.

П р и м е ч а н и е .  Лсд. служащий для 
непоородогвечшого охлаждения молочных 
продуктов н приборов маслоделия, должен 
изготовляться из чистых водоемов, по 
возможности с проточной водой.
25. При отсутствии канализации устраи

ваемые при заводах выгребные ямы должны 
располагаться «е ближе 10 саженой от за
вода, должны быть устроены из непроницае
мого для жидкостей материала, закрывать
ся (плотной крышкой и иметь вытяжную 
трубу для отвода газов.

26. Устройство,'расположение и вентиля
ция отхожих мест должны быть таковыми, 
чтобы они не бьш ИСТОЧНИКОМ зловонии г 
загрязионпя почвы-

27. Служащие н рабочие завода должны 
подвергаться медицинскому осмотру, как 
продварителиному, так н периодическому, 
согласно инструкции Наркомздрава <Об обя
зательных осмотрах работников пищевого 
дела» <Об. Уз. УССР 1926 г., Отцел ІІ, .4» 20, 
ст. 71).



28. Адміністрація заводів повинна негай
но сповіщати медикосанітарні органи про 
всі випадки захваруваиь серед службовців та 
рцбпшш заведу, І ветерінарт органи—про 
усі випадки, підозрілі «а пошесні залваруваи- 
ая худоби заводу.

29. Догляд за виконання» зазначених 
правил покладається на місцеві органи Нар- 
конздо[юв‘я й -Наркомземсдрав УСРР.

30. За невиконання зазначених правил 
винних притягається до адміністративної 
відповідальності! за Адміністративним Ко
дексом УСРР (Зо. Уз. УСРР, 1927 р., 
Уї 63—65, арт. 240).

Харків, 10 липня 1928 р.

Заст. Народпього Комісара Охорони 
Здоров'я УСРР Нагориий.

За Народпього Комісара Земельних
Справ УСРР Федотов.

ПОСТАНОВА НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ, НАРКОМ 
ОСвІТИ, НАРКОМФІНУ ТА НАРКОМЛРАЦІ

УСРР.

89. Інструкція про порядок, як подавати 
зряви про пенсійне забезпечення та виплату 
пенсій викладачам вищих шкільних закла
дів і робітничих факультетів, а так само 

науковим робітникам.

Підстава: арт. її постанови
ВУЦВК й РНК УСРР з П го ли
стопада 1925 року „Про пенсійне за
безпечення викладачів вищих шкіль
них закладів і робітничих факульте
тів, а також наукових робітників" 
(З.У. УСРР 1925 р. № 88—89, арт. 507) 1

1. Особа, що бажає одержати пенсій) па 
підставі постанови ВУЦВК у іі РНК УСРР 

з 11 листопада 1925 р. «Про пенсійне забез
печення викладачів вищих шкільних закладів 
і робітничих факультетів, а також наукових 
робітників», полає про те заяву до. «Нарком- 
соцзабезу УСРР черев «кругову інспектуру 
соціального забезпечення, «додаючи такі до
кумент:

1) трудовий список про службу у вищих 
шкільних закладах або в наукових устано
вах;

2> довідку від місцевого органу соцстраху 
про те. що заявник пенсії від соцстраху не 
одержує, а якщо одержує—про розмір її;

28. Администрация -завода о «всех случаях 
заболевания среди служащих и рабочих 
дюжаїа немедленно доводить до сведения 
медкко-саннтариых органон, а обо ах^х 
случаях, подозрительных на заразные забо
левания у скота дри заводе,— до срсдення 
ветеринарных оргаш/в.

29. Надзор за выполнившем означенных 
правил слагается аіа местные органы 
Наркомадрава и Наркомзема УССР.

30. За певипавнешіе означенных правил 
виновные привлекаются к а&шшетратш*- 
ной отастготвепігостн согласно Адмиашстрл* 
тивному Кодексу УССР (С. У. УССР 1927 гл .V» 63—65, ег. 240).

Харьков, 10 июля 1928 г.

Зам. Народного Комиссара
Здравоохранения УССР Нагорный.

За Народного Комиссара
Земледелия УССР Федотов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРКОСООБЕСА, НАР- 
КС.МПРОСА, НАРКСМФИНА И НАРКОМ- 

ТРУДА УССР.

89. Инструкция о порядке подачи заявлений 
о пенсионном обеспечении и выплате пенсий 
преподавателям высших учебных заведений 
и рабочих факультетов, а также научным 

работникам.

Основание: ст. її постановления 
ВУЦИК'а и СИК УССР от И-го ноя
бря 1925 г. .О пенсионном обеспече
нии преподавателей высших учебных 
заведений и рабочих факультетов* 
а также научных работников“ (С.У. 
УССР 1925 г., № 88 -89, ст. 507).

1. Липо, желающее получить пенсию на 
основании постановления ВУЦПКа и ОН К 
'УССР от 11-го ноября 1925 г. «О пенсионном 
обеспечении преподавателей учебных заве
дений и рабочих факультетов, а также на
учных работников», подает заявление в віар- 
комсообес УССР через окружную инспектуру 
социального обеспечения с приложенном сле
дующих документов:

1) трудовой список о службе |В высших 
учебных заведениях или научных учрежде
ниях;

2) справку местного органа соцстраха о 
том, что заявитель пенсии от соцстраха на 
получает, а если получает — о размере ее;

4ф



3) довідку від домоуправління, міліції, 
місцевої радо, райвиконкому, або від іншого 
належного органу про прибутки заявника, 
а якщо заявник перебував па службі, те й 
довідку з місця служби заявпика про що- 
місячпий розмір його заробітку;

4) подаючи заяву про призначеная пенсії 
на підставі того, що заявник прослужив не 
менш 10-ти років на штатній посаді у ви
щих шкільних закладах або в наукових 
установах і дійшов 65-ти років, крім до
кументів, перелічених у пдг. 1, 2 та 
'З* цього артикулу, додається що й метрику 
.або свідоцтво ЗАГС у про вік заявника.

У в а г а .  Якщо заявник трудового 
списку не має, він повинен подати замість 
нього свідоцтво від иалежного вищого 
шкільного закладу, або від науковдї уста
нова про свій службовий стаж, як викла
дача, або як паукового робітника.

2. Для залічення до реченця стажу служ
би у вищих шкільних закладах або в пауко- 
вих установах про час перерви служби, за 
випадків, зазначених у арт. 2 постанови 
ВУЦІЙГу й РНК УОРР з 11 листопада 
1925 року, заявник повинен подати тага 
зокумепти:

1) у разі перебування в лавах Червоної 
армії—свідоцтво належної військової уста
нови про час иоребуваня заявника в лавах 

Червоної армії;
2) при науко»,гх відрядженнях — довідку 

від паложиого органу про час перебування 
заявника в ііаукошгс "відрядженнях;

3) у разі перебування на виборчих поса
дах—довідку від належного радянського ор
гану або професійної організації про час 
перебування заявника па цих посадах;

4) у разі відбування кари за політичні 
злочини в передреволюційний час — належ
ну довідку про довгочасність відбувапия за

значеної каря.

. 3. Члепл родин осіб, зазначених V арт. 1 
Постанови ВИЩІЇ’у і РНК УСРР з 
41 листопада 1925 р., якщо вони мають, за 
арт. 5 тієї ж постанови, право па пенсію, до 
своєї заяви про призначення пенсії додаюгь 
такі документи:

3) оправку домоупраыыия, милиции, 
местного совета, райисполкома нлн друпло 
подлежащего органа о доводах заявителя, а 
в случае, если заявитель служит, также и 
справку с мет службы заявителя об еже
месячном размере его заработка;

4) при подаче заявления о назначении 
•пепсин на основании того, что заявитель 
прослужил не мелее 10-ти лет па штатной 
должности в высших учебных заведениях 
ели в научных учреждениях и достиг 65-т» 
лег, кроме перечисленных в п.п. 1, 2 и 3 
настоящей статьи документов с приложени
ем также я метрики или свидетельства 
ЗАГСа о возрасте заявителя.

I! р и м е ч а 'іі ц е. В случае, если зая
витель трудового описка не имеет, оп обя
зан представить вместо пего свидетель
ство подлежащего выошого учебного за
ведения пли наглого учреждения о своем 
служебпом стаже, как преподавателя пли 
как научного работника.
2. Для зачисления в срок стажа службы 

в высших учебных заведениях или научных 
учреждениях времени перерыва службы, ъ 
случаях, указанных в ст. 2-Й постановления 
ВУЦИК’а и СИК УССР от 11-го ноября 1925 
года, заявитель должен представить следу- 
дующие документы:

1) в случае пребывания в рядах Красной 
армии — свидетельство подлежащего воен
ного учреждения о времени пребывания зая
вителя в рядах Красной армии;

2) при научных командировках — справ
ку от подлежащего органа о времепп пребы
вания заявителя в научных комаддировкіх;

3) в случае пребывания на выбдриых 
должностях — справку от подлежащего со
ветского органа или профессиональной ор
ганизации о времепп пребывания заявите
ля на этих должностях;

4) в случае отбывания наказания за то- 
'литические преступления в дореволюцион
ное время — соответствующую справку о 
продолжительности отбывания указанного 
наказания.

3. Члены семей лиц, указанных в ст. 1-й 
'постаповлопия ВУЦШГа и СНІЇ УССР от 
41 ноября 1925 г., если они имеют, согласно 
ст. 5-й того же постановления, право па 
пенсию, к своему заявлению о лаэпачепл 
пенсии прилагают следующие документы:



1) свідоцтво від ЗАГС у про смерть го
дувальника, а також про те, що заявник е 
дійсно член родини вмерлого;

2) довідку оро склад родини заявинка й 
вік ії членів;

3) до»мки, зазначені с «.п. 2 та З 
арт. 1-го цієї інструкції, а також про те, що 
заявник дійсно перебував на утриманні по
мерлого;

4) трудовий список про службу померлого 
годувальника, або свідоцтво, передбачене 
увагою до арт. 1-го цій інструкції,—в тому 
разі, коли померлий годувальник пенсію 
порядком постанови ВУЦВК'у й РНК УОРР 
з 11 листопада 1925 року не одержував, 
ше документи, іірргдвбсимгі о. 4 арт. 1 
та арт. 2 цієї інструкції, якщо треба буде 
встановити обставини, що в них зазначсиі.

4. У разі смерти осіб, зазначених у арт. 1 
погтановн НУ НІЖ і РІЖ УОРР з ІІ листо
пада 1925 р., прав» па пенсію набу
вають такі члені їхніх родин, що перебува
ли па утриманні вмерлих і що не мають 
достатніх засобів до життя;

1) діти, брати й сестри, що не дійшли 
18-ти років іа ті з них, що втратили праце
здатність перед досягненням 18-ти років;

2) битими та дружина номерлго—непра
цездатні. аГю такі, що дійшли; чоловіки— 
і)0 років, жінки—55 років;

3) особи, З ИЄ|ЮЛІЧЄІІПХ у о. 2 нього 
артикулу, що хоч і не відповідають, умовам, 
зазначеним у шоку, проте мають прл собі 
дітей,- братів або сестер померлого, молод
ших від 8-ох років.

У в а г  а. Повторяє одружнппя дружина 
померлого (п.и. 2 та 3 цього 'арти
кулу) позбавляє повторпо одружепого 
права на пенсію порядком постаповя 
РУІЖКЧ й РИК УОРР З ІІ листопада 
1925 р.‘
5. За нещкшеадатннх, згідно з п.п. 1 

Ча 2 арт. 4-го цій інструкції та арт. З 
постанови ВУЦВК'у і ГПК Ш1’ з 11 лігсто- 
стопада 1925 року, вважаться тих осіб, що 
їх мешчио-екгиертна комісія віднесла до 
однієї з перших трьох груп інвалідності!, 
встановлених арт. 2-м постапови ВУЦВК'у. 

З 13 вересня 1922 роду <Лро соціяльне за
безпечена військових інвалідів та родин вій
ськових служчюзмів у випадку смерти цих

1) свидетельство ЗАГС’а о смерти кор
мильца, а также о там, что заявитель дей^ 
ствятельно является пленом семьи умер
шего;

2) ставку о составе семьи заявителя я 
возрасте ев членов;

>3) справки, указанные в п.п. 2 п 3 ст. 1-Й 
настоящей инструкции, а также о том, 
что заявитель действительно состоял на иж
дивенки умершего;

4) трудовой СЛИСОК о службе умершего- 
кормильца нлп свидетельство, предусмотрен- 
иос примечанием і; ст. 1-й настоящей инст
рукции,— в том случае, если умерший кор
милец пенсию в порядке постановления 

‘ВУЦИКа и СИК УССР от 11-го ноября 1925 г. 
не шиучал. а также документы, пред
усмотренные п. 4 ст. 1-й п ст. 2-й этой 
инструкции, если необходимо будет устано
вить обстоятельства, указанные в них:

4. В случае смерти лиц. указанных в 
1*т. 1-й постановления ВУЦИК а и СИК УССР 
от 11-го ноября 1925 г., право на пенсию 
приобретают следующие члены ях семей, со
стоявшие на иждивении умерших и пенмо- 
ющие достаточных срсуїств к ерк-ствованию:

1) дети, братья н сестры, йе достигшие 
18-лепюго возраста, а также те из них. 
которые утратили трудоспособность до до
стижения 18-летнего возраста;

2) .родители и струг умевшего—чгетру- 
дослхебпые или же достигшие: мужчины- 
60 лет, женщины—55 лет;

3) то лица, ш перечисленных в и. 2-м 
этой статьи, которые, хотя и не отвечают 
условиям, указанным в нем, по имеют прп 
себе детей, братьев или сестер умершего, 
не достигших 8-ми лет.

П р и м е ч а н и е .  Повторный брак су
пруга умершего <п.п. 2 и 3 настоящей 
статьи) лишает этого супруга права иа 
пенсию в порядке постановления ВУЦШГа 
и С4ІК УССР от 11-го ноября 1925 года.

5. Нетрросгігобиьаи, согласно л.п. 1 и 
2 ст. 4-й настоящей инструкции п ст. 341 
^встановлення ВУЦШГа и СИК УССР от 
‘И ноября 1925 года, считаются те лпця, ко
торые медицинско-экспертной комиссией от
несены к одной из первых трех групп инва
лидности. установленным ст. 2-й зхталов- 
ления ВУЦИКа от 13 сентября 1922 г. «О 
социальном обеспечении военных ловаляпов 
п семей военнослужащих, в случае смерта



службовців» (3. У. УСІ? 19*^2 року, Лх 42, 
арт. 599).

0. Якщо заяву про призначення неи-' л- 
ного забезпечення заміниш подав у порядку 
арт.арт. З і 4 постанови ВУЦВК у іі РИК 

УСРР з П листопада 1925 року, тоб-то, з 
приводу втрати працездатності! раніше 65- 
літнього віку або прати працездатносте в 
безпосередньому зсязку з виконанню своїх 
обовязків, а так само за випадків поіаиня 
заяви про пенсійне забезпечення непраце
здатними членами родин померлих осіб, за
значених у арт. 1-му постанови ВУЦ'ВК у й 

УНК УОРР з 11 листопада 1925 року (арт. 4 
ціні інструкції), — «кругова інспектура 
соцінлмюго забезпечення направляє заявив- 
ка для медичного його освідувашія й вста

новлення групи непрацездатносте порядком, 
що його передбачено арт.арт. 10 і 11 по
станови Наркомсоцзабезу У('1Т з 26 січня 
1928 року «Інструкція про порядок при
значення та палання соціального забезпе

чення» (3. У. УСРР 1928 року, відділ ІІ, 
% 4. арт. 20), і акт медичного освідувашія 
заявника долучає до Ного ейфави.

У в а г а .  В (разі, коли медичним осві- 
дуванням за випадків, зазначених у цьо
му артикулі, заявника не віднесено за ста
ном його здоров'я » одної з перших трьох 
труп інвалідносте (арт. 5 цієї інструкції), 
окрінсяектура соціяльпого забезпечення 
ухвалює постанову -про відмову заявникові 
в забезпеченні па підставі постанови 
ВУЦВК'у й ПІК УСРР з 11 листопада 
1925 р., про що сповіщає заявника, а 
справування про призначення йому пенсії 
закривав.

7. Округова гаслектура соціял итого забез
печення, одержавши заяви, зазначені у арт. 1 

інструкції, та всі відповідні до них 
документи (арт.арт. 1, 2, 3 і 6 цієї інструк
ції). надсилає їх зі своїм висновком до на
рад нього іїємісаріяту Соцгялшого Забезпе
чення УСРР на розгляд.

У в а г а  1. Заяву .разом з доданими 
до неї документами, окрінслектура сспіі- 
яльного забезпечення перевіряє коля її 
приймає. Якщо документи, передбачені арт. 
арт. 1, 2 і 3 цієї інструкції, не всі додано, 
про це негайно вказується заявникові для 
належного їх додання.

последних» (С. У. УОТ 1922 г., .V* 42, 
ст. 599).

(». Коли заявленн? о назначении пепсішн* 
пого обеслечения заявитель подал в поряд
ке ст.ст. З и 4 їмстанавлення ВУЦИКа а 
ПІКУ(ТРэт ІІ тигря 1925г.. т.е. в виду 
утраты трудітпогоб:: сли до 65-летнсги возра
ста или утраты трудоспособности в шин»- 
суедггвелой связи с исполнением своих між- 
занностей, а также и случаях педачн заяв
лений о пенсионном «‘бесш’Чешш нетрудо
способными членами семей умерших лиц. 
указанных в ст. 1-й цогтапжіепия ВУЦПК'а 
и ГНК УССР от 11 ноября 1925 г. (ст. 4 
настоящей инструкции},—окружная инспек
тура социального обеспечения направляет 
просителя для медицинского его «свидетель- 
ствования и установления группы петрудо- 
слособігтти в' .предке, предусмотренном ст. 
ст. 10 и 11 постановления Наркомсообееа 
УССР от 26 января 1928 г. «Инструкция о 
порядке назначения и предоставления соци- 
а.ш.чопо обеспечения» (С. У. УССР 1928 г., 
отд. ІІ, Ух 4, ст. 20), и акт медицинского ос
видетельствования заявителя «ринмцает к 
его делу.

ІІ р и -м •:* ч а и и е. Если медицинским 
оовндетелытвовапнем. в случаях, указан
ных в настоящей статье, 'заявитель не 
отнесен ПО СОСТОЯНИЮ ЄГО ЗДО|ЮНЬЯ К од- 
гсй из первых трех групп инвалидности 
(ст. 5-я этой инструкции), скринсшчсгурл 
социального обеспечения выносит п'.ста- 
новлеіше об отказе заявителю к оГюспе- 
чении па основании постановления 
ВУЩШ’а и (Ж УОГР от 11 ноября 
1925 г., о чем извещает заявителя, а де
ло его о назначении пенсии 'Производ
ством прекращает.
7. Окружная инспектура социального обес- 

печения по поступлении к пей заявлений, 
указанных в ст. 1-й этой инструкции, и всех 
соответствующих документов К ПРИ (стдт. 
1, 2. 3 и 6 этой инструкции) папраїш-л 
их со свою заключением в Народный Комис
сариат Социального Обеспечения УССР па 
рассмотрение.

П р и м е ч а н и е  1. Заявление вчемь 
с документами, приложецпьгми к нему, 
окршасктура социалшого обеспечения 
проверяет ігри приеме. В случае, если до* 
кументы, предусмотренные ст.ст. 1. 2 а 
3 этой инструкции, представлены не все 
об этом немедленно указывается заявите 
зло для надлежащего их доашелпл.



У в а г а  2. Заяви, подані, без належ- 
них документів, окрінсшгп’ра соїгшьпо- 
іо забезпечення піймає, але не розгля
дає їх до подання заявником недостатніх 
.юкумеитів. або до одмиканая від нього 
помдомлевня, що належних документів 
він не має. В останню)*)- разі окріяепек- 
тура соцзабезу надсилав заяву до Нарком- 
соцзабезу УОІЧ* з тими документами, що 
до неї додані.

8. За вимогою Шпкомгоідомзу УСРР На
родній Комісаріат Освіти УСІТ подай до 
На|жомс(іцзабезу УОРР довідки про іюзмір 
платні >т відповідної штатної посяде, яку 
обіймає, або обіймав за сстанпій час заяв
ник у вищому шкільному закладі або в на
уковій установі.

У в а г а .  У довідках, то їх передбачай 
цей артикул, повинно бути зазначено за- 
іюбітцу платню, яку одержує заявник під
час подання заяви про пенсійне забезпе
чення. як що заявник і далі служить у ви
щих шкільних закладах або в наукових 
установах, або розмір пдатиі, що є в цей 
час для тієї самої коди, що и раніш 
обіймав заявник, як що він залишив 
службу в зазначених закладах та устано
вах.

9. Забезпечення осіб, за якими Нарком- 
соцзабез УОР? визнав прало >на пенсійне 
забезпечити в порядку постанови ВУЦВК'у 
псіювціитьсн зі дни подання заяви про пен
сійно забезпечення до вцповідної ок^ннспек- 
туря соціального забезпечення, як що в мо
мент подання заяви заявник підпадав під 
чинність згаданої постанови ВУЦВК’у й 
Ш У(ТР.

Коли одночасно з заявоіо не було подало 
всіх оотрібяих документів. передбачених цією 
інструкцією, пенсію призначається з то
го дня. коли заявник подасть належні доку
менти.

10. Пенсію заявникові призначається. вя- 
хоіячн з («лада відпвадвої штатної посади 
тої самої установі, де заявник працювзв в 
останнії час.

11. Якщо, по прізначевні пенсії, оклад 
встановленій дія штатної посади, яку обій* 
•&в. або й далі обіймає пенсіонер у впцих

П р и м е ч а н и е  2. Занв.пипз, ітлн- 
пые без надлежащих документов, оврла- 
спектуї'а сериального обеспечения прини
мает, но не рассматривает до представле
ния заявителем недостающих документов, 
или до лшчепия от него У'ведемлеипя, 
что надлежащих документов ои не имеет. 
В последнем случае окрннсао*тура сообща 
направляет заявление в Наркомгообес 
УССР с темн документами, которые к ш-му 
приложены.
8. По трсОтанию Напкомсообесл УССР. 

Народный Комиссариат Просвещения УССР 
представляет ъ Наркомгообес УССР справки 
о размер!' содержания для соответствующей 
штатной должности, которую занимает нлп 
занимал в последнее время заявитель в выс
шем учебнгл заведеігни илн в научном учре
ждении.

ІІ р и м е ч а н и е. Й справках, п|юду- 
сматриваемых настоящей статьей, должны 
бьгп. указания на заработную плату, по
лучаемую заявителем во премя подачи за
явления о пенсионном обеспечении, в том 
случае, если заявитель продолжает служ
бу в высших учебных заведеннях или в 
научных учреждениях. либо размер пла
ты, соответствующей в настоящее время 
для той же сомой должности, которую за
нимал пртжде заявитель,—в случае, ес

ли он оставил службу в указанных заведе- 
виях и учреждениях.
9. Обияюченяе лиц. за которыми Нарком- 

гоосес У<Х’Р нриэнает п;>аво на пенсионное 
«киччіеченне в порядке постановления 
ВУШВГа и СИК УССР от 11 ноября 192л г.. 
п|ю*зведтпя со дпя подачи заявления о пен
сионном обеспечении в соответствующую окр- 
инспектуру социального обеспечении, в слу

чае, если в момент подачи заявления заяви
тель подпадал под действие упомянутого по
становления ВУЦИК’а и ОНЙ УССР.

Если одновременно с заявлением пе было 
яедаяо всех необходимых документов, преду
смотрев ьк настоящей внлрукцней. пенсия 
назначается со дня пчдачн заявителем над
лежащих документов.

10. Пенсия заявителю назначается, подія 
из оклада соопотствугацей штатной долж
ности того самого учреждения, ще работал 
в последнее «время заявитель.

И. Если после назначения пенсия оклад, 
устгнгалевяый для штатной должности. ка
кую занимал или продолжает занимать чел-



пгшьпгсх закладах, па робітничих факуль
тетах або в «наукових установах, буде змі
нений (підвищиться або зменшиться), пен
сію такому пенсіонерові виплачується, ви
ходячи з нового окладу, на підставі довідки 
належного шкільного закладу або наукової 
установи, що її подає «пенсіонер, або одер
жує Наркомсоцзабсз УОРР безпосередньо 
порядком арт. 15 цієї інструкції.

12. Коли пенсіонери мають заробіток або 
прибуток, видачу їм пенсії припиняється, 
коли їхній заробіток або прибуток не мен
ший від розміру призначеної їм пенсії. В 
іншому разі, виплачується різницю між на
лежною їм пенсією та заробітком або при
бутком.

Пенсіонери з числа викладачів вищих 
шкільних закладів, робітничих факультетів 
та наукових робітників, що залишилися на 
службі у вищих шкільних закладах, на ро
бітничих факультетах або в наукових уста
новах, одержують належну їм пенсію в по
ловинному розмірі, незалежно від заробіт
ної плати їх за роботу в згаданих закладах 
або установах.

13. Особи, що одержують пенсію, поряд
ком постанови ВУДВК'у Й РНК УСРР від 
11-го листопада 1925 року, якщо «юнн ма
ють право ще й на забезпечення на підста
ві правил про соціяльпс страхування, ма
ють право одержувати додаткові види допо
моги (на народження, на годування й на 
похорони), від страхових органі» загальним 
порядком, як всі застраховані.

14. виплату пенсії, призначеної на «під
ставі постанови ВУЦШІ'у й ІЩ УОРР з 
11-го листопада 1925 року, провадиться 
в місці домівки пенсіонера порядком, що 
Лого передбачає постанова Наі]жомсоцзабе- 
зу УОРР з 20-го січня 1928 року «Інструк
ція иіро порядок призначення та надання 
гоціяльпого забезпечення» (86. Уз. УОРР 
1928 р., відділ ІІ, Уя 4. арт. 20).

15. Народній Комісаріат Освіти УСРР по- 
.дає до Изркомсоцзабезу УСРР щорічно (1-го

жовтня) відомості про утмір ад-ро-итнсї 
.плати для відповідних посад, які обіймали 
або продовжують • обіймати особи, що їм 
призначено пенсію порядком . постанови 
РУІШКу й РИК УСРР від 11-го листопада 
1925 року.

16. В разі призначення «пенсії порядком 
л останови ВУЦВК’у й РНК УСРР від 11-го

сиовер в высших учебных заведениях, на 
раГіянх факультетах -и.ш в научных учреж
дениях, будет изменен (повысится или 
уменьшится), пенсия такому пенсионеру вы
плачивается, исходя из нового оклада на ос- 
новаїлж справки на.ьпжшцего учебного за
ведения или яаучного учреждения, представ
ляемой пеисио!іе|<»м. или получаеіьзй непе- 
средствешю Наркомеообесом УССР в порядке 
ст. 15 настояЩ'*Й инструкции.

12. При -наличии у пенсионеров заработ
ка или -дохода, -выдача им пенсии приоста
навливается, если их заработок или ;юх<д 
не -менее размера назначенной пенсии. В 
ином случае, выплачивается разница между 
причитающейся им пенсией и заработкам 
или доходом.

Пенсионеры из числа преподавателей 
высших учебных заведений, рабочих факуль
тетов и научных учреждений, оставшиеся на 
службе в высших учебных заведениях, на 
рабочих факультетах или в научных учреж
дениях, получают прірштлющуюся пм печ
еню -в половинном разаеро, независимо *;т 
заработной платы их за работу в упомяну
тых заведеннях или учреждениях.

13. Липа, получающие пенсию в порядке 
постаяовлення ВУїІШК’а и СИК УОСР от 
11 ноября 1925 іг., если олн имеют право 
также и на обеспечение па основании правил 
о социальном страховании, пользуются ира- 
ГОМ На ПОЛучеПИО ДОПОЛШІТЄЛЕИШХ видов по
мощи ('на роды, на кормление и на погребе
ние) от страховых органов в общем порядке, 
как «все застрахованные.

14. Выплата пепсин, назначенной на <г- 
новации постановления ВУДИК’а и СИК. 
лЮР </г И -ноября 1925 года, производится 
гс> месту жительства пенсионера в поздно, 
предусмотренном постановлепкем Наркомсо- 
обсеа УССР от 26 января 1928 г. < Иыстг ук- 
ция о порядке НчГ?ЛачеНИ.1 и предошвлеш'я 
социального обеспечения» (С. У. УССР 
1928 г., отц. ІІ. Лг 4, ст. 20).

15. Наротпый Комиссариат 11роеошлипя 
УССР діредставляет в Наркаисообес УССР 
ЄЖСГОДЕЮ (1-то октября) сведения о размене - 
заработной платы соответствующих должно
стей, которые занимали или продолжают за
нимать липа, коим ішлачена «пенсия в по
рядке постановления ВУЦНК’а и СИК УССР 
.от 11-го иолбря 1925 года.

16. В случае назначения пепсин в поряд
ке постановления ВУЦШьа и СЯК У ОСТ ог



листопада 1925 року особі, що мав право 
ва забезпечення на підставі правил соціаль
ного страхування, Головсодстрах УОРР вно
сить до йа^комсоцзабезу УСРР на оплату 
пенсій суму, відповідну розмірові страхово
го забезпечення.

17. З виданням цієї інструкції скасува
ти сюіжник Наркомсоцзабезу УОРР, У* 44>1 з 
12-го листопада 1926 року «'Про порядок 

•оформлення пенсійних справ про призна
чення персональної пенсії, по яких (місцеві 
•сокд'гї (наукових (робітників порушують кло- 
лотлшія перед БУКС*.

Харків, 10-го липня 1928 р.
Заст. Лародпього ‘Комісара Соціального 

Забезпечення УСРР Медвідь.
Заст. Нареднього Комісара

Освіти УСРР Приходько.
Заст. Народиьосо Комісара

Фінансів УСРР Сиволап.
Заст. Лародпього Комісара

ІІращ УСРР Мизерницький.

ПОСТАНОВА УПОВНАРКОМШЛЯХІВ СОЮЗУ 
РСР ПРИ УРЯДІ УСРР ТА НАРКОМЮСТУ 

УСРР.

90. Правила як уживати заходів тимчасо
вої ізоляції тих осіб так із пасажирів, як і 

з команди судна, що хуліганять.

Зважаючи <на те, що на річкових товаро- 
ласажиреькнх та буксирних паротеплохо
дах мають місце хуліганські вчшжл з боку 
пасажирів і осіб команди судиа, що їх вчи
няється надто в стані сн яні.іостн, Уповпар- 
80МШЛЯХІВ Союзу РСР при Уряді УСРР і На
родній Комісаріат Юстиції УСРР з метою 
боротьби з хулігапством та охорони порядку 
іі безпечності! руху па внутрішніх водявих 
шляхах проионують до виконання такі пра
вила: 1

1. Комапдирам товаро-пасажпрськпх і 
букспрігпх паро-тешюходіїв, що плавають на 
внутрішніх водяних шляхів па території 
УСРР, в дорозі надається право тимчасово 
ізолювати осіб будь то з пасажирів, чи з ко
манди судна, що хулігапять, додержуючи 
умов, наведених в аргг.арт. 2—6 цих правил.

11 ноября 1925 г., літу, имеющему право 
«а обеспечение на основашпі правил соци
ального страхования, Главсоцстрах УОСР 
вносит в Наркомсообес УССР на оплату ояг- 
скй сушу, соответствующую размеру стра
хового обеспечения.

17. С изданием настоящей инструкции от
менить циркуляр Наркомсообеса УООР 
Л* 461 от 12-го ноября 1926 года <0 по
рядке оформлеігия пенсионных дел о назна
чении персоналией пенсии, по которым 
местные секции научных работников воз
буждают ходатайства перед ВУКСом».

Харьков, 10-го июля 1928 г.
Зам. Народного Комиссара Социального 

Обеспечения УССР Медведь.
Зам. Народного Комиссара Просве

щения УОСР Приходько.
Зам. Народного Комиссара

Финансов УССР Сиволап.
За Народного Комиссара

Труда УСРР Мизерницкий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УПОЛНАРКОМПУТИ СО
ЮЗА ССР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УССР И 

НАРКОМЮСТА УССР.

90. Правила о порядке принятия мер к вре
менной изоляции хулиганствующих лиц из 

числа пассажиров или судовой команды.

В виду имеющих место па речных товаро- 
пасеажщккнх я буксирных паро-теплоходах 
случаев хулиганских поступков со стороны 
пассажиров и лиц судовой комапды, учи
няемых в особенности под влиянием опья
нения. Уполнаркомлутн Союза ССР при 
Правительстве УССР и Народный Комисса
риат Юстиции УССР, в целях борьбы с -ху
лиганством и в целях охраны порядка и 
безопасности движения па внутревпнх вод
ных путях, предлагают к пополнению ниже
следующие правила:

1. Командирам товаро-пассажирских и бук- 
спрпых яаро-теплоходов, плавающих па вну
тренних водных путях па территории УССР, 
во время путл следования предоставляется 
право подвергать временной изоляции ху
лиганствующих лиц из чпсчіа пассажиров 
и судовой команды, при соблюдения усло
вий, указанных в ст.ст. 2—6- настоящих 
правил.



2. ‘Вживати заходів тимчасової ізоляції 
можна лшіс за виняткових випадків, лоли 
поведінка пасажира або осіб команди судна 
загрожуй безпечності інших пасажирів, або 
осіб команди, або самому суднові, або уперто 
ламає внутрішній розпорядок, що його вста
ти лено на судні, кіш вжиті заходи переко
нання до припинення хуліганства из дадуть 
наслідків.

В. Ізоляцію здійснюється шляхом вміщен
ня осіб, що хуліганять, до окремої каюти, 
що задовольняв санітарним вимогам.

4. Ізоляція не повинна супроводитися 
звязуванняч рук чи ніг верьовкою б іншими 
подібними вчинками.

5. И|н* кожен випадок хуліганства, що 
викликав потребу вжити заходів ізоляції, 
командир паро-теллоходу повинен скласти 
акта за підписом найменш 2 осіб із пасажи
рів або представників судового комітет)*, за
значивши в ньому час. місце й суть хулігап- 
ських вчинків.

6. Тимчасова ізоляція може тривати тіль
ки доки паро-теплоход не приплине до най
ближчої заселеної пристані, де ізольовану 
особу, разом з копією акта, негайно по при
биті.'з наказу команди]» паро-теплохода пе
редасться агентам загальної міліції або ОДНУ 
для порушення проти винного в хуліганстві 
справи за Кримінальним або Адміністратив
ним Кодексом УСРР.

?. Про хуліганство будь-кого з пасажи
рів або осіб команди судна на паротепло
ході в час Його стоянки біля заселеної при* 
стані, командир паро-теплоходу, не вжива
ючи самостійних заході®, повідомляє про тс 
місцеві органи загальної міліції або ОДНУ.

8. Чинність цієї постанови поширюється 
па територію УСРР.

9. Нагляд за запровадженнях Цієї поста
нови до життя покладається иа органи судо- 
хідного нагляду Управління внутрішніх во
дяних шляхів Днілро-Буіуького басейну під 
загальним наглядам прокуратури.

Харків. 13 липня 1928 р.
Уповноважений Наїродиього Комісаріату 

Шляхів Союзу РСР при Уряді 
УСРР Шимановський.

За їіароднього Комісара Юстиції УСРР 
та Генерального ІІрокхоора

Республіки Михайлин.

2. Принятие мор ьремеиной изоляции мо
жет быть діяіущеш) в крайних случаях, ког
да поведение пассажира или лиц из суіовой 
команды угрожает безопасности других пас
сажиров, или лиц команды, или самому 
судну или упорно нарушает внутренний 
іиспорадок, установленный иа судне, при 
безрезультатности прекращения хулиган
ства мерами убеждения.

3. Изоляция осуществляется путем поме
щения хулиганствующего в отдельную каю
ту, удовлетворяющую санитарным требо
ваниям.

4. Изоляция не должна сопровождаться 
связыванием рук нлн ног веревками н т. п. 
действиями.

о. О каждом случае хулиганства, вызвав
шего необходимость принятия меры изоляции, 
командиром паро-теплохода должен быть со
ставлен акт за ■подписью нс менее 2 лиц из 
пассажиров или представителей судового 
комитета, с указанном времени.. места и 
существа произведенных хулиганских по
ступков.

6. Временная мзмяиця может продол
жаться только до прибытия наро-теплохода 
к ближайшей населенной пристани, где изо
лированный. вместе с копией акта, немед
ленно по прибытии, распоряжением коман
дира паро-теплохода должен был. передай 
агентам общей милиции пли ОПТУ .для воз
буждения протав виновного в хулиганстве 
дела ъ порядке Уголовного или Администра
тивного Кодекса УССР.

7. О хулиганстве кого-либо из пассажи
ров нлн лиц судовой комапды на паро-тел- 
.доходе во время єго стоянки у населенной 
пристали командир паро-теплохода, не при
нимая самостоятельных мер, сообщает о том 
местным органах общей милиции или ОШУ.

8. Действие настоящего постановления 
распространяется на территорию УССР.

9. Наблюдение за проведением постано
вления в жизнь возлагается на органы судо
ходного надзора Управления гшутренпих 
водных путей Днепровско-Бугского басссйпа 
под общим надзором прокуратуры.

Харьков, 13 июля 1928 г.
Уполномоченный Народного Комиссариата

Путей .Сообщения Союза ССР при Прави
тельстве УПОР Шимановский.

За Нароснюго Комиссии» Юстиции УССР 
и Генеральное.» Л-рикурйра

Релп\бликн Михайлин.



ПОСТАНОВА наркомсоцзабезу усрр

91. Про соцішьне забезпечення Інвалідів 
праці, що втратили грам забезпечення від 
органів соціального страхування через пере
пуск реченця на порушення прохання про 

забезпечення.

1. Ітшідп -найманої праці, що втратили 
щодо на забезпечення від органів соціаль
ного ст)«хування через прогаяний речеиця 
на подання заяви про забезпечення, підля
гають. у разі їх матеріяльїюї незабезпече
ності!, еоцітпсму забезпеченню па під* 
пані цієї постанови.

2. Забезпечення інвалідів праці, зазначе
них н ар-т. 1-му цій постанови, здійснюється:

1) •уміщешш «(о буцилків •інвалідів:
2) конііеруваїшям в інвалідці об'єднання;

3) видачею пенсії.
У в а г а .  Кооперування інвалідів праці 

в інвалідні об'єднання, ло]к*,сбачене ц. «2» 
цього артикулу, здійснюється на підставі 
«Переліку вийшітків та пільг з держав
ного промисловою податку», затвердже
ного ЩІК і РИК (ТО’ 14-га грудня 
1927 р. (З. 3. СРП» 1928 р., Ле 1. арт‘ 4).

3. Пенсію, перегачену іі. 3. арт. 2 
цієї постанови, видасться лише тич з за
значених в а|гг. 1-му цієї постанови інва
лідам праці- <іцо живуть у містах і се
лищах міського типу та що їх віднесено 
за станом свого здоіювя до однієї з перших
3-х груп інішідногти, встановлених поста
новою КУЦВК з 13-го верхня 1922 і*. «Про 
гоціЯчіьне забезпечення військових 'інвалідів 
та |м»днп ййськовослужбовіив у випадку 
смерти цих службовців» (3. У. УСРР 1922 р, 
А* 42. арт. 599). Пенсію пгнвначається за 
типами. що Тх встановлено чинним за
конодавством для інвалідів війни відливи* 
инх ід>ул іивалідности (постанова ВУЦВК 
і РИК УСРР з 17-го лютого 1926 р. — 36. 
Уз. УСРР 1926 р.. X* 13, арт. 98).

У в а г а .  Пенсію інвалідам праці, за
значеним у цьому артикулі, призначаєть
ся тоді. коли інші види забезпечення 
передбачені п.п. 1 і 2 арт. 2-го 
цієї постанови, в даному випадкові прн-

постановление наркомсообеса усср

91. О социальном обеспечении инвалидов 
труда, утративших гфаво на обеспечение от 
органов социального страхования за про
пуском срока на возбуждение просьбы об 

обеспечении.

1. Инвалиды наемного труда, утратившие 
право на обеспечение от органов социаль
ного страхования за пропускам с]юка на 
подачу заявления об обеспечении, подлежат 
в случае их материальной необеспеченно- 
гтн, социальпому обеспечению па основании 
настоящего постановления.

2. Обеспечение инвалидов труда, указан
ных в ст. 1-й этого постановления, произ
водится путем:

1) помещения в дома инвалидов:
2) коопсри}ч)вания в инвалидные объеди

нения: •
3) выдачи пенсии.

П р и м е ч а н и е .  Кооперирование ин
валидов труда в инвалидные оо'едниепия, 
предусмотренное п. «2* этой статьи, про
изводится на основании (Перечня нзятий 
и льгот по государственному промыслово
му налоге», Утвержденного ЦИК п СИК 
СССР 14 декабря 1927 г. (С. 3. СССР 
1928 г., X* 1, ст. 4).
3. Выдача пенсии, предусмотренной п. 3 

ст. 2 этого постановления, производится 
лишь тем из указанных в ст. 1-й этого по
становления инвалидам труда, которые про
живают в городах и поселениях городского 
типа и которые отнесены по состоянию здо
ровья к одной из первых 3-х групп инва
лидности, установленных постановлением 
ВУЦИК’а от 13 сентября 1922 г. «О соци
альном обеспечении военных инвалидов п 
семей военнослужащих, в случае смерти 
•последних» (С. У. ‘УССР 1922 г.. X* 42. 
ст. 599).

(Пенсия назначается «о нормам, устано
вленным действующим законодательством 
для инвалидов войны соответствующих 
групп тгвалпдностн (постановление ВУЦИК 
" ОЙК УССР от 17 февраля 1926 г.—С. У. 
УССР 1926 г.. » 13, ст. 98\.

П р и м е ч а н и е .  Пенсия инвалидам 
трута, указанным в настоящей статье, 
назначает! ея топа, когда другие виды 
обеспечения, предусмотренные п.п. 1 « 
2 ст. 2-й настоящего постановления.



стосуватп з тік чи інших причин не мож
на та Д ледоцільио.

4. Особи, зазначені в арт. 1-му цієї по
станови, що удаються з заявою про залі
чення на соціальне забезпечення, подають 
свою заяву в раЙоиі—до інспектора соціаль
ного забезпечення райвиконкому, а в округо- 
вому місті—до онруїюиої інспектури шпиль
ком 'забезпечення за місцем свого мешкання, 
з додатком таких документів:

1) довідці належного органу соціального 
страхування іі]ю тс, що заявник дійсно о 
інвалід найманої праці, але йому відмо
влено в забезпеченні від органів соціального 
страхування, бо він нроганв реченець на 
поданий заяви про забезпечення;

2) посвідки про непрацездатність і вік 
заявника, а так само про склад і рік чле
нів Його родили;

3) довідки від домоуправління, міліції, 
сільради або райвиконкому, або від іншого 
належного органу про майновий етап заяв
ника та членів його родини, а так само про 
те. що заявник не експлоатуе чужої праці 
з метою зиску.

5. Розгляд заяв, зазначених в арт. 4-му 
цієї постанови, призначення та падання со
ціального забезпечення, на підставі цієї 
постанови, провадиться загальним поряд
ком, встановленим постановою Наркомсоц- 
забезу УСРР з 26-го січня 1926 р. «Інструк
ція- про порядок призначення й надання со
ціального забезпечення» (3. У. УСРР 1923 р., 
Від. ІІ. Ае 4, арт. 20).

6. Цій постанові надати чшшість з 1 жовт
ня 1928 р-

Харків. 13 липня 1028 р.
Заст. Народяього Комісара 

Соціального Забезпечення УОРР Медвідь.

в данном случае прилепить но тем или
иным причинам невозможно или нецеле
сообразно. *
4. Лица, указанны*; в ст. 1-й настоящего 

постановления и обращающиеся с заявле
нием о зачислении на социальное обеспе
чение, подают свое заявление, в районе— 
инспектору социального обеспечения рай
исполкома, а в окружном городе—в окруж
ную инспектуру социального обеспечения, 
по месту своего жительства, с приложением 
следующих документов:

1) справки подлежащего органа социаль
ного страхования о том. что заявитель дей
ствительно является инвалидом наемного 
труда, но ему отказано в обеспечении от 
органов социального страхования за пропус
ком срока на подачу заявления об обеспе
чении;

2) удостоверения о нетрудоспособности и 
возрасте заявителя, а также о составе я 
возрасте члепов его семьи;

3> справки от домоуправления, милиции, 
сельсовета пли райисполкома, пли от иного 
подлежащего органа об имущественном по
ложении заявителя п членов его семьи, а 
также о том, что заявитель не эксодоатпрует 
чужого труда в целях извлечения прибыли.

5. Рассмотрение заявлений, указанных в 
ст. 4-й этого постановления, пазначепно и 
предоставление социального обеспечения 
на основании настоящего постановления, 
производится в общем пороке, установлен
ном постановлением Наркоисообеса УОСР от 
26 января 1928 г. «Инструкция о •порядке 
назначения и предоставления социального 
обеспечения» (С. У. УССР 1928 г., Огд. ІІ, 
Л*8 4, ст. 20).

6. Настоящее постаппвлеппе ввести * 
действие с 1 октября 1928 г.

Харьков, 18 июля 1928 г.
Зам. Народного Комиссара Социального 

Обеспечения УССР Медведь.

ПОСТАКОвА НАРКОМЮСТУ ТА НАРКОМ- 
ВВУСПРАВ УСРР

92. Інструкція як регулювати користування 
житловими приміщеннями за тимчасової від- 

сутности мешканців.
Зважаючи па те, -що на ирагствці часто- 

густо виникають питапвя про виселення най- 
-модавиями наймачів із замешкуваних ними

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА И НАР-
ШШКУДЕЛА УССР.

92. Инструкция о порядке регулирования 
пользования жильвди помещениями при вре

менном отсутствии жильцов.

Ввиду того, что на практике очеиь часто- 
возиика.от вопросы о выселении наймода
телями нанимателей из запятых ими жилых



житлових приміщень з приводу їхньої тим
часової відсутносте, Народній Комісаріат 
Юстиції УСРР і Народній Комісаріат Вну
трішніх Справ УСРР, щоб встановити одно
манітну практику в цій справі п о с т а н о 
в и л и  роз'яснити:

1. За арт. арт. 156 і 171 Цівільного Ко
дексу УСРР, паймодавоць має право розі
рвати договір найму та виселити иайіача 
-тільки за випадків, передбачоиих в арг. 1?1 
Цивільного Кодексу УСРР, тоб-то:

1) якщо наймач зловмисно або через не
дбайливе ставлення погіршує стан замешку
ваного ним приміщення;

2) якщо наймач користується з примі
щення невідповідно до закону, договору або 
призначенню нього приміщення;

3) якщо наймач своєю поведінкою уне
можливлює спільне з ним мешкавші в квагирі 
■чи в кімнаті;

4) якщо наймач протягом 2-х місяців зі 
дня упливу терміну або протягом одного мі- 
■гчця зі дня нагадування, зробленого по езли- 
ві терміну, не алатнть комірного.

2. Отже, тимчасова нідсутність наймача зі 
•свого приміщення сама собою йе може буга 
за підставу для розірвання договору найма 
та виселенця наймача з помешкання, що віп 
його замешкує-

Тому, за випадків тимчасової відсутності! 
наймача я будь-яких причин, зокрема, з при
чин від'їзду на сезонову або іншу тимча

сову роботу по-за місцем постійної домівки, 
відрядження в службових справах, відпуст
ки, канікул, лікування, відбуття територіаль
них і таборових зборів, перебування па да
чі, в місцях позбавлення волі то-що, за від
сутнім наймачем, членами його роднпп та 
іпшнмп особами, що законно до нього все
лилися, як загальне правило, зберігається 
-замешкування приміщення протягом всього 
часу їх відсутпоети.

У в а г а .  'Порядок, що за ним збері
гається приміщення за особами, яких від
ряджено на службу до закордонних орга
нів Паркомторгу Союзу РОР і па боротьбу 
з чумою рогатої худоби у Закавказькій 
Соціядістнчпій Радянській Республіці, та 
за тими, що їх переведено па роботу До 
державних промислових підприємств в да
лекі місцевості Союзу ГО*, вязпачасться 
окремими законами.

помещепий вследствие временного их от
сутствия, Народиый Комиссараит Юстиции 
УССР и На]юдиый Комиссариат Внутренних 
Дел УССР для установлення в отношении 
указанных дел однообразной практико 
п о с т а н о в и л и  разлепить:

1. Согласно ст.ст. 156 и 171 Гражданского 
Кодекса УССР, наймодатель имеет право рас
торгнуть договор найма и выселить нани
мателя только в случаях, предусмотренных 
в ст. 171 Гражд. Кодекса УССР, а именно:

1) если наниматель умышленно или по 
побрежности ухудшает состояние занимае
мого нм помещения;

2) если наниматель пользуется помеще
нием не в соответствии с законом, догово
ром пли назначением этого помещения;

3) если наниматель своим поведением де
лает невозможным совместное с ним прожи
вание в квартире или комнате;

4) если наниматель на протяжении 2-х 
месяцев во истечении срока или на про
тяжении одного месяца со дня сделанного 
по истечении срока напоминания не пла
тит квартирной яяаты.

2. Таким образом, временное отсутствие 
нанимателя из своего помещения само по 
себе не может быть основанием для растор
жения договоаа найма и выселения нани
мателя пз занимаемого им помещения.

Поэтому в случаях временного отсутствия 
нанимателя по каким бы то нн было при
чинам. в частности, по причинам от'езда па 
сезонную или другую времеппую работу, 
вне места постоянного яребываппя. коман
дировки по служебным делам, отпуска, ка
никул, лечения, отбывания территориаль
ных и лагерных сборов, пребывания па да
че. в местах лишения свободы и т. п., за 
отсутствующим нанимателем, членами его 
семьи и другими липами, законно к нему 
вселившимися, как общее правило, сохра
няется занимаемое помещение в течение 
всего времени их отсутствия.

П р и м е ч а н и е .  Порядок, в каком 
сохраняется помешеппе за лицами, ко
мандированными па службу в загранич-- 
ные органы 'НКТорга Союза ССР и на 
борьбу с чумой рогатого скота в Закав
казской Социалистической Советской Рес
публике. а также переведенными па ра
боту в государственные промышленные 
предприятия в далекие местности Союза 
ССР. определяется особыми заковами.



3. Винятки з наведеного загального орт- 
шип може уюбити виключно суд на підставі 
конкретних фактів та обставин, ,.;чалн з 
них обставин випливав що відсутність най
мача утворює одну з підстав для виселення 
зазначених під -п.п. І, 2 і 4 артикулу І 
цієї постанови, або ця відсутність .втрачає 
свій тимчасовий характер.

Су і може постановити виселити відгуг- 
нього наймача, наприклад, за таких випадків-

1) коли че|к*з відсутність наймача примі

щення не опалюється й це в значній мірі 
погіршує його стан тим, що утворює вєх- 
кісті, тощо;

2) коли виявляється, що наймач відсутній 
через те, що мешкає в іншому приміщенні, 
а перше своє приміщення держить незаселе- 
ним або без згоди домоуправління експлоагує 
па свою користь, соб-то користується з цього 
приміщення невідповідно до мети, для яко7 
воно було йому віддано;

3) коли .наймач навмисно відсутній шоб 
не платити комірного;

4) коли наймача вміщено, як хронічно- 
хво)юго. до відповідних лікарських установ 
тощо.

4. Наймач, що від'їжджає тимчасово зі 
свого приміщення та разом з тим залишає 
його незагелспим, повинен оповістити про 
це домоуправління й зазначити кінцевий ре
ченець своєї відсутностн та адресу свою або 
іншої особи, на яку. в разі потреби, можна 
було-6 зноситися з ним.

5. Як-що наймач на час своєї тимчасової 
відсусности дозволяє стороннім особам пере
бувати в свойому приміщенні, він повинен 
нові юмнтн про це домоуправління, зазначив
ши кінцевий реченець своєї відсутности. а 
стороіпгі особи повинні видати довоуправлін- 
пю підписку в тому, що па одержання са
мостійної житлової плащі в даному будин
кові вони не претендують та зобов'язуються 
згільннтн приміщення негайно після того, як 
на нього втратить право наймач.

Перешкоджати вселенню згаданих осіб до
моуправління не мають права. Якщо вселю- 
вані особи відмовляються дати згадану тут

3. Исключения из указанного общего 
правила могут быть"'сделаны оск.і.очитель- 
ші судом, на основании конкрентых фактов 
и обстоятельств, есліі из этих обстоятельств 
вытекает, что отсутствие нанимателя соз
дает одно из оснований для выселения, ука
занных и п.н. 1, 2 и 4 ст. I настоя
щего постановления, или же отсут
ствие нанимателя утрачивает свой времен
ный характер.

Суд может постановить о выселении от
сутствующего нанимателя, например, в та
ких случаях:

1) если за отсутствием нанимателя по
мещение не отапливается и ото в значи
тельной степени ухудшает его состояние 
тем. что создает сырость п т. п.:

2) если выявляется, что наниматель от
сутствует потому, что проживает в другом 
'помещении, а первое свое помещение держит 
незаселенным или же эксплоатирует его, 
без согласия домоуправления, в свою поль
зу, т. е’ пользуется этим помещением не в 
соответствии с целью, для каковой оно бы
ло ему предоставлено;

3) если наниматель умышепно отсут
ствует для того, чтобы уклониться от пла
тежа квартирной платы;

4) если нациматель помещен, как хро
нически больной, в соответствующее лечеб
ное учреждение и т. п.

4. Наниматель, выезжающий на время 
из своего помещения и при этом оставляю
щий ег > незаселенным, обязан уведомить 
об этом домоуправление и указать предель
ный срок своего отсутствия и свой адрес 
или адрес другого лица, по которому, в слу
чаях необходимости, можно было бы сно
ситься с ним.

5. Если наниматель па время своего вре
менного отсутствия разрешает посторонним 
лицам проживать в своем помещении, он 
обязан сообщить об этом домоуправлению, 
указав предельный срок своего отсутствия, 
а посторонние лица обязаны выдать домо
управлению подоску в том, «гго на полу
чение самостоятельной жилищной площади 
в данном доме они не претендують н обязу
ются освободить помещение немедленно 
после того, как наниматель утратит на него 
право.

Препятствовать вселению указанных лиц 
домоуправление не имеет права. Есчтн все
ляющиеся лица отказываются дать выше-



підписку, домоуправління складає про це про- 
тіжола в прнсутности цих осіб та двох меш
канців будинку, попереджуючи всслюнаних 
осіб, то права па одержания самостійної 
житлової плоті в цьому будинку вона не 
маюл..

У в а г а .  За сторонніх осіб, передбаче- 
них и цьому артикулі, вважається всіх 
осіб, що не мешкали разом з наймачем де 
його відсутносте

0. Покладені на наймачів обов'язки що-до 
своєчасної плати комірного то-що тимчасово 
відсутні мешканці повинні виконувати на за
гальних підставах.

7. За самовільну або облудну здачу па.Ч- 
молавцем інший особі примицення тимчасово 
відсутнього наймача, як рівно ж і за само
вільну або облудну передачу наймачем свого 
приміщення під виглядом тимчасового зсе
лення сторонніх осіб (арт- 5 цієї інструкції) 
застосовується заходів соціальної оборони зі 
арт. 125 Кримінального Кодексу УСРР.

Харків, 20 липня 1028 р.

За Народнього Комісара Юстиції .УСРР 
та Генерального Прокурора

Республіки Юр. Мазуренко.

Т. в. об. Заст. іНароднього Комісара 
Внутрішніх Справ УСРР Яиимович.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 29 липня 
1928 р., № 176.

упомянутую подписку, домоуправление со
ставляет об том, в присутствии этих лиц 
и двух жильцов дома, протокол с предупреж
дением вселяющихся лиц о том, что права 
на получение самостоятельной жилищной 
площади в этом доме они не имеют.

ТІ р к м е ч а н н е. Посторонними ли
цами, предусмотренными в этой стаггье, 
считаются все лица, которые йе прожи
вали вместе с- нанимателем до его отсут
ствия.
6. Возложенные на нанимателей обязан

ности, в отношении своевременного плате
жа квартирной платы и прочего, временно 
отсутствующие жильцы обязаны выполнять 
па общих основаниях.

7. Самовольная сдача или сдача путем 
обмана наймодателем помещения временно 
отсутствующего нанимателя другому лицу, 
как равно самовольная передача или пере
дача путем обмана нанимателем своего по
мещения под видом временного вселения 
посторонних лиц {ст. 5 инструкции), вле
чет за собой применение мер социальной 
защиты, предусмотренных ст. 125 Уголов
ного Кодекса УССР.

Харьков, 20 июля 1928 г.

За Народного Комиссара Юстиции УССР 
и Генерального Прокурора

Республики Юр. Мазуренко.

Вр. исп. об. Зам. Народного Комиссара 
Внутреииих Дел УССР Якимовнч.

Распубликовано в „Вістях ВУ11ВК* 29 июля 
1928 г , № 176.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКО! ЦЕТРАЛЬ- 
НОТ КОМІСІЇ УКРАЇНІЗАЦІЇ ПРИ РАДІ 

КДРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

93. Інструкція про застосування арт.арт. 
17, 19 і $4 постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
«Про забезпечення равноправности мов та 
гро сприяння розвиткові української куль

тури».

На розвиток правил арт.асгг. 17. 19 і 64 
тм-тановн ВУЦВК і РНК УСРР з В липня 
1927 р. і Про забезпечений рівноправіюетн 
мов та про сприяння розвиткові українсь
кої культури» (36. Уз. УСРР 1927 р.. Хе 34, 
арт. 1521. Вссунраїпська Центральна Ко-

ШТАН08ЛЕНИЕ БСЕУКРАНКСКОй ЦЕН
ТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО УКРАИНИЗАЦИИ 
Ш>И СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

УССР.

93. Инструкция по гриме нению ст. ст- 17, 
19 и 64 постановлежя ВУЦИКа и СИК 
УССР «Об обеспечении равноправия языков 
и о содействии развитию украинской куль

туры»-

В развитие правил ст. ст. 17, 19 и 64 
постановления ВУЦШГа и СИК УССР от 
6 июля 1927 г. «Об обеспечении равноправия 
языков и о содействии развитию украин
ской культуры» (С. У. УССР 1927 г., Лз 34. 
ст. Т52), Всеукраинская Центральная Ко-



місія українізації при ГИК УСРР п о с т а -  
и о-в и л а:

1. Зважаючи на тс, иіо важко підібрати 
висококваліфікованих сиіі»|нр6ітпігків, що 
знають українську мову, для роботи у дер
жавних установах і підприємствах Союзу 
ГСГ. що діють на територій' УСРР, допуска
ється тимчасово провадити діловодство й 
рахівництво у зазначених установах іі під
приємствах поруч з українською й російсь
кою мовою.

2. Щоб полегшити притягнення на робо
ту в державні установи іі пі шрнємства ви
сококваліфікованих фахівців, допустити 
приймання на роботу .у державні установи 
й пі іпрнєметва осіб, що «не володіють укра
їнською мовою, а в національно-те’рнто- 
ріяліннх адміністративних одиницях—не 
володіють мовою місцевої більшосте ЛЮДНО
СТИ. Приймати на роботу службовців таким 
порядком допускається з тією умовою, щоб 
вони протягом року з дня вступу на службу 
вивчили -українську мову,—а в иаціопаль- 
ло-ториторіяльиих адміиісоратиеїтх одини
цях—мову місцевої більшости людности. 
Для окремих осіб і катогоргй осіб Всеукра
їнська Центральна Комкія українізації при 
РНК УСРР може встановити спеціальні і>е- 
чепиі для вивчення української мови або 
іншої мови місцевої більшости людности.

Харків, 24 липня 1928 р.
Голова Всеукраїнської Центральної 

Комісії українізації
при РНК УСРР Затсиський.

Секретар Всеукраїнської Центральної 
Комісії українізації

при РНК УСРР Яворський.

миссия по украинизации при Совете Народ
ных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л а :

1. Имея в вшу трудность подбора высоко- 
кіщшфицніюваиііьц; сотрудников, знающих 
украинский язык для работы в государствен
ных учрежденных ц предприятиях Союза 
ССР, действующих на тедонторип УССР, 
допускается временно -ведение делопрн.і- 
водства и счетоводства в указаииих учре
ждениях н пре.шршггнях наряду с украин
ским и па русском языке.

2. В целях облегчения привлечения к ра
боте в государственных учреждениях п 
предприятиях высоко-квалнфнцщюванпых 
специалистов, допустить прием на работу 
в государственные учреждения и предприя
тия лиц, не владеющих украинским языком, 
а в национально-территориальных админи
стративных единицах — йе владеющих язы
ком -местного большинства населения. 
Прием на работу служащих в атом порядке 
допускается с тем условием, чтоб;* они в 
течение годичного срока со дня поступле
нии на службу овладели украинским язы
ком, а в нащ(оналмю-тсрриториалы1ых адми
нистративных единицах—языком местного 
большинства населения- Для отдельпых літ 
и категорий лиц могут быть Веоукраїшской 
Центральной Комиссией по украинизации 
при СИК УССР установлены специальные 
сроки изучения украинского языка или иного 
языка местного большинства населения.

Харьков, 24 июля 1928 г.
Председатель Всеукрапнской Центральной 

Комиссии по украинизации при Совете На
родных Комиссаров УССР Затонский.

Секретарь Всеукрапнской Центральной 
Комиссии по украинизация при Совете

Народных Комиссаров УССР Яворский.

П О П Р А В К А

( з а  п о в і д о м л е к
Т* 36. Уз. № грт.

11 63

11 63

до № 11 36. Уз., И відділ за 1928 рік. 
ням Н а р к о м в н у с п р а в ' у  з  2 6  л и п н я  1929 р. № 335.15.42) 

Стор. Рядок Надруковано * Мае бути
У к р а ї н с ь к и й  т е к с т  

388 18-19
згори . . для райадміквід- . . для райадмінвідді- 

ділків—два тижні . . яків—один тиждень. . 
Р о с і й с ь к и й  т е к с т  

388 23-24
згори . . для райадминотде- . для рзйадминотде- 

лений две недели лений одна неделя . .
Видання Народнього Комісаріату Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

УкргодовлІт/6 7. Друга друкарня Ім. В. Блакитного, тресту «Харків-Друк*. Зам. № 3734—,8000



ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТЯ ЕКСПЕДИЦІЯ:—Харків, вулиця Артака. П

КРАМНИЦІ: КиТа, аул. Вороасьиого, 17 
Одеса, аул. Ласая*, 12
Дніпропетровське, проспект Карла Марксе, ріг Леиївсм* їв 
Артемовське, Харківська аул-, $1 
Полтава. Котляревська аул-. 11 
Харків, аул. Першого травня, 9

«ГЕДСТЛВНИЦТВА: Юридичне Вид-ао НКЮ РСФРР—Москва. Кузнецкий ноет, Ті

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:
БЮЛЕТЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО 
= УРЯДУ УКРАЇНИ =

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
відділ І І ІІ на 1 рік . . 15 карб. 

. • „ .„півроку . 8

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до „36. Уз“ за 1928 р. (від І І ІІ) 

ЦІНА 1 крб. 50 коп.

ЮСТИЦІЇ
(ОБІЖНИКИ,

НАКАЗИ,
ПОСТАНОВИ 

та ОГОЛОШЕННЯ) 
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

Н а  1  р і к  . . . .  8  крб.— к.
„ півроку . . . .  4 „ 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

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік................ б крб. — коп.
На півроку . . . .  З  .  5 0  я

ВЕСТНИК
С О В Е Т С К О Й
юстиции -

Двухнедельный Орган Нарком- 
юста и Украинского Юридинф» 

ского О-ва

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На I 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 Юрвмдаммцтве.



т Ю Р И Д И Ч Н Е  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  У С Р Р
м. Харків, »ул. Артема. 31, тел. 13-66. 37-35, 43-61.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1928 РІК

ШМКШМП УРЯДУ УКРАЇНІ

У М О В И  П Е Р Е Д П Л А Т И :
Відділ І і ІІ на рік.......................................................................................... 15 крб.

„ І і ІІ на півроку..................................................................................... 8 крб.
-------------- і

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до «Збірн. У зак.- за 1928 рік (відділ І і ІІ)

Ціна 1 крб. 50 коп.

Приймати передплату на «Збірник Узаконень та Розпоря
джень Роб. - Селянського Уряду УСРР11 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-ХІІ або 1-І—30-УІ).

В 1928 році цього видання в роздрібному 
продажу відпущено не буде.



ЗБІРНИК
УЗАКОНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОВІТКИЧО-рЕЛЯТУСЬТСОГО УРЯДУ УКРАІНИ

зд./і̂
<2 8рікОфіційне виддетя нарОд^ьОгО кфжОдоюту *)<?тицп

19 вересне 1928 р. Відділ ДРУГИЙ № 19 сентября 1928 г. Отдел ВТОРОЙ

Постанови Наркомосвіти, Наркомюсту, 
Наркомвнусправ та Наркомздоров'я

УСРР.
(З вересня 1926р., 15,19 березня 1928р.)
94. Інструкція районоеим комісіям у справах 

недолітків.
95. Інструкція про відповідальний та піклувань- 

ний догляд над недолітками.
96. інструкція про юридичну допомогу в справі 

застосування законодавства про дітей.

Постановления Наркомпроса, Нарком-
юста, Наркомвнудела и ІІарком-

здрава УССР.
(Зсентября 1926г., 15,19 марта 1928г.)
94. Инструкция районным комиссиям по делам 

о несовершеннолетних.
95. Инструкция об ответственном н попечитель

ном надзоре над несовершеннолетними.
96. Инструкция о юридической помощи 8 делах 

применения законодательства о детях.

ПОСТАНОВА НАРКОМОСВІТИ, НАРКОМЮС
ТУ, НАРКОМВНУСПРАВ ТА НАРК0МЗД0- 

РОВ’ЯУСРР

94. Інструкція районовим комісіям у справах 
недолітків.

Підстава: постанова ВУЦВК'у та 
РНК УСРР з 14березня і928 р. „Про 
зміну та доповнення відділу VII, роз
ділу IV, частини 2-ої,  книги 2-ої Ко
дексу Законів про Народню Освіту 
УСРР- (36. Уз. У СВР 1928 р., № 5 ,  
арт. 60). *

Р о з д і л  1.
Компетенція районових комісій в справах 

недолітків.

1. Для розгляду справ про недолітніх 
праволочціп до 16-ти років па районах ор
ганізується районові комісії в справах не.ю- 
літків.

2. До компетенції районової комісії в 
справах недолітків належить:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМПРОСА, НАР- 
КОМЮСТА, НАРКОМВНУДЕЛА И НАРКОМ-

ЗДРАВА УССР

94. Инструкция районным комиссиям по де
лам о несовершеннолетних.

Основание: постановление ВУЦИ К*а 
и СНК УССР от 14 марта 1928 г. 
н0бизменении и дополнении отд. VII,  
разд. IV, части 2, книги 2 Кодекса 
Законов о Народном Просвещении 
УССР“ (С. У. УССР 1928 г. М? о. 
ст. 60).

Г л а в а  !.
Компетенция районных комиссий по делам о 

несоь ершекнолетниХ'
1. Для рассмотрения дел о несовершенно

летних ілравпнарушите.ійх до 16 лет в рай
онах организуются районные комиссии по 
делам о несовершеннолетних.

2. Компетенции районной комштпи но 
делам о несовершеннолетних относится:



1) розглядати осі без винятку справи па 
території району про винувачений недоліт
ніх нраволомців ло 16-ти |юкіп включно у 
вішенні нраволомств і ламанні обов’язкових 
постанов, зокрема, ііе|к>дбачіміих арт. 72 Ад
міністративного Кодексу УСРГ (С. У. УСРР 
1927 р.. У* 63- бо, арт. 340);

У в а г а .  Всі цивільні позови» що ви
никають з цих справ, не підлягають ком
петенції райкомісії, а їх |н>звязу;оть за
гальним чином судові установи.

2) запобігати ираволомствам недолітків у 
районі за наивности достатніх загрозливих 
даних;

3) подавати юридичну допомогу дітям в 
уоіх питаннях права та дорослим у •спітан- 
пях права, дотн'їного дітей, і боронити ін
тереси недолітків у судових та адміністра
тивних установах, встановлюючи для цього 
звязок із заіііто[н.‘совлццми у відповідній 
справі особами, використовуючи для цього 
загальні юридичні консультації.

Р о з д і л  ІІ.
Склад районових комісій в справах 

недолітків.

3. Райкомісію в справах недолітків (Рай- 
комнед) складаються з голови та двох членів.

4. Голову райкомісії призначає округова 
іпспсктура наросвіти з числа кандидатів, що 
їх ійісуігув райвиконком. Члени комісії е: 
парсуддя району та райояовий лікар, що 
йогоцризначае округова інспектура охоропи 
здоров’я.

У в а г а .  Коли в районі більш як один 
парсуддя, то парсуддю до райкомісії при
значаю округовнй суд.

5. При райкомісії є кадр доброхітнпх об- 
слідувачів-вихователів з числа сільського 
вчительства, а так само з персоналу вихо
вателів інтернатних установ. Крім того, до 
складу обслідувачів-пнхователів можна ви
діляти осіб з активу партійних, комсомоль
ських, профосійплх і громадських організа
цій. Всіх обслідувачів затверджує райкомісія.

6. Всі обслі.іувачі-вихователі. якщо їх 
найменше 3. складають колегію обсліцува-

1) рассмотрение всех бо’, исключения дел 
на территории района но обвинению несовер
шеннолетних правонарушителей до 16 лег, 
включительно. в совершении правонаруше
ний и нарушений обязательных ностаинвле- 
іній, в частности, щюдуомотрслиых ст. 7? 
Административного Кодекса УП’Р (С. У. 
У(Ч'Р 1927 г.. .V* 63—65, ст. 240);

11 р к зі о ч а ш и е. 'Все гртжданскио 
иски, возникающие из этих дел. но под
ложат компетенции рлйкочнеепп и разре
шаются в общем жірятко судебными уста-
НОВ.ІСЯНЯМИ.
2) предупреждение правонарушений нес- 

ворннчшолстних в районе при наличии до
статочных уг|южающнх данных;

3) оказание юридической иомошн детям 
по всем вопросам прана н взрослым в вопро
сах нрава, относящегося к детям, и защита 
интересов чіесовериісниолетішх в судебных 
и административных учреждениях, устанав
ливая для этого связь с заинтересованными 
в соответствующем деле лицами и исполь
зуя для этого общие юридические консуль
танті.

Г л а в а  ІІ.
Состав районных комиссий по делам о несо

вершеннолетних.
3. Райшшсспя но делам о несовершенно

летних <«Райкомнед>) состоит из лрзсксда- 
теля л двух члеиов.

4. Председатель райкомисснн назначает
ся окружной ииспскт*урой народного просве
щения из числа кандидатов, выдвинутых 
райисполкомом. Членами комиссии являют- 
ся: судья паяиого района и районный врач, 
назначаемый окружной инспектурой здраво
охранения-

ІІ р и м с ч а и и е. Если в -районе 
больше итого народного судьи, то пар- 
судью в райкомпесню назначает окружный 
суд.
Г). При райком песни существует кадр до

бровольных обследователей — воспитателей 
из числа сельского учительства, а также из 
персонала воспитателей интернатных уч
реждений. Кроме того, в состав обследовате
лей - воспитателей могут быть выделепы 
лица из актива партийных, комсомольских, 
профессиональных и общественных органи
заций. Всех обследователей утверждает рай- 
комиссия.

6. Всо обследователя - воспитатели. если 
их но менее 3-х, составляють коллегию об-



чів. На чолі колегії обслідувачів е голова 
колегії обслідувачів. Голову колегії обсліду
вачів призначає голова райкомісії та за* 
тверджує райкомісія в цілому. За роботу 
колегії обслідувачів відповідав голова рай
коми». І , З!

7. В міру потреби голова колегії обсліду
вачів скликав засідання колегії обслідувачів. 
На цих засіданнях обслідувачі-вмхователі 
обмірковують ріжігі справи, що виникають 
в процесі роботи.

8. Технічну -працю райкомісії покладається 
па канцелярію райвиконкому.

Р о з д і л  Ш.
Як порушувати справи а районових 

комісіях.

9. Справи в районових комісіях пору
шується на підставі:

1) заяв окремих громадян, організацій та 
об'єднань;

2> заяв самих недолітків;
3) з ініціативи райкомісії;
4) матеріалів органів дізнання, слідства 

та суду;
5) повідомлення урядових установ та 

-службових осіб;
6) пропозиції прокуратури.
10. Заяви громадян можуть бути як усні, 

як і писані. Усні заяви громадян або недо
літків заводиться в канцелярії райвиконкому 
до протоколу. Пього протокола повніша лід- 
чшеатя як та особа, що подавала заяву, як 
і та, що писала протокола. Коли заявпнк в 
неписьменний, то про це зазначається в про

токолі.

11. їїптанпя про порушення справи за 
п. п. 1, 2 та 5 арт. 9 цієї інструкції 
розвязує голова райкомісії.

Якщо голова визнає заяву за досить об
грунтовану, то він зі своєю резолюцією пе
редає її до канцелярії райвиконкому. За цих 
випадків та й за всіх випадків, зазначених 
в я. З, 4 та 6 арт. 9 цієї інструкції, канце
лярія заводить справу, запотовуючн її в на
стільному альфабет-реєстрі комісії.

У в а г а .  Кожна районова комісія 
обов'язково повинна мати пастільинй 
альфабот-рееетр, куди за абетковим по

следователей. Во главе коллегии обследова
телей стоит председатель коллегия. Предсе
датель коллегии обследователей назначается 
председателем райкомнссни н утверждается 
райкомиссисй в полном составе. За работу 
коллегия обследователей отвечает председа
тель райкомчтссип.

7. По мере надобности председатель кол
легии обследователей созывает заседания 
коллегии обследователей, йа этих заседани
ях обследователи-воспитатели обсуждают 
различные вопросы, возникающие в процес
се работы.

8. Техническая работа райкомнссни воз
лагается на канцелярию райисполкома.

Г л а в а  111.
Порядок возбуждения дел в районных 

комиссиях.

9- Дела в районных комнонях возбужда
ются на основании:

1) заявлений отдельных граждан, органи
заций и обеднпенпй;

2) заявлений самих несовершеннолетних.
3) инициативы райкомнссни;
4) материалов органов дознания, следст

вия и суда:
5) уведомления правительственных уч

реждений я должностных лиц;
8) предложений прокуратуры.
10. Заявления граждан могут быть как 

устные, так іі письменные. Устные заявле
ния граждан или несовершеннолетних запи
сываются в канцелярии райисполкома в про
токол, каковой подписывается лицом, сде
лавшим заявление, п лицом, составлявшим 
протокол. В случае неграмотности заявителя 
в протоколе делается соответствующая от- 
мотаа.

11. Вопросы о возбуждении дел на осно
вании п. и. 1, 2 и 5 ст. 9 настоящей 
инструкции разрешает председатель райко- 
МНССШІ. В случае признания председателем 
заявления в достаточной степени обоснован
ным, он, по наложении соответствующей ре
золюции, передает заявлепне в канцелярию 
райисполкома. В этих случаях, а также во 
всех случаях, указанных в л. л. 3, 4 и 
6 ст. 9 отой инструкции, канцелярия за
водит дело, записывая его в настольном ал- 
фавпт-рееелре комиссии.

П р и м е ч а н и е .  Каждая районная ко
миссия обязана иметь настольный алфа
вит-реестр, куда по алфавиту и за номе-



кажчпком та за иоче|юм т|м.*6а записати 
всіх нраволочдів, на яких одержано 
справи

Р о з д і л  IV.
Сггравування в районових комісіях.
Л. ІІ і'Д гот у в а и и я « п р а в  д о  

с л у х а м  н и.
12. Якщо до райкомиеду разом зі справою 

або заявою прибував також і недолітній 
нраволомсць. то голоті комісії робіт, йому 
перший опит. Свідчення недолітка голова за
писує до протоколу і стверджує його своїм 
підписом. Опитавши недолітка, голоті при- 
йначас захід попереднього впливу, пояснює 
його недоліткові і фіксує цей захід у Про* 
тополі.

13. Заходами попереднього виливу на 
недолітка с:

1) зобов'ігзашія про періодичну явку до 
комісії за відміткою;

2) шдшшмалмпій догляд батьків, опіку
нів або інших осіб;

3) надіслання до загальних дитячих уста
нов або до лікарні; якщо надсилається до 
лікарні, то обов’язково з призначений лі
каря:

4) надіслання до колектору;
5) надісланий до ре*|юрматоріуму.
(3) надіслання, коли нема рсформаторіу- 

му, до БУІЇР’у. За цього випадку—лише не
долітків від 14 років і на речеііснь найбільш 
один міпгць (згідно з обіжником НШ'. .V? 17, 
в 19 лкггоги 1926 р.. *п. 4, § по»),

14. Призначаючи захід попереднього 
впливу, голова комісії повинен керуватися:

1> віком недолітка:
2) властивостями недолітка;
3) поведінкою недолітка в комісії лідча * 

приводу;
4) повторністю праволомства;
5) ролею недолітка в самому нраволом- 

ст» (чи був він за лривидпя, виконавця 
то-що):

(і) відомостями, коли воші є, про родпшіі 
учовпни та оточення недолітка:

7) результатом ліка|>ськопо посліду.
У в а г а  1. В разі призначення заходів 

попереднього впливу, зазначених в пунк-

|салт должны быть записаны все право-
нарушители, о которых получены лема

" Г л а в а  I V .
Делопроизводство в районных комиссиях.

А .  П о д г о т о в к а  д е л  к с л у ш а н и ю.

12. В том случае, ьч>г,щ в райкомнед 
вместе с делом плі! с заявленном но- 
ступаїт также к носовершешюлтшій пра
вонарушитель, председатель комиссии де
лает первый ел рос. Показания иесове|нисіі- 
полетного председатель записывает в про- 
токол и скрепляет его своей подписью. По
сле опроса несовершеннолетнего председа
тель назначает меру предварительного воз
действия, обменяет ее несовершеннолетне- 
му н отмечает згу меру в ігіютоколе.

13. Мерами ііролиа|чітолміоп> воздействия 
на несовершеннолетнего являются:

1) обязание периодической явкой в комис
сию для отмотки;

2) ответственный надзор інщтелей, епе 
куиов или других лиц;

3) направление в общие детские учреж- 
дения или в болыншы. в последнем с.пчле 
обязательно но назначсіжю врача;

4) направление в коллектор;
5) направление в ртфорчаторнум;
С) направление, в случаях отсутствия рс- 

форматорнума, в ДОП Г: ъ иосдсдчісм случае— 
только иесовершеннолетннх от 14 лет и пз 
срок -не более щінн'о месяца (на основании 
циркуляра НКВД У* 17 от 19 февраля 
1920 года, п. 4. § «б»).

14. При назначении меры предварительно
го «ВОЗЮЙСТВИЯ председатель КОМИССИИ обя
зан руководствоваться:

1) возрастом иесовершсніюлстяего;
2) особенностями несоїюршепполетпего;
3) поведением несовершеннолетнего і ко 

миссии во время привода;
4) повторностью правонарушения;
5) ролью, которую несовершеннолетний 

играл в совершении правонарушения (играл 
лп он роль иниплатора. исполнителя и т. п.);

6) сведениями, в случаях, когда они име
ются, о семейных условиях и окружающей 
среде несовершеннолетнего:

7) результатами врачебного обследования.
П р и м е ч а н и е  1. В с.тучае назначе
ния мор предварительного воздействия,



тах 1 та 2 арт. 13, слід взяти шюане 
зобов'язання як під недолітка (п. 1 
арт. 13), так -і л порослих »н*і6 <н. 2 
арт. ІЗ) за формами (дод. 2 та 3). що їх 
ш-таиошш ВКОН.

У н а г а  2. ІІонсредій захід впливу на
дісланням до дитячих установ треба завж
ди погоджувати з окркомісією.

У в а г  а 3. Попередній захід впливу 
надісланням до колектору призначається 
за виняткових випадків з призначення лі
каря. коди иедалтж-тцшюломець с без- 
нритулмшй, тяжко соціяльно-запсдбаїшй, 
коли його не можна залишити в родині 
або коли родина праволомця не може по
зитивно на нього впливати.

У в а г а  4. Попереднього заходу впли
ву надісланням до реформаторіучу або 
ВУНР’у вжинається та виняткових випад
ків, коли недоліток б відомий райкомісії 
праволочеди.-рецвднвіст, що втік з уста
нов комісії Й знов вчинив важкий злочин. 
По ігрданачеіші нього поие]>сднього заходу 
впливу вії голови комісії, його поишшо 
обов'язково затвердити на найближчому 
засіданні комісії.

Іп. В разі, коли підчас приводу недолітка 
до комісії, голови райкомісії не буде, пер
ший опит недолітка та призначення попе
реднього заходу впливу П|юваднть (за 
арт. арт. 10. ІІ та 12 цієї інструкції) член 
районової комісії— парн'уддя району або раіі- 
оновнй лікар.

10. Справи, зазначені в арт. 12-му, разом 
з протоколом «шиту та резолюцією про за
хід попереднього впливу. пертлаеться до 
канцелярії райвиконкому, де їх заводяться 
за поточним номером до настільного альфа* 
пет-ресстру райкомісії.

17. Райшюва комісія повинна вельми обе
режно ставитися до недолітніх праволомців 
і повинна вимагати від них (або від їх бать
ків. опоку піп. то-що), офіційних довідок про 
вік. Якщо неможливо одержати них довідок 
(від безпритульних то-що), вік недолітнього 
повинен встановити лікар—член комісії, про

указанных в н.іг. 1 н 2 ст. 13, не
обходимо отобрать письменное обязатель
ство как от несовершеннолетнего (;». I 
ст. 13), так и от взрослых (п. 2 ст. 13) 
по формам (приложения 2 и 3), установ
ленным ВКОН'ом.

П р и м е ч а н и е  2. Меру предвари
тельного воздействии в форме направле
ния в детские уч]>еждсння необходимо 
всегда согласовывать с окркомиссисй.

ІІ р и м е ч а и и е 3. Мера предвари
тельного воздействии в формо направле
ния и колектор назначается в исключи
тельных случаях по указанию в|ьчча, если 
месавершеииолстний правонарушитель — 
беспризорный, тяжім.» сецішьаіо-запу- 
шенный, когда его невозможно оставить в 
семье или когда семья правонарушителя 
не может оказывать на него Положитель
ного влияния.

П р и м е ч а н и е  4. Мера предвари
тельного воздействия в форм * направле
ння в реформаторнум или ДОИР назнача
ется только в исключительных случаях, 
когда несовершеннолетний известен рай- 
комиссии как праіюнарушитеЛь-рецнди- 
вист. бежавший из учреждений комиссии 
іі совершивший снова серьезное правона
рушение. После назначении згой меры 
н|>едгнрнтелы1ого воздействия председате
лем комиссии таковая должна быть обя
зательно утверждена на ближайшем за
седании комиссии.
15. В случае отсутствия председателя 

райкомиссни во время привода несовершен
нолетнего в комиссию, первоначальный опрос 
его и назначение ■меры предварительпо- 
по воздействия п|и>изводит (на основании 
ст. ст. 10, И и 12 этбй инструкции) член 
районной комиссии—«арсуцья района или 
районный врач.

16- Дела, указанные в ст. 12, вместе с 
п|кгтоколом опроса и резолюцией о мерах 
продварлтельиопо воздействия пертдаются в 
капцеля|)яю райисполкома, гае и заносятся 
иг» текущим номером в ппстольный алфа
вит-реестр райкомисспи.

17. Районная комиссия обязана чрезвы
чайно бережно относиться к несовершенно
летним правонарушителям и обязана требо
вать от них (или от их родителей, опекунов 
и т. п.) официальных спраівок о возрасте. 
В случае невозможности получения таких 
справок (от беспризорных п т. пЛ возраст



що в справі повинно бути офіційне лікар, 
сько свідоцтво.

18. Всі справи про недолітків по тому, як 
канцелярія запише їх до настільного альфа- 
бст-рсостру, знов повертається до голови 
райкомісії, що іншоділяє їх поміж обсліду
вача м п-вихователямп.

19. Розподіляючи справи в районовому 
центрі, голова райкомісії керується відповід- 
нісію кожного обслідувача до характеру об
слідування: |*мподілнк>чп сільські справ»-—- 
за'тсрнторія.іьною відзнакою, а саме—пере
буванням обслідувача-вихователя в одному 
селі з щшкмомцем.

У в а г а .  Районоиа комісія повинна 
подбати, щоб в кожному селі був обсліду- 
вач-впхователь.
20. Кожний обслідувач-виховатсль в рай

оновому центрі прибуває в міру потреби до 
райкомісії, де одержує справи, що пін їх 
зобов’нзанпй обслідувати. Він має спеціальну 
книжку, куди він записує за чергою, як ті 
справи, що лапі йому для обсліду, як і ті, 
що він поверпув.

21. До сільського обслідувача-вихователя 
сиравн надсилається разом з відповідними 
статистичними картками та бланками.

22. Обслід в справі недолітнього право- 
.шия провадиться згідно з розділом XV цієї 
інструкції.

23. Лікарський обслід пропалять лікар рай
комісії згідно з розділом XIV цієї інструкції.

У в а г а. Коли є гостра потреба про
вадити лікарський обслід педолітка-лраво- 
ло.чші з села, сільський обслідувач напра
вляє його з відповідним матеріалом до 
лікаря—члена районоіюї комісії в районо
вому центрі. Коли на селі є лікар, то об
слід провадить цей лікар.

24. Закінчивши обслід, обслідувач-вихо- 
ватель складає доповідну записку за схемою 
(додаток ЇХ що її встановила ВКОН. •

25. Закінчені обслідом справи передається 
голові комісії, а він призначає їх до заслу
ханая.

26. К разі призначення заходу поперед
нього впливу направленням недолітка до ко-

нссоворшешіолстнеіч» устанавливается вра
чей—членом комиссии, о чом в деле должно 
біт официальное врачебное удостоверение.

18. Все дела о шч:оиЄ]шісішолетиих, по
сле занесения их канцелярией в настольный 
алфавит-реестр, снова возвращаются пред
седателю райкомнссни, который распреде
ляет их между обс.кмователямн-воспитате- 
лями.

19. Распределяя дела в районном центр»1, 
піюдседатель райпомиссии руководствуется 
соответствием каждого обследователя к ха
рактеру обследования; распределяя сельские 
дела—территориальным признаком, а пмеи- 
по, проживанием обследотателя-восиїттеля 
в одном селе с правонарушителем.

При меч а н не. Районная комиссия 
•должна стремиться :к тому, чтобы в каж
дом селе был оін*лед{*ватель-восшітатель.
20. Каждый обследователь-воспитатель в 

районном центре является по мер(/ надобно
сти в районную комиссию, где получает де
ла, которые он обязаи обследовать. Ов имеет 
специальную книжку, в которую записывает 
по порядку дела, как данные ему для обсле
дования, так и возвращаемые лгм.

21- Сельскому обследоватолю-восшггате- 
лю дела направляются вместе с соответ
ствующими статистическими карточками а 
бланками.

22. Обследование в деле несовершеннолет
него правонарушителя производится соглас
но гл. XV этой инструкции.

23. Врачебное обследование производит 
врач райкомиссип согласно гл. XIV згой ин
струкции.

П р и м е ч а й  и е. В случае острой не
обходимости произвести врачебное обсле
дование несовершеннолетнего правонару
шителя из села, сельский обследователь 
направляет его с соответствующим ма
териалом к врачу—члену районной комис
сии в райопном центре. Если на село есть 
врач, то обследование производит этот 
последний.
24. По окончании обследования обследо

ватель-воспитатель составляет докладную 
записку по схеме (приложение 1), установ
ленной* ВКОН’ом.

25. Закопченные обследованием дела пе
релаются председателю -комиссии, который 
назначает пх к слушанию.

26. В случае назначения меры предвари
тельного воздействия и форме направления



лект>4»у або БУПР'у обслідувач райояової 
кочіеії провадить обслід родини праволомця, 
оточення та факту ораволомства. Всі ці ма* 
теріяли, коли їх перевірить толова комісії, 
надсилається ралом зі справою до ояркомісії, 
де-, вже, по одержанні матеріалів з колекто
ру. справу розаязуєтьсц в засіданні окрко- 
місії.
Б. Р о з г л я д  с п р а в  у  р а й о н о в н х  

к о м і с і я х .
27. Всі оправи, що надходять до комісії, 

розв'язується в судових засіданнях. Засідан
ня комісії повніші відбуватись лише в за
конному складі.

2*. Всі підготовчі питання в справі перед 
слуханням сщюви по суті розвязуб голова 
комісії або. за виняткових випадків, один 
з її членів.

У в а г а .  За випадків, каїн голова або 
член комісії вважає за неможливе одно
особово (мхмнзатн будь-яке з зазначених 
.вітань (наприклад, зважаючи на велккх 
складність питання*. вій мас право пере
дати його па розгляд паради у звичайному 
складі комісії, викликаючи в разі потіюбн 
обе л і д у вача- вихователя.

29. За арт. 25 цієї інструкції розвязу- 
еться поруч з іпшими ще й гаі;і питання:

1) про прішнінчшя справп;
2) про закриття справи;
3) про затвердження заходу полеродпього 

впливу в формі надіслання педолітка до ре- 
форматоріума або БУПР’у:

4) про затвердження розгляду оправ з 
викликом свідків:

5) про прптягиепия до кримінальної від- 
яовідальностп осіб, що по з'явилися без 
важливих причин на виклики комісії, а так 
само про їх привід, якщо їх двічі виклика
лося з попередженням.

За першого випадку комісія надсилає 
свою протокольну постанову до належного 
наро.шього суду,’а цей суд притягає вину
ваті» до кримінальної відіюпшльностп;

6) ліітаппя організаційні.
20. Опраїш до розглаїу призначає голова 

райкомісії за чергою або терміновістю.

31. Б |»азі ризгладу справи по суті з ви- 
кликом заінтересованих осіб та свідків, кан
целярія райвиконкому заздалегідь посилає 
вовістки

малолетнего в коллектор или ДОТЕР, обследо 
ватель районной комиссии проводит обследо
вание семьи правонарушителя, среды и фал- 
та правонарушения. Все эти материалы по
сле проверки их председателем комиссии по
сылаются вместе с делом в окркомиоспю, где 
уже по получении материалов из коллектора, 
дело разрешается в заседании охркохпгсин.
Б. Р а с с м о т р и  л  й е  д е л  в р а й о н -  

п ы х  к о м и с с и я х .
27. Все дела, получаемые комиссией, рас

сматриваются в судебных заседаниях. Засе
дания комиссии должны состояться исключи
тельно в законном составе.

2$. Все иодготовнтелышо вопросы перед 
слушанием дела по существу разрешает 
председатель комиссии или, в исключитель
ных случаях, один из ее членов.

ІІ р и м е ч а к и е. В тех случаях, когда 
председатель или член комиссии считает 
невозможным ошполичио разрешить ка
кой-либо из указанных вопросов (напри
мер. ввиду большой сложности вопроса), 
он имеет право передать его на рассмо
трение совещания в обычном составе ко
миссии с, вызовом, в случае необходимо
сти. обследователи-воспитателя.
29. На основании ст. 28 этой инструкции, 

в число прочих, разрешаются следующие 
вои|н)сы:

1) о приостановлении дела;
2) о прекращении дела:
3) об утверждеклп мер щюдвл-ритвльпого 

воздействия в форме направления песовер- 
інепполетперо в реформаторам или ДОПг;

4) т утверждении рассмотрения дела < 
вызовом свидетелей:

5) о привлечении к уголовной ответствен
ности лиц. не явившихся без уважитель
ных причин ло вызову комиссии, а также об 
их приводе в тех случаях, когда опп дважды 
вызывались с прешцюждовпямп. В первом 
случае комиссия посылает слое протокольное 
постановление подлежащему народному су
ду. который привлекает виновных к уголов
ной ответственности;

Б) органшаппояные вопросы.
30. Дела назначаются председателем ко- 

мпсиш к расследованию в порядке их по
ступления плп в прядке срочности.

31. В случаях рассмотрения дела по су
ти с вызовом заинтересованных лиц и сви
детелей. папцелярия райисполкома заранее 
рассылает повестки.

4



32. Перед розглядом справи по суті члени 
комісії знайомляться як з особою недолітка 
праволомня, як і з його справою.

33. Засідання комісії о непрнлю.ші і від
ати їх треба и окремому приміщенні; на

засіданнях обов'язково ипшіїші бути голова, 
члени комісії, інюлідувачі-шіховатслі та се- 
к|нггар.

34. Особи, заінтересовані долею недоліт
нього, а так само представники установ та 
громадських організацій Можуть бути на
засіданнях а дозволу голови комісії.%

Зо. Виклик недолітнього праволомня на 
судове засідання призначає за кожного ок
ремого вішалку голова комісії, що повинний 
персіусім зважати на педагогічну мету нього 
виклику дія самого недолітньою н|>аво.іомця. 
Як загальне правило, недолітніх правилом* 
ців на судові засідання не викликається.

36. Розгляд справи па засіданні почи
нається читанням доповідної записки, що її 
зачитує сам обсліувач-вихователь, коли віп 
є, або голова комісії, а потім точиться обмін 
думок.

37. Якщо справу ]кгзглядається з викли
ком свідків, то по зачіпанні доповідної за
писки- комісія допитує викликаних свідків.

У в а г  а. Обелідувач-вихователь теж 
має право допитувати свідків, ню викли
кані па судове засілалня комісії.

38. Коли в судовому засіданні є проку
рор. то він дає свій висновок у справі.

39. По обговоренні справи в комісії скла
дається мотивовану постанову (додаток 5).

40. В ухваленні постанови беруть участь 
лише голова та члени комісії.

41. Постанови ухвалюється більшістю го
лосів. Член комісії, що не згоден з більшістю, 
може залишитися при окремій думці і фіксує 
її в писаному вигляді. На постанові комісії 
проти підпису члена комісії, дно залишився 
при окремій думці, повинна бути про це но
татка. Копію окремої думки та копію поста*

32. До рассмотрения дела но существу 
члены комиссии знакомятся как с личностью 
несовершеннолетнего правонарушителя, гак 
и с ею делом.

33. Заседания комиссия закрытые и дол
жны 1їроиоднті>ся в особом помещении; на за
седаниях обязательно присутствуют: предсе
датель, члены комиссии, обследователн-вос- 
питатели и секретарь.

34. Лица, заинтересованные судьбою ма
лолетнего» а также представители учрежде
ний и общественных организаций могут 
быть иа заседании с разрешения председа
теля компсспи.

35. Вызов -несютршошюлотнего правона
рушителя в судебное заседание назначает 
в каждом отдельном случае председатель ко
миссии, который должен иметь в виду преж
де всего педагогическую цель этого вызова 
для самого несовершеннолетнего правонару
шителя. Как общее правило, несо^ершенни- 
летних правонарушителей в судебные засе
дания по вызывают.

36. Рассмотрение дела в заседании на
чинается прочтением докладной записки об* 
сл едователем - воспитателем, в случае ею 
присутствия иа заседании, или председателем, 
после чего происходит обмен мнений.

37. В том случае, когда дело рассматрива
ется с вызовом свидетелей, то после про
чтения докладной записки комиссия допра
шивает вызванных свидетелей.

ІІ р-и м е ч а и н е. Обследователь-воспи
татель также имеет право допрашивать

свидетелей, вызванных в судебное засе
дание комиссии.
38. Если в судебном заседании присут

ствует прокурор, он дает свое заключение по 
делу.

39. После обсуждения дела в комиссия со
ставляется мотивированное постановление 
(приложение 5).

40. В вынесении постановления принима
ют участие только председатель и члепы ши 
миссии-

41. Постановление выносится по большин
ству голосов. Ч.кш комиссии, не согласный 
с большинством, может остаться при особом 
мнении, которое представляет в письменної 
виде. На постановлении комиссии против 
подписи члена комиссии, оставшегося при 
особом мнении, должна быть об этом соот
ветствующая отметка. Копия особого мнения



ІІі.НИ комісії обов'язково надсилається ІДО ОК
РУ голої комісії.

42. Судові засідання обов’язково протоко
лює пюя.

43. Коли підчас роогліду або розсуду 
сл|міш потрібні спеціальні знання в галузі 
[підсліджуваної справи, комісія може зверну
тися ДО ПІДПИВШОЇ експертизи.

V
Р о з д і л  V.

Оскарження постанов районових комісій.

44. Законні представники засудженого 
п|)отяго)і 2-х тижнів можуть оскаржити по
станову районоіюї комісії до округової комі
сії, що мас право скасувати постанову.

45. Прокурор, інспектор наросвіти та го
лова округової комісії в справах недолітніх 
можуть опротестувати постанову районової 
комісії без обмеження реченцем.

46. Всі зазначені чі|:т. 44 та 45 цієї 
інструкції скарги та протести надходять ;ю 
райопової комісії й вона надсилає їх разом Із 
сираною до округової комісії.

Р о з д і л  VI.
Про припинення справ.

47. ііршіині'ішю належать ті справи, за 
якими недолітні право.юмці або втекли, або 
домівка їх немдима, або юш застосовувати 
до них заходи впливу райкомісін своею по
становою визнає за несвоєчасне. За перших 
двох випадків райкомісін, прннимаючн спра
ву, вживає заходів до розшуку пщолітпшго.

48. В разі розшуку недолітнього або при* 
оровіду його з новою сиравою. а так само, 
коли відшиають умови, що улемож.мів.:юва.П! 
засовування заходу впливу, справу про 
иіюго, що була припинена, вгдновлюєтя.

Р о з д і л  VII.
Про заходи впливу.

49. Якщо комісія в справах недолітніх 
визнає, що до нсдолітшюго праволомця від 
14 до 16 уоків не можна застосувати медич
но-педагогічних заходів, то справу про засто
сування до цього недолітка суцово-поправ-

и копия постановления посылаются в окруж
ную комиссию.

42. Судебное заседание обязательно Про
токолируется.

43. В случае необходимости специальных 
познаний в области исследуемого вопроси, 
комиссия но время расследовании или рас- 
счот|няшя дела может обратиться со>г- 
штггвующей зкепертігзой.

Г л а в а  V.
Обжалование постановлений районных

комиссий.
44. Законные представители осужденного 

в течение двух недель могут обжаловать по
становление районной комиссии в окружную 
комиссию, которая имеет право отменить по
становление.

45. Прокурор. инспектор наробраза и пред* 
гадатель окружной комігссіпі по дедам о не
совершеннолетиях могут опротестовать по
становление районной комиссии без ограни
чения срока.

46- Все указанные в ст. ст. 44 и 45 этой 
инструкции жалобы и протесты направля
ются в районную комиссию, которая посы
лает их вместе* с делом в окружную комис
сию.

Г л а в а  VI.
О приостановлении дел.

47. Приостановлению подлежат те дела, 
по которым несовершеннолетние іправонаїру- 
пжтелн пли убежали, или местопребывание 
их неизвестно, и.ш корда применение к тім 
мер воздействия гтризпапо постановлением 
комиссии несвоевременным. В первых двух 
случаях райклмнескл, приостанавливая дело, 
П|Н!Шімает меры к розыску несовершенно
летнего.

48. В случае взыска несовершеннолетнего 
или привода его по новому делу, а также из
менения условий, которые создавали приме
нение мер предварительного воздействия не
возможным, дело о нем. которое было при
остановлено. В0800ІЮВЛЯЄТС-Я.

Г л а в а  VII.
О мерах воздействия.

49. В случае признания комиссией по 
делам о несовершеннолетних невозможности 
применения медиьчьпедагогическнх мер к не
совершеннолетнему правонарушителю от 14 
до 16 лет, дело о нем направляется в суд,



них заходів або про зміну їх на заходе ме
дично-педагогічні позв'язує суд, куди комісія 
передає справу. Проте, райопова комісія по
вніша ставится до хдієї передачі надзвичай
но обережно і передавати лише тих недоліт
ніх праволомців, що неодноразово притяга
лася за різні злочини до райкохгісії та тікали 
з іятериагшіх дитячих установ, сіє їх примі
щувано за постановою райкомісії.

50. В разі розвнзання справи по суті та 
потреби призначити захід медично-педагогіч
ного. впливу, комісія вживає таких заходів:

1) умовленім:
2) віддання під вгіповідальций догляд 

батькам, родичах або іншим особах, устано
вам та організаціям;

3) віддання під піклувальшій догляд об- 
слідувачам-впхователям райкомісії;

4) відрялжеппя на батьківщину;
5) поставлення до роботи та віддання на 

патронат;
6) примусового лікування в спеціальних 

лікарських установах;
7) надіслання до дитячих устаодв Нар

освіти та до спецшьиих установ для непо- 
літпіх праволомців;

8) падісланпя до реформаторіуму.
У в а г а .  Заходи впливу, зазначені в

ньому артикулі, можна комбінувати.

51. Призначаючи заходи медично-педаго
гічного впливу, райконісія повинна керува
тися:

1) віком недолітнього праволомця;

2) дапнми обслідувапя, а саме: яку ролю 
відогравав недолітній у вчиненні самого 
нраволомства, родіпінпмн умовами та оточен
ням, в якому він перебуває, результатом лі
карського о&ліду та в якій мірі він соціядь- 
но та педагогічно занедбаний;

3) поведінкою недолітнього тоді, коли об- 
слідувач-впхователь провадив обслід.

Р о з д і л  VIII.
Про правну допомогу.

52. Комісія в справах недолітків органі
зує правну допомогу дітям в усіх питаннях

который постановляет о применении к не
совершеннолетнему мер судебно-исправи
тельного характера или о замене их мерами 
медико-леіагогическнми. Но все же райоиная 
комиссии обязана откоситься к згой пере
даче Ч]юзвычаЙно осторожно и передавать 
несовершеннолетних правонарушителей толь
ко в случае неоднократного привлечения их 
за различные правонарушения в райкомів-- 
сию, а также в случае побегов из интернат* 
пых детских учреждений, куда они помеща
лись ло постановлению райкомнссин.

50. 8 случае разрешения дела ио суще
ству и назначения мер медико-педагогиче
ского воздействия, комиссия принимает од
ну из нижеследующих мер:

1) уговор;
2) отдача под ответственный надзор ро

дителям, родственникам п другим лицам, уч
реждениям и организациям;

3) отдача под попечительный надзор об- 
следователям-воспнтателям райкомпосин;

4) отсылка на родину;
5) посылка па работу и отдача на патро

нат;
6) принудительное лечение в специаль

ных лечебных учреждениях;
7) направление в детские учреждения 

Яаркомпроса и специальные учреждения для 
несовершеннолетних правонарушителей;

8) направление в реформаторнум.
П р и м е ч а н и е .  Меры воздействия,

указанные в настоящей статье, можно
комбинировать.
51. Назначая меры меднко-иедагогпческо* 

го воздействия, райкочнеспя обязана руко
водствоваться:

1) возрастом несовершеннолетнего пра
вонарушителя;

2) данными обследования, а именно: ка
кую роль лграл песовершеинолетпй в со
вершении самого правонарушения, семей
ными условиями и окружением, в котором 
он находится, результатом врачебного обсле
дования и степенью его социальной и пе
дагогической запущеппости;

3) поведением несовершеннолетнего во 
время производства обследования обслодова- 
телем-воепптателем.

Г л а в а  УШ.
О юридической помощи.

52. Комиссия по делам о несовершенно
летних организует юридическую помощь де-



права та дорослим у питаннях права, дотпч-
ПІІ\ ДІП'Й.

53. Подаючи правну допомогу, комісія в 
справах недолітніх в разі потреби викликає 
недолітнього, його батьків та всіх заінтере
сованих у відповідній справі осіб.

54. На юиомогу комісії в справах недо
літніх місцева колегія оборонців повинна ви
ділити окремого члена колегії.

55. Каш батьки, треті особи та усгаповп 
ламають права недолітпього—комісія в 
справі недолітніх вживає нпжчепаведонпх 
заходів:

1) поновлює, права недолітнього або добро- 
х'ггпою на це угодою з особою, що зламала 
цивільні права ■недолітнього, або, коли цл 
особа відмовляється, то вчппенпям позову в 
належному нароіньому суді;

2) коли ламається особові нрава недоліт
пього, комісія заводить кримінальну справу 
проти відповідної особи.

Р о з д і л  IX.
Про речові докази.

56. У постаиові райкомісії повніші бутв 
вказівки на те, що робити з речовими до
казами.

57. Речовими доказами є предмети, що 
правили за знаряддя вчинення праволомства 
і залишили на собі познаки и|>аволомства, 

або були об'єктами вчинення праволомства, а 
так само всі інші предмети та документи, 
що можуть бути засобами до виявлення пра
воломства.

58. Речові докази треба долучити до спра
ви і переховувати в райкомісії. Якщо речові 
докази е такі, що їх за їх вартістю або за 
іншими ознаками треба переховувати пиль
но, їх здасться до сховища фінвідділу.

59. Речові доказп, що скоро псуються 
(харчі то-що), якщо їх ве можна повернути 
власникові, негайно передасться до відпо
відних урядових установ на споживу. Якщо 
ці речові докази доведеться згодом повер
нути власникові, то установи, що їх одер-

тям по всех вопросам права, а также взрос
лым в вопросах права, касающихся детей.

53. Оказывая юридическую помощь, ко
миссия по делам о несовершеннолетних, в 
случае надобности, вызывает несовершенно
летнего, его родителей и всех заинтересо
ванных в соответствующем дело лвц.

54. В помощь комиссии но делам о не
совершеннолетних местная коллегия защит
ников обязана выделить отдельного члена 
коллегии.

55. Ксли родители, третьи лица н уч
реждения нарушают права несовершенно
летнего, комиссия по делам о несовершен
нолетних принимает следующие меры:

1) восстанавливает права несовершенно
летнего или путем добровольного соглаше
ния с лицом, нарушившим гражданские 
права несовершеннолетнего, или, в случае 
его отказа, путем пред’явлення иска в со
ответствующем народном суде;

2) в случае нарушения личных прав не
совершеннолетнего комиссия возбуждает 
уголовное дело против соответствующего 
лица.

Г л а в а  IX.
О вещественных доказательствах.

56. В постановлении раЙкомисснв должны 
быть указания о том, что следует делать с 
вещественными доказательствами.

57. Вещественными доказательствами 
являются предметы, которые служили ору
диями совершения правонарушений и оста
вили иа себе следы правонарушения или 
были об'єктами совершения правонаруше
ния. а также все иные предметы п доку
менты, которые могут служить средством 
обнаружения правонарушителя.

58. Веществеппые доказательства дол
жны быть присоединены к делу п храниться в 
райкомисспи. В том случае, когда веществен
ные доказательства по своей ценности или 
другим признакам подлежат особому хра
пению, они подлежат сдаче в хранилища 
финотдела.

59. Скоропортящиеся вещественные дока
зательства (пищевые продукты И Т. Н.), £ 
случае невозможности возвращения их соб
ственнику, немедленно передаются в соот
ветствующие государственные учреждения 
для потребления. В случае, если эти веще-



жали, помотають їх тими самими |**чамн або 
пімлчують їх вартість грошима.

60. Якщо сігі|> про ирш на речі повинен 
бути розвязапий позовним ножиком, речові 
покази пороховукті*ся до розвивання оправи 
порядком цивільного судочинства.

61. Передаючи справи з райкомісії до 
судово-слідчих органів (трави недолітніх 
старше 10 років), речові докази обов’язко
во треба надсилати разом зі справою.

*
62. Знарн,ця право.юж'тва т|и‘5а конфі

скувати, коли воно є власність винуваче
ного.

Речей, заборонених до обігу, не ви
дається і їх треба передавати до відповід
них установ або нищити, крім речей, що 
їх на підставі окремих дознали можуть по
сідати або держати пооцпнокі особи.

Речі, що не мають жодної ціни й яких 
не можна використати- треба нищити: коли 

заінтересовані особи чи установи вимагати
муть видати їм ці речі, то тио вимогу мож

на задоводити. кати о;«таи, що (юзвязав 
справу, визнає, що до цього пема перешкод.

Інші ірсчі видасться володільцям, кати є 
спір про належність цих речей, цей спір 
треба розвязатн порядком цивільного судо
чинства.

Р о з д і л  X.
Про звітність районових комісій.

63. На кожною недолітнього праваюмця 
обглідувач-шіховатоль повинен заповнити 
статистичну картку. Двічі на рік ці за
повнені статпспічш картки раПонова комісія 
повинна надсилати До округової комісії що 
разом зі отаткарткамн цілої округа надси
лає їх до ИКОН, де їх і -розроблюється.

64. Районова комісія невинна щорічно по
давати коротенького з віта до округової ко
місії за формою, -що її розробила ВКОН.

65. Районова комісія щорічно в реченці, 
встановлені від округов»! комісії, надсилає 
осі остаточно закінчені (з архіву) справи

ствешіме доказательства впоследствии не
обходимо будет возвратить собственнику, по
лучившие их учреждения возвращают их 
темн же предметами или уплачивают их 
стоимость.

60. Если спор о праве на вещи подлежит 
разрешению в исковом порядке, то веще- 
ствсіїнне доказательства хранятся до раз
решения дела в поря.іке г|«жданского судо
производства.

(И. При передаче дел из районной комис
сии в судебно-следственные органы (по де
лам о несовершеннолетних старше 16 лот), 
вещественные доказательства подлежат 
обязательной отправке одновременно с делом.

62. Орудия правонарушения подлежат 
конфискации, осли они являются собствен
ностью обвиняемого.

Вещи, запрещенные к употреблению, не 
выдаются и таковые надлежит направлять 
в соответствующие учреждения или уничто
жать, за исключенном вещей, влацеть ко
торыми. на основании особых разрешений, 
могут отдельные лица.

Вещи, не имеющие цепы и но могущие 
быть использованными, следует уничтожать: 
если заинтересованные липа или учрежде
ния потребуют нознращеинн нм этих вещей, 
то эти требования можно удовлетворить, 
если орган, разрешивший даю. признает, 
что к такому удовлетворению препятствий 
не имеется.

Остальные вещи выдаются владельцам; 
при наліпиш спора о принадлежности этих 
вещей, этот спор подлежит разрешению в 
порядке гражданского судопроизводства. ,

Г л а в а  X.
Об отчетности районных комиссий.

63. На каждого несовершеннолетнего 
правонарушителя обследователь-воспитатель 
обязан заполнить статистическую карточку. 
Дважды в год эти заполненные статистиче
ские карточки районная комиссия обязана 
посылать в окружную комиссию, каковая, 
вместе с, статистическими карточками всего 
округа направляет их во ЙКОН, где они іі 
разрабатываются.

64. Районная комиссия обязана ежегодно 
подавать короткий отчет в окружную ко
миссию по форме, разработанной ВКОН.

65. Районная комиссия ежегодно, в еров, 
указываемый окружной комиссией, препро
вождает ідеє совершенно закопченные дела



до окркомігіТ. Окркомігія |юзгяяла<: їх по
рядком нагляд)' з участю голови райкомісії, 
що робить звітну доповідь про роботу рай- 
вомисії.

66. З усіма запитаннями, що втишають 
в процесі роботи, районова комісія повніша 
удаватися до округояої комісії.

Р о з д і л  XI

Про виконання постанов районовнх комісій.

67- Постанови райкомісії набувають прав
ію! силі, якщо їх не оскаржено щютягом 
двох тижнів.

Потім того, як поставиш райкомісії набу
ли правної сили, їх направляється до не
гайного виконання.

68. Відповідальність за виконання покла
дається на голову .райкомісії.

69. Про виконання постанови райкомісії 
в справі повніша бути відповідна нотатка.

70. Справи заїциті. а так само сп|*авп, 
в яких постанови райкомісії виконано, пе
редається до архіву. <'п|«ви в архіві за
лишається ОДНІЇ |НК, після чого їх переси
лається до ©кругової комісії.

Р о з д і л  XII.
Компетенція голови районової комісії в 

справах недолітків.

71. Голову районової комісії в .справах 
недолітків призначає округові інспектура 
паросвітн.

77. Обов'язки голови районом» комісії 
складаються з:

1) педагогічної та
21 організаційно-адміністративної роботи-

73. Педагогічну роботу поділяється па 
такі 'моменти:

1) нагляд за тим, щоб педагогічні прин
ципи ]Юботн комісії не ламалося:

2) керування педагогічною працею штат
них та доброхітішх обелідувачів-внхователів:

3) організацію й керування відповідаль
ним та піклувальник доглядом над недо
літками в районі.

74. Організаційно-адміністративна робота 
голови поділяється на такі моменти:

(из архива) в окружную комиссию. Окрко- 
миссия рассматривает их в порядке падзора 
в присутствии председателя райкомиссни, 
который делает '.доклад о •|«абото райкомиссни.

66. По всем вопросам, возникающим в 
процессе работы, районная комиссия обяза
на обращаться в окружную комиссию.

Г л а в а  XI.
Об исполнении постановлений районных 

комиссий.

67. Постановления райкомпссин вступают 
в законную силу, если они не обжалованы 
по прошествии двух недель.

После вступления в законную силу по
становлений райкомиссни. таковые напра
вляются к немедленному выполнению.

68. Ответственность за выполнение воз
лагается па председателя райкомиссни.

69. Об исполнении постановления райко
мпості и деле должна быть соответствую
щая отметка.

70. Прекращенные дела, равно как и де
ла, по которым исполнены постановления 
райкомиссни, передаются в архив. Дела в 
архиве остаются один год, после чего пере
сылаются в окружную комиссию.

Г л а в а  XII.
Компетенция председателя районной комис

сии по делам о несовершеннолетних.

71. Председатель районной комиссии по 
делам о несовершеннолетних назначается ок
ружной инспектурой намного просвещения.

72. Обязанности яредеедателя районной 
комиссии состоят из:

1) педагогической и
2) оргапизащіошіо-адмишктратнвіїоЙ ра

боты.
73. Педагогическая работа разделяется на 

такие моменты:
1) наблюдение за тем, чтобы не наруша

лись педагогически© принципы работы ‘ко
миссии;

2) руководство педагогической работою 
штатных и добровольных обследователей- 
■воспитателей;

3) организация п руководство ответствен
ным надзором чіад несовершеннолетними в 
районе.

74. Организациопно-адмнхшстратпвпая ра
бота председателя разделяется па такие мо
менты:



1) к^юшпицзо всією працею комісії вза
галі;

2) представництво комісії в зносинах з 
третіми особами, з організаціями і з уста
новами;

3) організацію та пропагування ідей ко
місії і юридичної допомоги в районовому 
центрі Й на селі виступами з доповідями 
па зборах, конференціях, в пресі то-що;

4) організацію та ксрунаїшя колегією 
доброхітішх обслідувачів-вихонателів;

5) порядкування кредитами комісії;
Г.) нагляд за своєчасною надгилкою звіт- 

пости до округов©! комісії, окрему та до 
окрздраву.

75. Голова комісії головує па всіх засі
даннях комісії.

7(3. Голова комісії затверджує протоколи 
засідань доброхітиях обслідувачів-впховате- 
лів.

77. Голова комісії доглядає за виконан
ням та запровадженням до життя всіх 
постанов та )<>зпоряджонь окрутової комісії 
та райоиової комісії.

78. Голова комісії робить звітні доповіді 
у відповідних установах.

79. Голова комісії складає план робота 
комісії, що його затверджує комісія в пов
ному складі.

‘ Р о з д і л  XIII.
Компетенція члена райоиової комісії в спра
вах недолітків—представника органів юсти

ції.
80. Діяльність члена комісії—представни

ка органів юстиції складається із двох мо
ментів:

1) яв член комісії, >віп бере участь в 
усій роботі комісії, як органа медико-пе- 
дагогічного впливу, та

2) як представник органів юстиції, вія 
виконує такі спеціальні функції:

а) наглядає, щоб комісія правильно за
стосовувала всі декрети та обов’язкові поста
нови центральної і місцевої влади;

6) керує роботою комісії в галузі юрдо-
ломогп; »

в) ‘наглядає, щоб інтересе сторонніх осіб 
підчас пропаджепня справи не було зламано;

1) руководство всею работою комиссии в 
цесюм;

2) представительство комиссии в сноше
ниях с третьими лицами, организациями п 
учреждениями;

3) организация и пропагаедироваиио идей 
комиссии и юридической помощи в райоп- 
їіом центре и 'на селе, путем выступлений с 
докладами на собраниях, конференциях в 
прессе и т. (под.;

4) организация и руководство коллегией) 
добровольных оболедовагелой-воонитателей;

5) распоряжение кредитами комиссии;
6) 'наблюдение за своевременной посылкой 

отчетности в окружную комиссию, окре уд и 
окрздрав.

75. Председатель комиссии председатель* 
ствует во всех заседаниях комиссии.

76. Председатель комиссии утверждает 
протоколы заседаний добровольных обслсдо- 
вателей-воспитателей.

77. Председатель комиссии следит за ис
полненном и «проведенном <в акиопь всех гсь 
становлений и распоряжений окружной ко- 
мпосин и районной комиссии.

78. Председатель комиссии делает отчет
ные доклады в соотвотствукіщих учрежде
ниях.

79. Председатель комиссии составляет 
план работы комиссии, утверждаемый ко
миссией) в ‘полном составе.

Г л а в а  ХШ.
Компетенция члена районной комиссии по 

делам о несовершеннолетних — представи
теля органов юстиции.

80. Деятельность члена комиссии—пред
ставителя органов юстиции состоит из двух 
моментов:

1) как член комиссии, он принимает уча
стие во всей работе комиссии, как органа 
медико-педагогического воздействия, и

2) как представитель органов юстиции, 
оп исполняет следующие специальные фун
кции:

а) наблюдает за тем, чтобы комиссией бы
ли правильно применяемы все декреты н обя
зательные постановления центральной и 
местной власти;

б) руководит работою комиссии в области 
юрпожлцн;

в) наблюдает за тем, чтобы интересы 
сторон во время производства дела не были 
нарушены;

/



г) держить звязок з органами слідства, 
дізианпя, суду та прокуратури.

81. Па підставі зрт. 80 цієї інструкції 
л]іедетавііик органів юстиції к комісії мас 
такі обов'язки:

1) дає вказівки робітникам комісії, які 
декрети та розпорядження центральної і 
місцевої влади повитії бути застосовані до 
кожного випадку, та наглядає їхнє засто- 
суваная;

* 2) поіюглядає всі папери, надсилані до 
судових органів, перед тим, як їх підпи
ше голова;

3) за дуже окладних випадків гап з до
ручення комісії вчипиє досудове слідство; 
тоді пошкодованого, свідків і ноповползт- 
нього допитує він сам, або слідчий в його 
прнсутості. За інших нескладних випад
ків керує з дорученім комісії роботою обслі
дувача, що йому доручено вести справу, а 
головно в тій частині, що торкається по
яснення юридичної кваліфікації вшшостп 
«чинку та збирання доказів;

4) розглядає обслід у тій частині, що 
торкається з’ясування самого праволомства, 
за особливо складних випадків раніш, ніж 
воно дійде до розгяду голови;

5) підчас розгляду справи та при ухвалі 
аостаиови комісії кін дає вказівки, які 
декрети та розпорядження центральної та 
місцевої влади повніші бути застосовані в 
шіь*|етпому випадкові. За випадку, коли 
комісій ухвалить постанову всупереч його 
вказівкам, вій повинен подати окрему дум
ку:

0) як керівник юридичної ДОПОМОГИ у своїй 
робе гі він додержусгься вказівок «Положен
ня про юридичну допомогу»;

7) він держить звязок між комісією та 
органами слідства, дізнання, суду й проку
ратурою та доповідає в місцевих органах 
НКЮ про свою роботу в комісії.

Р о з п о д і л  XIV.
Компетенція лікаря—члена районової комі

сії в стравах недолітків.

82. За представника органів охорони здо
ров’я в райоїювій комісії в справах не
долітки с районовпй лікар охороно здоров’я 
дітей, а коли його нема, тоді—пастковий 
лікар.

г) поддерживает связь о органами след
ствия, дезпанил, еда л прокуратуры.

81. На основании ст. 80 этой инструкции 
представитель органов юстиции несет в ко
миссии такие обязанности:

1) указывает работникам комиссии, какие 
■декреты и распоряжения центральной и ме
стной власти должны быть ирнмеиепы в 
каждом случае, и наблюдает за применением 
их;

2) просматривает -все исходящие бумаги, 
направляемые в судебные органы, до под
писания их (председателем;

3) »в особо сложных случаях, по поруче
нию комиссии, производит предварительное 
следствие; в этом случае допрос потерпев
шего. свидетелей и несовершеннолетнего он 
производит сам или обследователь в єго при
сутствии. В других не сложных случаях ру
ководит по поручению комиссии работою об
следователя, какому поручено вести дело, и 
преимущественно в той части, какая каса
ется разделения юридической квалификации 
содеянного и собирания доказательств;

4) рассматривает обследование в той ча
сти, которая касается выяснения самого 
правонарушения, в особенно сложных слу
чаях раньше, пежелп втрое пойдет на рас
смотрение председателя;

5) во время разбора дела и при вынесении 
постановления комиссии он дает указания о 
том, какпе декреты и распоряжения цен
тральной и местной власти должны быть 
применены в конкретном случае. В случае 
вынесения комиссией постановления, проти
воречащего сою указаниям, он обязан подать 
особое мление;

6) в качестве руководителя юрпомощи в 
своей работе он руководствуется указаниями 
«Положения о юридической ПОМОЩИ».

7) поддерживает евлзь между комиссией 
и органами следствия, дознания, суда и про
куратуры и делает доклады в местных орга
нах ШО о своей работе в комиссии.

Г л а в а  XIV.
Компетенция врача — члена районной ко
миссии по делам о несовершеннолетних.

82. Представителем органов охраны заоро- 
вья в районной комиссии по делам о несовер
шеннолетних является районный врач охра
ны здоровья детей, а в случае ею отсут
ствия—участковый врач.



83. Лікар, нк представник органі» охо- 
іншії ЗДороЬ'И, і: 1І0ІШ0ІІ]кШШІІ член комісії 
і мас прано ухвального голосу па всіх судо
вих та розпорядчих засіданнях комісії. В 
разі своєї незгоди а ухваленою постано
вою лікар має право подати свою окрему 
думку.

84. Обов'язки ліка|*я—члена районові 
комісії с такі:

1) присутнйть на .всіх розпорядчих та 
судових засіданнях комісії і активна участь 
в* )шглиді сіі|«в про недолітніх та в уста
новленні заходів медично-педагогічного впли
ву; %

2) лікарський огляд всіх недолітків, Що 
вступають до комісії/ для виявлення фІЗИЧ- 
іюго та психічного сталу здоров'я (за 
мою. що вігі ■скніли Наркомздоров'я та Нар- 
К«і№ім*віти УСРР).

85. Для переведения лікарського огляду 
лікарем- членом райкомісії не.юлітків, їх на
правляють до відповідної лікувальної уста
нови району на амбулаторний прийом.

У в а г а  1. В різі пезмопі виявити фі
зичний та психічний стан здоров'я не
долітка при амбулаторному обсліді, недо
літка треба направити до лікарні на ста- 
ціонаршій нагляд реченцем найбільш 
1 тиждень.

У в а г а  2. За нагальних випадків ог
ляд педолітка можна зробити в приміщен
ні комісії.
8Г>. Направляючи недолітка порядком ме

дично-педагогічного впливу до установи ін
тернатного типу, лікар—член комісії пови
нен дати додатковий висновок И|ю те, чцо 
даний недолітній но хворий на заразну хво* 
К>У-

87. Про свою |юботу в комісії лікар—член 
комісії один раз па рік подає звіт до міс
цевих органів охорони здоров’я (за встанов
леною формою).

Р о з п о д і л  XV.
Порядок роботи районового обслідувача-вихо- 

ват еля.

А. Загальні обов'язки обслідувача- 
вихователя районової комісії у спра

вах недолітків.
88. За а]гг. 18 цієї інструкції всі справи 

про недолітніх праволомців голова райко-

33. Врач в качестве п]юдставітми орга
нон охраны адцювья является лолтнгравным 
членом комиссии н тюдіауегся правом ре
шающего гожа на всех судебных и распо
рядительных заседаниях комиссии. В случае 
несогласия с вынесенным постановленном 
«рач ігчоет право податі, особое мнение.

"*<4. Обязанности «|>ача—члена ]кіЙ«>ішоіі 
комиссии таковы:

1) присутствие на всех распорядительных 
и судебных заседаниях комиссии и активное 
участие в | аегмотреиин дел о несовершенно- 
летних и в установлении мор медико-педа- 
гопіческого воздействии:

2) врачебный осмотр всех несовершенно
летних. ЇКН тукающих в комиссию, для выяв
ления фИ?!,ч’е.СКОГО И «КИХНЧ-СЮП состояния 
»дл{юв1н1 *по форме. разработанной Марк >м 
эдратом и Наркомпросом УООР).

85. Для иризводетва врачебного осмотра 
нраче.м—членом райкомнссии несовершенно- 
летних, их направляют в соответствующее 
врачебное учреждение района на амбулатор
ный прием.

. П р и м е ч а н и е  1. В случае невоз
можности выявить физическое н психиче
ское счгишие здоровья несоворшеннолет- 
нсто при амбулаторном обследовании, не
совершеннолетнего надлежит направить в 
лечебницу для стационарного наблюдения 
на срок не более недели.

П р и м е ч а н и е  2. В экстренных слу
чаях осмотр несовершеннолетнего может 
быть произведен г помещении комиссии. 
8С>. При направлении несовершеннолетие- 

то в порядке врачебно-педагогического воз
действия в учреждение интернатного типа, 
врач-член комиссии обязан дать дополпи- 
телмюо заключение о том. что несовершен
нолетний по болел застаною болезнью.

87. О своей рабесге в комиссии врач—член 
комиссии один раз п год подает отчет в че
стные органы охраны здоровья (по устаиов- 
ЛЄІГІІОЙ форме). .

Г л а в а  XV.
Порядок работы районного обследователя- 

воспитателя.

А. Общие обязанности обследователя- 
воспитателя районной комиссии по 

делам о несовершеннолетних.
88. На отпевании ст. 18 этой инструкции 

все-дела о несовершеннолетних правоиару-



місії розподіляє поміж обслідувача \ш-вихо- 
ватслямп.

89. Обслідувач • вихователь, одержавши 
оправи, повинен за а]>т. 20 цієї інструкції 
записати їх по черзі в свою особову книж
ку та всебічно вивчити їх.

90. Обслмувач-внхователь повнпен перед
усім довідатись в альфабет-реострі райкомі - 
сії- чи не мас недолітній праволомєнь по
передніх зареєстрованих випадків правшом- 
ства. Якщо вопи с, обслідувач-виховатсль 
покинем детально «бізпатигя з ними, щоб 
мати ширше уявлення про особу недолітка.

91. Обслідувач-внхователь повинен дуже 
обережпо ставитися до віку недолітнього 
ираволомня іі вжити заходів (за допомогою 
І«йкомісії—-арт. 17 цієї інструкції) до одер
жання офіційних довідок з раЙзагсу або з 
сільради- Якщо ці довідюг одержати не 
можна, обслідувач-внхователь повинен по
дбати, щоб вік недолітнього праволомця вста
новив лікар, про що в справі пошито бути 
офіційно лікарське свідоцтво.

92. Обслідувач-виховатн» повинен з'ясу
вати причини праволомства недолітка або його 
безпритульносте. Для цього він повинен 
одвідати родину недолітнього щяволомця й 
виявити оточення, в якому він живе, тоб-то 
зробити обслід соція.іьних та родинних умов 
життя недолітка. Обе лід провалился за 
схемою-анкетою, що розробила ЯКОИ.

93. Обслідувач-ішхователь повинен оз- 
иаііохптн батьків, опікунів та осіб. Що їх 
заступають, з завданнями райкомісії в спра
вах недолітків та зі своею ролею в цій ро
боті. Шляхом іюзмов з батьками та інши
ми членами родини повнпен він виявити все, 
що стосується до недолітка, до його праці 
то-що.

94. Шоб поповнити відомості про недоліт
ка та щоб мати об'єктивне уявлення про 
імднку недолітка. обслмущчеві-впхотателю 
слід .гойдатися у сусідів про родину недо
літка, та про нього самого. Цю частину 
обсліду о .гід провадити надзвичайно обереж
но. щоб не завдати неслави родині та само
му иедолітніюму й не дати приводу Для 
зайвих балачок.

шиггеля-х председатель райкомиссни распре- 
ляет между <юследовутелнміі-восшггате.тнми.

89. Обе л едовател ь - воєн ит ател ь, долучим 
деда, обязан на основании ст. 20 этой ин
струкции записать их по порядку в свою лич
ную книжку и (всесторонне изучить их.

90. Обследователь • воспитатель обязан
раньте «сего сіцщвиті.ся в алфамит-ресстре 
1>айкомнсеии о тем, не имеет ли несовершен
нолетний правонарушитель предыдущих за- 
]іегистри|юнанмх случаев правонарушений 
При наличии таковых, обслеаователь-воспн- 
татель обязан детально с ними озна
комится, чтобы иметь более полное цред- 
стзвление о личности несовершеннолетнего.

91. Обследователь - воспитатель обязан
очки, осторожно относится к возрасту несо
вершеннолетнего правонарушителя и при
нять меры (при «помощи райкомисснн ~ 
ст. 17 этой инструкции) к -получению офи
циальных оправок из райзагса или сельсове
та. В случае невоаможности такого получе
ния обмеаователь-яоспитатель обязан «ри
пить меры к установлению возраста правона
рушителя врачем, о чем в деле должно быть 
официальное врачебное удостоверение.

92. Обследователь - воспитатель обязан
установить причины правопорушення несо-
■воршеїліаіепгеп) и.тп его беспризорности. 
Для этого ои обязан посетить семью несовер
шеннолетнего правонарушители, установить 
условия, в которых ои живет, т. с. произ
вести обследование социальных и семейных 
условий жизни несовершеннолетнего. Ойеде- 
ловзние производится по схеме-анкете, раз
работанной ВКОГГом.

93. Обс.тедователь-воспнтатель обязан по
знакомить родителей, опекунов и лиц, нх за
мещающих, с задачами райкомнссии в де
лах несовершеннолетних и со своей ролью в 
этой работе. Путем беседы о |юдипмями и 
иными членами семьи он должен выяснить 
все, что касается несовершеннолетнего, єго 
занятия и т. д.

94. Для пополнения сведений о несовер
шеннолетнем п чтобы имет об'єктивно* 
представление о семье несовершеннолетнего, 
обиедоваггелю-воопптатмю следует получить 
сведепил от соседей как о семье иесовершеи- 
нолетпего, так н о «єм самом. Эту часть об
следования надо доводить чрезвычайно бе
режно, чтобы пе оторочить доброго имени 
семьи и самого несовершеннолетнего и не 
дать повода для излишних разговоров.



95. Обслідувач-виховато.іь повинен ознайо
митися з товаришами пидоііткіь виявити, 
хто воші такі. їхній моральний та розумо
вий рівень, їхні інтереси. працю, розваги, 
родю недолітка серед товаришів та чи нема 
серед пнх іграватомців. Всі ці відомості по
трібні для того, щоб виявити вплив ото
чення на недолітка, що є один з найважли
віших факторів формування недолітків.

96- Якщо недоліток втяться в школі, то 
обслідувачеві-вихователю слід забрані ві
домості про нього від вчителя його групи, 
бо для вірнішого розвязаппя справи та 
з'ясування найдоцільніших заходів впливу, 
що їх треба застосувати до недолітка, слід 
виявити його заінтересованість навчанням, 
успіхи, здібності, допитлівість, активність 
і взагалі все, що пояснює його поведінку. 
Зокрема, треба зазначити, як він ставить
ся до шкільних товаришів.

97. Якщо падоліток працює у наймача 
наймитом, або в будь-якій майстерні, обслі- 
дувач-виховаголь повинен як-пайоборежніше, 
не розголошуючи Н|Н>ВН1Ш, щоб недоліток не 
позбувся в майбутньому посади, зібрати всі 
відомості про нього для з’ясування тих чи 
іппшх -рис його поведінки. Найбільшу ува
гу слід звернути на його працездатність, на 
умовний праці то-що. Треба з’ясувати та
кож, оскільки робота задовольняє недолітка.

98. Якщо подолітпій праволомець перебу
ває в дитячому будинкові, обслідування 
треба провадити з особливою обережністю, 
при чому завжди слід звертати увагу па 
взаємини недолітнього праволомця з усім 
колективом вихованців та з педагогічних 
персоналом, а саме: чи не було будь-якої 
пепормальпости в цих взаєминах, шо 
стала за підставу для праволомства.

99. Всі відомості, що подають усно вище
зазначені особи (батьки, опікуни, товариші, 
наймачі, шкільний вчитель, завідатель дит
будинком то-що) обслідувач-внхователь по
винен фіксувати в формі невеликих, проте, 

докладних протоколів.

95. Обследователь - воспитатель обязан 
познакомиться с товарищами несовершенно
летнего, «ыявить. тго они гобой представ
ляют, их моральный и ухствоиный уровень, 
пх интересы, занятия, развлечения, роль не
совершеннолетнего среди товарищей, при
сутствие или отсутствие среди шгх (право
нарушителей. Все зги сведения необходимы 
для того, чтобы выяснить влияние на несо
вершеннолетнего среды, что являть одним 
из важнейших факторов формирования не
совершеннолетнего.

96. Если несовершеннолетний учиться в 
школе, то обследователю-івоотнтатслю сле
дует собрать сведения о нем у учителя сію 
группы, так как для правильное разрешения 
дела и выяснения целесообразнейших спосо- 
бов воздействия, которые необходимо (Приме
нить к несовершеннолетнему, следует вьмс- 
нить его заинтересовалпость в учении. успе
хи, способности, любознательность, актив
ность и вообще все, что сбяоняст СЯ) пове
дение. В частности, необходимо отметить, как 
он относится к школьным товарищам.

97. Если несовершеннолетний работает у 
наниматели батраком пли в какой-нибудь 
мастерской, обследователь-воояитатсль обя
зан как можно бережнее, яо оглашая про
ступка, чтобы несовершеннолетний не ли
шился впоследствии места, собрать все све
дения о нем для выяснения того ИЛИ ЛЧОГО 
характера его поведения. Наиболь
шее внимание следует обратить па 
его работоспособлость, на условия работы и 
т. л. Необходимо выяснять также, насколько 
.работа удовлетворяет несовершеннолетнего.

98. В случае пробивання несовершенно
летнего правонарушителя в детском 
обследование должно производиться с особой 
осторожностью, при этом постоянно надо об
ращать внимание па взаимоотношения не
совершеннолетнего правонарушителя со всем 
коллективом воспитанников и педагогическим 
персоналом, а именно: пе было ли какой-ни
будь ненормальности в этих взаимоотноше
ниях, послужившей основаппем для правопа- 
рушения.

99. Всо сведения, сообщаемые устпо выше- 
указанными лицами (родителями, опекунами, 
товарищами, нанимателем, школьным учи
телем, заведующим детдомом и т. п.), об* 
следователь-воспптатель обязал фиксиро
вать в форме небольших, по подробных 
протоколов.



100. Обпит недолітнього П]*аволомцв слід 
завжди п|ювадити на самоті. ІЦоб обпит був 
доцільним та мав успіх, обслідувач-виховз* 
гель повинен одразу повести себе таким 
чвн>\ч, щоб ПЄДО.ТГГПІЙ поставився до нього 
довірливо й одверто розповів правду. Тому, 
обпит провадиться вільною бесідою й ні в 
якому тазі по пошіпен мати характера офі- 
ційжто допиту. Слід пам’ятати, що перший 
обппт—не е підвалина, на якій базується 
вся дальша педагогічна робота над недоліт
нім ^аволомцем-

У с ага. Всі відомості, що подає пра- 
волсмець, слід ппльпо перевірити, проте 
так, щоб праволомець не відчував не
довір’я до себе Й до своїх слів.

101. Обпит недолітка провадиться там, 
де пін перебуває (в родині, в дитячому бу
дникові, то-що). Ні в якому [азі пе треба 
впьмі.катп педплітнього до райкомісії ви
ключно для обпиту. Зізнання недолітка Й 
всю свою розмову з ним обслідувач фіксуй 
в формі протоколу за своїм власним під
писом і щшєрлуо його до справи.

102. Обслідувач-внхователь повинен пере
вести розслід самого факту право.томства. Всі 
відомості, що стосуються факту праволом-
г.тва, й можуть його висвітлити, слід звіри
ти та перевірити ппльпо й вичерплпво, як 
у всякій кримінальній справі. Тут робота 
обслідувача переходить в роботу слідчого й 
повинна провадитися лнлыю Й обережно.

103. Обслідувач повинен допитати по
кривдженого в справі та свідків, що бачили 
або знають щось і свідчення яких можуть 
допомогти з’ясувати факт праволомства. 
Обпит них осіб провадиться або дома, або- б 
райкомісії, як це буде зручніше для обсліду
вача. Свідчення цих осіб обслідувач-впхова- 
тель затісує до протоколу, що його обов’яз
ково повинні підписати й особи, що давали 
сеідчечімя.

104. Якіпо з цих свідчень виявиться, що 
в даній справі, крім недолітнього праволом- 
ня. брали участь і доволі особи або ііппі 
педолітні. непритягнеіи в ігій справі, то

100. Сирое несовершеннолетнего правона
рушителя ъсегда следует производить піеди- 
не Для того, чтобы опрос был целесооб.цц. 
ньгм и имел успех, обследователь-воспита
тель сразу же облэан поставить себя таким 
образом, чтобы несовершеннолетний почув
ствовал к нему доверие и открыто рассказал 
правду. Поэтому опрос проводится в форме 
свободного собеседования и пи в коем случае 
ве гшжеп иметь характера официального 
допроса. Следует помнить, что первоначаль
ный опрос есть основание, на котором бази
руется вся дальнейшая педагогическая рабо
та над несовершеннолетним правонарушите
лем.

П р и м е ч а н и е .  Все сведения, давае
мые правонарушителем, необходимо стро
го проверить, но таким образом, чтобы 
правонарушитель пе чувствовал недоверия 
к себе и к его словам.
101. Опрос несовершеннолетнего произво

дится там, где он находится (в семье, в дет
ском доме п т. д.), но в каком случае пе сле
дует вызывать несовершеннолетнего в рай- 
комиссию исключительно для ощтоа. Показа
ния несовершеннолетнего И всю с ним бесе
ду обследователь фиксирует в форме орого
вела за своей собственноручной подписью и 
приобщает его к лмт.

102. Обследователь - воспитатель обязан 
произвести раследование самого факта пра
вонарушения. Все сведения, касающиеся 
факта правонарушения н могущие ого осве
тить, следует сверить проверить тща
тельно и исчерпывающе, как н в каждом 
уголовном доле. Здесь работа обследователя 
переходит в работу следователя н должна 
быть проведена тщательно и осторожно.

103. Обследователь обязан допросить по
терпевшего в деле и свидетелей, которые 
видали пли знают что-нибудь и показании 
которых могут помочь раз’ясвению факта 
правонарушения. Опрос этих лиц производят
ся нлн дома или в райкомиссип, как это бу
дет удобнее обследователю. Показания этих 
лян обслсдоватеаь-восститатсль записывает в 
протокол, который обязательно должен быть 
подписан также и теми лицами, которые да
вали показания.

104. В том случае, если из этих показа
ний будет устанавливался, что в данном 
деле, кроме несовершеннолетнего правонару
шителя, принимали участие также и взрос
лые лица щн другие несовершеннолетние



щбслідувач-сиохватель интимен іі|ю це іюві- 
до.'-лтн содову (тіїкомісії.

10.\ Якщо підчас обгдіду в обслідувача* 
вихователя виникнуть будь-які нено]к«у- 
мгшін.або виявиться. що заходи попереднього 
пітливу, зко їх було «вжито, недоцільні, об- 
с.іідувпч-внхователь новішеїі ПОВІДОМИТИ П]Н> 
це гаюву рПЙКоЧІСІЇ ДЛЯ ВЖИТТЯ ІНШИХ ВІД
ПОВІДНИХ заходів.

106. Обс.тід треба зробити як-наПптндче, в 
кожнім разі він мас тривати найдовше 2—З 
тижні.

107. Якщо підчас обсліду недолітній пра- 
воломеїіь втече, або вчинить поїм1 П|ЮВОЛОМ- 
ство. то обслідувач-рнхователь повинен не
гайно повідомити про це голову райкомісії.

108. К наслідок обсліду обслідувач-внхо- 
ватель повипен скласти доповідну записку 
за схемою-анкетою (додаток 1 до цієї ін
струкції).

У в а г а .  Раніш ніж писати доповідь і 
висновок в справі обсліду. вихователь по
винен обізнатиси з 'висновком лікаря— 
члена {<айкомісії про фізичний та психіч
ний стан недолітнього праволомця.

Б. Обов'язки обслідувача-вихователя 
на засіданнях райкомісії в справах 

недолітків.
109. Обслідувач-вихователь повинен дбати, 

щоб бути на засіданні райкомісії при роз
в'язанні справ, що він їх обслідував.

110. Якщо сюс.туиач-внхователь буде на 
засіданні райкомісії, то він повинен ознайо
мити райкомісію з усіма зібраними матеріа
лами. що стосуються недаїітка, і, на ба
жання голови чи членів райкомісії, він по
винен давати належні пояснення та довідки.

111. Обс.тідувач-внхователь па засіданні 
райкомісії з дозволу голови може ставити 
запитання недадітому праволомцеві, бать
кам та свідкам.

112. Якщо висновки оГк лідуадча-впховате- 
ля шо до засобів впливу розбігагимуться з

не привлеченные к делу, обсдедоватсль-вос- 
ннтатель обязан об этом сообщить председа
телю рліікомнссин.

105. Я том случае, когда при производ
стве обследования у (юследоиателя-тндіпта- 
теля возникнут какие-нибудь недоразумения 
или выяснится тщелеоюбралность принятых 
мер предварительного воздействия, оіЧ.іедо- 
ватолі.-і&спнтлтель обязан уведомить о» 
этом председателя райкомиссни для Приме
нения других соотвепствукицих 1МО[1.

106. Обследование необходимо произве
сти в (И можно скорее и. во всяком случае, 
сто не должно п]юдолжатьои долее 2—3 не
дель.

107. Если во время п|юнзводстиа обсле- 
дованин несовершеннолетний правонаруши
тель убежит или совершит новое правона
рушение, обследонатель-восиитатель обязан 
немедленно сообщить об этом председателю 
районной комиссии.

108. В результате обследования /обследо- 
ватель-воспнтатель обязан составить доклад
ную записку ню схеме-анкете (приложение I 
к этой инструкции).

ІІ р и м е ч а н и е. Прежде чем писать 
доклад и заключение но делу, обследова
тель-воспитатель должен ознакомиться с 
заключением врача—члена райкомиссни, 
относительно физического и психического 
состояния несовершеннолетнего правона
рушителя.

Б. Обязанности обследователя-воспи- 
тателя на заседаниях райкомиссии 

по оелам о несовершеннолетних.
109. Обследователь-воспитатель должен 

заботиться о том, чтобы присутствовать на 
заседании райкомиссии при рассмотрении 
обследованных им дел.

НО. В случае присутствия обследователя- 
воспитателя в заседании комиссии, он обя
зан ознакомить райкомпссию со всеми ма
териалами. собранными им по отношелню к 
несовершеннолетнему, а при желании пред
седатели или члена комиссии он обязан дать 
надлежащие пояснения н сведения.

111. Обследователь-воспитатель может на 
заседании райкомиссни, с разрешения пред
седатели задавать <воп|юоы несовершенно
летнему правонарушителю, родителям и сви
детелям.

112. В случае расхождения заключения 
обследователя-восинтателя о мерах воздей-



думкою гол**і або членів райкомкії. 
(/и-.інуїмчові-внхоютелю дасться слово па 
захист своїх думок.

113. У розвязаішіЧпраїш обслідуваччшхо- 
ватель участи не бе}>е.

В. Обов'язки обслідувача-вихователя 
що до провадження відповідального 

та піклувального догляду.

114. Якщо райкомісін у справах недоліт* 
вів. за п. 2 а]гг. 50 цієї інструкції при
значить нк захід шиншу відповідальний до
гляд батьків, |к-дичів або інших осіб, уста
нов та організацій, то обслідувач-внхователь 
повинен викликати осіб, що здйснюватимуть 
відповідальний догляд, до райкомісії, по
яснити їм мету й значіння відповідального 
догляду та відібрати .від них підписку за 
встановленою формою (додаток 4 до цієї 
Ніструкції). Разом з-особами, що здійсню
ватимуть відповідальний догляд, обслідувач- 
вихователь викликає й недолітка, з яким він 
так само повинен наперед розповитися. 06- 
елмушач^внхователь понишиї понснігпі і осо
бам, шо здійснюватимуть відноиі.&ільшій 
догляд, і ие.кмітшюму нраво.гомнені. що в 
разі будь-яких утруднень поїш новннні 
ще датися до нього за ін>|>адою.

115. Як мине встановлений реченець. 
В|ЮТ0 но иізиіше як черед місяць, обслідувач- 
вихователь повинен ноїчшіріїтії відповідаль
ний догляд, скласти іі]ю наслідки не.|ювіркн 
ко|иугеш.ку доповідну записку 'Я ие[кмалі 
її голові ]>айкомісії. Якщо внякнтьсн, що 
особи, які здійснюють відновідальинй догляд 
не внришюты’н зі своїми обовязклміг, не 
макгп. жодного впливу па недолітка й, крім 
того, помічаються часті иепо;ч«уміішя між 
ними та оГчмідутачем-внховате.тем, то обслі- 
дувач-внхователь поішнен повідомити п]к> це 
голову райкомі™ для вжиття відповідних 
заходів.

116. Пікдуїольний догляд доручається оч»- 
г л і ду на чові - ви хователю. що обслідував спра
ву. а коля це буде неможливо. то тому, ко
му це «Тудс зручніше.

117. Якщо пікллтіьний догдад обслідува
ча пзд недолітком буде вже встановлений, 
то обе .і і д ова ч - ви х оватсл ь повинен одра-

ствия с мнением председателя или членов 
райкоылссни, обследователю - воспитателю 
нреяоставляэтгя слово для защиты своего 
мнения.

113. В разрешении дела обследователь- 
воспитатель участи» не принимает.

В. Обязанности обследова теля-вос
питателя в производстве ответ
ственного и попечительного надзора.

114. В случае назначения райкомиссией 
на основании п. 2, ст. 50 этой инструкціш 
мерой воздействия ответственный надзор ро
дителей. -родственников или иных лин, уч
реждений и о: ганизашгй. обследователь- 
воспитатель обязан вызвать лиц. кои будут 
проводить едветственный надзор, в райко- 
мнссию, объяснить им цель и значеннс от
ветственного надзора и отобрать у них под
писку по устаешдсн ной фирме (приложение 
4 к этой инструкции). Одновременно с ли
цами. кон будут проводить ответственный 
надзор, оболов івател і.• вое питатель вызывает 
и несовершеннолетнего, с которым он также 
обязан предварительно переговорить. Обсле- 
дователь-воонигагемь должен об’яг нить к лп- 
наш. кон будут поводить ответственный 
надзор, и несовершеннолетнему правонару
шителю. что в случае каких-нибудь за
труднений они обязаны <юращаті,ся за со
ветом к нему.

115. Я установленный срок, но не менее 
чем черед зкулц, обследователь-в«*с.тггатель 
обязан проверить ответственный надзор, со
ставить о |к‘зультатах проверки коротенькую 
докладную записку и направить ее предсе
дателю райкомпесни. При усгановленни то
го, что липа, кои проводят ответственный 
надзор, пс опошляются со своими обязанно
стями и не оказывают никакого влпяппя на 
несовершеннолетнего и. кроме того, наблю
даются частью недоразумения между ними 
и обслеіователем-воспнтателем. последиий 
обязан уведомить об этом щюдседателя ко
миссии для прпнятня соответствующих мер.

ІИі. Іїооечитаїьньїй надзор поручается об- 
следователкмккпитатдю. коп^ый обследо
вал дело, а, в случае невозможности этого,— 
другому лицу, кому это будет удоен ее.

117. В случае установления попечитель
ного надзора обследователя над песовершен- 
иолетннм, обследователь-воспптатель обязан



зу ж -нав'язати тісний звязок зі своїм ПІД
ДОГЛЯДНИМ.

118. Обслідувач-тшхонатедь повинен вста
новити зішок з батьками, зі шкільними 
вчителями, з наймачем, нк-що недоліток 
працює в наймах, то-що і за їх допомогою 
впливати на недолітка та стожит за його 
поведінкою.

119- О'юлідувач-внхователь иовниен обсді- 
дукати недолітка іюлервинах особливо ча
сто, згодом—рідше. Бажало, щоб недоліток 
но змозі оавідував обелідувача-виховатедя 
вдома.

120. Якщо недоліток пс вчиться й пс пра
цям:. то обагідувач-впхователь повинен 
дбати, шоб влаштувати його, в залежності 
від віку та матеріальних умови», до шкапі 
лікнепу, чи на роботу.

121. Обслідувач-вихователь повинен, ио 
змові, доглядати, щоб недоліток був у відпо
відному товариському оточенні; щоб гра та 
розваги недолітків не мали характеру хулі
ганських вчинків (бійок, лайки) або не- 
зпачннх нраволонств (крадіжок з городів, 
садів то-що).

Окмідувач-вихоїйтель иовниен допомагати 
недоліткові встановити тісний звязок з ком
сомольським колективом, або з каїсктнвом 
Ю. Л. і, взагалі, з будь-якою дитячою 
організацією: клубом, майданом то-що.

122. Взагалі о6слп\*вачеві-впхователю слід 
утворити такі взаємини зі своїм піддогляд
ним. щоб піддон їй відчтваз в ньому то
вариша. до якого вій сам міг би звертатися 
за порадою.

123. Якщо ж недоліток все-ж поводиться 
погано й всі заходи, що їх вжив обслідувач- 
виховатоль, не лають наслідків, обслідувач- 
вихователь повилеп повідомити про це толову 
райкомісії для застосування інших заходір 
впливу.

124. Якщо недоліток 'поводиться гарно й 
обслідувач-внхователь визнає, що він більш 
не потрібуе догляду та актігвпої допомоги, то 
обслкіувач-вихователь повинен повідомити 
про це голову райкомісії для знесення ігіклу- 
вальпого догляду.

125. Періодично в реченці, ухвалені від 
райкомісії разом з колегією обслідувачів,

НеМеДЛеННО установить ТЛСНую СВЯЗЬ СО С ВО'
им поднадзорным.

118. Обелодосатель-носинтатель должен 
установить связь с родителями, школьными 
учителями, с нанимателем, если несовер
шеннолетий работает но найму, и т. д. и 
с их помощью воздействовать на несовер
шеннолетнего и наблюдать за его поведе
нием.*'

119. Обследователь-воспитатель обязан 
обследовать несовершеннолетнего первое 
время особеппо часто, впоследствии—реже. 
Желательно, по возможности, чтобы несо
вершеннолетий посещал обследователя-вос- 
питателя на дому.

120. Если несовершеннолетий .йе учится 
и не работает, обследователь-воспитатель 
должен принять меры к его устройству, в 
зависимости от возраста и материальных 
условий, в шкоду ликбеза п.ти на работу.

121 Обследователь-воспитатель обязан, 
по возможности, следить, чтобы товарище
ская среда несовершеннолетнего была со
ответственной и чтобы игры и развлечения 
иесорсршенполстнпх не имели характера 
хулиганских поступков (драк, брапн) или 
небольших правонарушений (краж с огоро
дов, садов и т. п.).

Обследователь-воспитатель обязан помо
гав несовершеннолетнему установить тес
ную !*вязь с комсомольским коллективом или 
с коллективом ГО. Л. и, вообще, с какой- 
нибудь детской организацией: клубом, пло
щадей и т. д.

122. Вообще, обследователю-воспптателю 
нужно установить такие взаимоотношения 
со своим ікфіадзоршн, чтобы последней 
чувствовал в пем товарища, к которому ов 
сам мог бы обращаться за советом.

123. Если весовершепполетппй все же ве
дет себя плохо и все (принятые обслсдовате- 
лсм-восаптателем меры не имеют послед
ствий, обследователь-воспитатель обязан 
уведомить об этом председателя комиссии 
для принятия иных мер воздействия.

124. Если несовершеннолетний ведет себя 
хорошо и обследователь-воспитатель при- 
зпает. что он больше йе нуждается в на
блюдении и активной помощи, обследова
тель-воспитатель обязап уведомить об этом 
председателя райкомиссни ш прекращения 
попечительного надзора.

125. Периодически, в сроки, установлен
ные райкомпегпей совместно с коллегией



щ«от<\ иаЙмонш один раз на місяць, обе діду- 
взч-внховател доповідає ролові райкомів» 
Про втіх недолітків, що в під його догля
дом.

126. По знесенні райкомісісю ігіклувадьно- 
го догляду. обслідувач-вихователь ІЯИПІНОН 
V класти коротеньку звітну доповідь. Цю до
повідь треба приєднати до справи.

Харків, 16 березня 1928 р.

Заст. Нарошіьопо Комісара
Освіти УОРР Прихоржо.

Народній Комісар Юстиції УСРР та 
Генеральний Прокурор Республіки Порайко.

Наст. Народного Комісара
Внутрішніх Справ УСРР Слизько.

Народній Комісар Охоропи
Здоров’я УСРР Єфімоа.

обследователей, но йе менее одного раза в 
месяц, обеледователь-воешнтатель делает до
клад председателю райкоиисся обо всех не
совершеннолетних, 'находящихся под его 
надзором.

126. После прекращения райкомиссяей 
попечительного надзора, обследователь-вос- 
шггатель обязан составить короткий отчет
ный доклад, который присоединяется к делу.

Харьков, 15 марта 1928 г.

Зам. Народного Комиссара
Просвещения УССР Приходжо.

Народный Комиссар Юстиции УССР
и Генеральний Прокурор

Республики Перайко.

Зам. Народного Комиссара
Внутренних Дел УССР Слиньно.

Народный Комиссар
Здравоохранения УССР Ефимов.

Додаток 1 до арт. 94

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ОБСЛІДУВАЧА-ВИХОВАТЕЛЯ.
В справі № 192 року

1. Прізвище недолітка
2. Ім'я _______  _________________________
3. По батькові - ____
4. Час народження (за якими документами)
5. Місце народження ......
6. Місце домівки .....................—
7. Чи були раніш у недолітка прав«ломства: скільки ___
Номери попередніх справ, якщо праноломство було зареєстроване в даній районовій

комісії - і які саме праволомітва ..............................
8. В якому праволомстві недолітка винуватиться тепер (зазначити докладно) -----

0. Чи встановлено вчинення праволомства: так, ні (підкреслити), коли встановлено (зазна
чити точно дату) ......  ..............................................

На підставі чого встановлено чи не встановлено праволомство: свідчення пошкодованого (ко
ротенько передати зміст відповідного протоколу) -

Свідчення свідків (коротенько передати зміст відповідного протоколу)

Зізнання праволомця (коротенько передати зміст відповідного протоколу)

10. Як вчинено праволомство: а) одноособово, 6) спільно з дорослими (зазначити, з 
ким саме) -------  —

, 3 недолітками «зазначити, з ким саме)

Яку ролю відогравав недоліток: ініціатора, керівника, виконавця (підкреслити). Як учинено 
праволомство: чи без наперед обміркованого наміру, чи з наперед обміркованим наміром (під
креслити).



Чи застосовувалося будь-яких технічних заходів (які)

11. Як сам недоліток з'ясовує причини праволомства

12. Як батьки (опікуни або родичі) пояснюють причини лраволомстна

13. Чи живі—батько, мати недолітка (підкреслити). Чи сирота, чи безпритульний (під
креслити).

14. Чи він рідний, чи приймак, чи безпритульний, взятий на виховання (підкреслити).
15. Чи здорові батьки; чи не були вони хворі: на сухоти, пранці, алкоголізм (підкреслити)
16. Чи має він найближчих родичів, яких саме:

17. Місце домівки найближчих родичів

12. Постійна праця кожного з найближчих родичів

19. Майновий стан батьків: наймит, незаможник, середняк, куркуль то-що (підкреслити).
20. Чи пи:ьменні вони: так, ні, малописьменні (підкреслити).
21. Чи посідають вони якусь громадську посаду ..................................

22. Чи є в родині недолітка будь-хто засуджений за злочинство: так, ні, (підкреслити). 
Якщо є, то хто саме і за що

23. Як ставляться сусіди до родини недолітка ..............................  1

24. Яка думка в селі про родину недолітка............................ .......

25. Як живут у родині (чи в сварки, бійки, піяцтво)

26. Як ставиться родича до самого недолітка, чи доглядають за ним, чи не звертають 
на нього ніякої уваги ..............

27. Чи він завжди жив та живе в родині

28. Чи був у дитячій установі І де саме..........................................

29. Чи письменний він, чи неписьменний (підкреслити)
30. Чи ходив до школи ...........

де коли
скінчив: так. ні................ (підкреслити); а коли не скінчив, то чому

31. Як 8ЧИ8СЯ В школі ..............
як ставився до вчителя, до шкільних обов'язків

32. Що робить вдома: допомагав в господарстві, майстрює, робить у наймах (підкреслити).
33. Яка його поведінка«взагал1 (переказати, як ставиться недолітній до своєї родини:

чи він слух'яний, чи тихий, чи жвавий; як поводиться на вулиці (б'ється, лається, хуліганить.) 
Як ставиться до товаришів, чи багато їх він має. який вплив мають товариші на нього; яку 
ролю відограє недоліток на гулянках та в грі ............................

В И С Н О В О К
І. Причини праволомства ------ ------ ---



2. Заходи впливу -

Підпис (обслідувача-вихователя)
Дата вступу до обслідувача-вихователя 
Дата повернення справи по обсліді

Додаток 2 до арт. 94.

П І Д П И С К А
Я, нижчепідписаний недоліток,............................................................................................................

------------ --------------------- -------------- даю цю підписку Голові ..............
Районової Комісії в справах недолітків, що кожного __.числа прибуватиму
на реєстрацію до ........... .... ..................  райкомісії й буду жити в

(домівка) по .................. вулиці.
Підпис недолітка

Підпис (Голови райкомісії)

Додаток 3 до арт. 94.

П І Д П И С К А  
Я, нижчепідписаний, гр-н ..........

даю цю підписку Голові ..................................  Районової Комісії 8 справах недо
літків, що ббру під свій відповідальний догляд недолітка ...........................................................................

І зобов'язуюсь доглядати за його поведінкою і виконувати всі вимоги що до недолітка, що їх
мені пояснив Голова ..............................  ................................. Райкомісії.

Якщо недоліток не буде мене слухатися, або вихо-
дитеме з дому без моєї на те згоди, або вчинить нове праволомстзо. я повинен негайно пові
домити про це Голову--------------------------------------------------Районової Комісії в справах
недолітніх.

Підпис (особи, що дав підписку)

Підпис (Голови районової комісії)

Адреса
Число

4

Додаток 4 до арт. 94,

П І Д П И С К А
Я, нижчепідписаний, гр-н ....................................... -.................................................................

даю цю підписку Голові...................................................................Районової Комісії в справах недо
літків, що за постановою............................................................................................Райкомісії з..................

..............(протокол №..................), беру під свій відповідальний догляд недолітка
.................... ....................................  ..............  .................................  і зобов'язуюсь наглядати за його
поведінкою та виконувати всі вимоги що до недолітка..................................
...................................................................  що їх мені пояснив Голова ...................
...............................................-....................................... Райкомісії.

Якщо недоліток -.................................................................... не буде слухатися, або вчинить
нове лраволомство. то я повинен повідомити про це Голову 
Районової Комісії в справах недолітків.

Підпис (особи, що дає підписку)
Підпис (Голови районової комісії)

Адреса
Число



\
Додаток 5 до арт. 94

УСРР

Районові Комісія в справах недолітків

П О С Т А Н О В А
Справа №—
19 року . місяця ................. ...... ..... дня
................................ ................................... Районова Комісія в складі:
Голови РайкомІсії ............. ...............................................
членіа-нарсудді.......
та районового лікаря —...........
розглянувши справу недо чітка ....  .....................................................
що народився..................................................................... І винуватиться в
-................. ........................................................................ заслухавши доповідь

• І зважаючи на

П о с т а н о в и л а

Голова РайкомісП 
Члени.....................

ПОСТАНОВА НАРКОМ ОСВІТИ УСРР.
95. Інструкція про відповідальний та піклу- 

вальний догляд над недолітками.
1. Комісія в справах недолітків у (роботі 

з недолітками поруч з іншими заходами 
впливу застосовує за алт. 27Н Кодексу за
ковів про пародию освіту УСРР відпоиідаль- 
гаїй та тклувалышн догляд. Комісія може 
ігризначптп одночасно обидві форми догля
ду — ‘відпомдальїжй та гайтувалыглИ.

2. Ві.пювідальпий та піклувальннй догляд 
мав па меті виправити поведінку недоліт
ка (вихованця), поліпшенням умов його 
життя та усуненням тих моментів, що зло 
коливають па поведінку недолітка, проте не 
вилучаючи недолітка з того оточення, де вік 
живе.

3. Відповідальний догляд доручається бать
кам, родичам та іншим особам, установам 
і організаціям. Відповідальний догляд при- 
,пачасіі.гя в тому разі, коли недоліток: 1

1) не дуже зіпсований і не вимагав будь 
яких спеціальних методів вихованая, а тіль
ки догляду:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМПРОСА УССР.
95. Инструкция об ответственном и попечи
тельном надзоре над несовершеннолетними.

1. Компссия по* делам о несовершеннолет
них в работе с несовершеннолетними, нарав- 
ие с иными сиособамн воздействия, применяет, 
согласпо ст. 278 Кодекса законов о немалом 
просвещении УССР, ответственный и попе
чительный подзор. Комиссия может уакже на
значить одновременно обе формы надзора — 
и ответственный и попечительный.

2. Ответственный и попечительный надзор 
имеет целью исправить поведение несовер
шеннолетнего (воспитанника) путем улуч
шения условий ст жизни, удаления тех мо
ментов, которые плохо влияют на поведение 
несовершеннолетнего, не из’омлл, однако, не
совершеннолетнего из окружающей •его сре
ды.

3. Ответственный надзор поручается роди
телям. родственникам и другим лицам, уч
реждениям п организациям. Ответственный 
надзор назначается в том случае, когда не
совершеннолетний:

1) не сильно нопорчеп и не требует ка
ких-нибудь специальных мер вотдейсгвия. а 
только надзора;



2) живе в міцній роїнні і батом недоліт- 
%& або особи, що про нього шчл/ються, за
слуговують довір'я і, за вхазівіамп коа.сії 
«путо виховати недолітка.

4. Вдшвшльинй догляд ш>дягаі$ в тому, 
що особи, яким препоручено недолітка, по
данні лд:йснюватіі пильний ї>..ляі вид ним 
Й організувати його жаття за вказівками 
ломігі. Комісія повинні тачао ззшачнтн, 
що іре'л забороняти недолітку, ш<> можна 
дозволити, яких заходів яшиву треба вжи- 
ваіи. Комісія ніжніша доглядати. щоб її вка
зівки виконувалися.

Ь. Піиувальняй догляд доручається об- 
слідтначов>нчхователю ком сії або ет<р-нпій 
особі. Особи, що їм комісія може доручиш 
піклувальний догляд, повинні відповідати 
таким умовам:

1) бути іромаасько свідомих* і в»о* най- 
молодше 20 років:

2) мати виборчо право;

3) не мати но|южнх взаємна з ведоліпоч 
та з його батьками.

(і. Піклунадьнкй догляд призначається за 
тих випадав, коли батьки недго*тка—люди 
варті довір'я, до своїх батьківських обов- 
язків ставляться сумлівно, але ч«>р*»з свою 
несвідомість не вміють волівати на недо
літка. Тому, комісія повяла допомогти бать
кам не тільки керуванням, як ори відпові
дальному .догляді, а безпосереднім втручан
ням обслідувача-виїователя чв особи, що їй 
;оручено хйклувальний догляд, до справи ви

ховання недолітка.

7. ПіклувальніІ догляд полягає в тому, 
що обелідуми-внхователь, або особа, що її 
доручено недолітка, беро ва соб? сбов’язди 
вихователя й безпосередньо втручається в 
життя недолітка, встановлює режим депн- 
і'іі. дбає, щоб недоліток мав відповідну пра
ця, налагоджує Іопо взаємин* з батьками, 
дшхомогає батькам в гал у з* виховання. від* 
МОГ.ІДВС за поведінку недоііт.:а.

Ь. ПіклувальніІ догляд може бути п-в- 
яиі і частковий. Повний оіиувадиіий до
мах политеє в обов'язках, передбачених в

2) живет в крепкой семье в родители несо
вершеннолетнего или липа, у конх находится 
он на попечении, заслуживают доверия н, по 
указанию комиссии, они могут воспитать не- 
совсршепполеггпего.

4. ОгвеФствен’зий надзор состоит в том, 
что лвца, коим поручен несовершеннолетний, 
обязаны осуществлять тщательный надзор за 
ним. организуя его жизнь по указаниям ко
миссии. Комиссия обязана точно указать, 
что необходимо воспрещать неооворшешю- 
летнему, что можно разрешать, в какие меры 
воздействия можно применять. Комиссия дол
жна наблюдать за тем, чтобы ее указания 
выполнялись.

5. Попечительный надзор поручается обсае- 
до®аггелю-поелитателю комиссии или посто
роннему ляну. Лоты, которым комиссия мо
жет поручить попечительный надзор, дол
жны отвочзть следующим условиям:

1) быть общественно развитыми я не чь> 
лаже 20-ти лет:

2) не быть лиіигтгаьии избирательного 
орава;

3) не иметь враждебных отношений е не
совершеннолетним и его родителями.

Г». Попечительный надзор назначается в 
тех случаях, когда родители несовершенно
летнего. люди более пли менее заслуживаю
щие доверни, х своим родительским обязал- 
ногтям «относятся добросовестно, по по своей 
неосведомленности, не умеют впять на не
совершеннолетнего. Поэтому комиссия обя
зана ПОМОЧЬ родителям ПО ТОЛЬКО рГКОВОД- 
ством, как при ответствен»» надзоре, но н 
исчиуредстееяньм вмешательством обследо
вателя-воспитателя или липа, которому по
ручен попечительный надзор, в дело воспи
тания несовершеннолетнего.

7. Попечительный надзор заключается в 
том, что обследователь-воспитатель или 
лило, которому весопершеянолетиий пору
чен, берет на себя обязанности воспи
тателя и илвосредствеило вмешивается 
в жизнь несовершеннолетнего. уста
навливает режим дня, заботится о том, 
чтобы аесог^ршенполетннй имел соответ
ствующее з: чятие, налаживает взаимоотно
шения его с іюдителямв. помогает ваятелям 
в области » питания, отвечает за поведение 
несовершеннолетнего.

8. Попечительный надзор может быть пол
ный и частичный. Полный пооечнтедьэый 
надзор заьлочается в обязанностях, иредт-



Ст. 95 
0

арг. 7 цнії інструкції. а частковий—клан 
чюглчі.іуіпачогі->нііхопатслмі доручається будь- 
яке чатове завдання, як от: примістити
недолітка до шкапі. праці; налагодити вза
ємини його з батьками то-що.

9- Комісія повинна дерм певний реч*нець 
псреррнтн здійснення відповідального та 
лік.1 у вального догляді в:

1) відповідальний догляд іго|к*віряктьси в 
спосіб ‘відвідування обелідувачем-вихоиате- 
леч |ч'динн, де живе аедо.іітіж:

2) ліклувальНий догійг комісія перові]»»., 
заслухуючи па засіданні комісії заїтп осіб 
ЩО цей догляд здійснюють.

10. Комісія здійсню*: пішовідалмній та 
ніклувальвнй догляд за допомогою г]юмад- 
сі.кнх організацій: осередків друзів дітей, 
жіишнілу, ДіКС.М -лицо. Ршінгики. що їх 
виділили ці організації, об'єднуються нав
коло комісії.

Комісія повинна так само нтновитн по
стійний звязок з біржею праці, через яку 
обслідувачі-пиховптелі влаштовують недо
літків на працю, зі школами, з дитячими 
клубами, піонср-пргаішацінчи. що в значній 
мірі можуть допомогти обслідувачам-ннхо- 
вателям здійснювати иіклувальїшй догляд.

11. Щоб батьки абю ніші особи, що їм до
ручено догляд, найдоцільніше здійснили від- 
ловіїалишй та ігіклувальїппй дотлів. крім по
стійних вказівок’, що дається кожному зокре
ма. з ними повинно нести загально-освітню 
педагогічну |юботу. закликаючи їх па відпо
відні збори, ішго.юшуючи па цпх зборах допо
віді про методи та завдання радянської педа
гогіки. Таку роботу слід провадити у формі, 
щтступиій даному складові батьків та ін
ших осіб, що їм доручено догляд.

\2. ^ошлмю мати окремий клуб з май- 
аеумімк для піддоглядних педодітзів. Комі
сія (або колегія обслиувачтв. де вона є) по
винна брати безпосередню участь у роботі 
цього клубу.

Харків, 19 березня 1928 р.

Ласт. Народнього Комісара
Опвітк ОД’Р Приходьмо.

смотренных статьей 7 этой инструкции, а ча
стичный — копа обіме.ї>вате.по-воі*піггато- 
лю поручается какое-нибудь особое задание, 
как, например: поместить несовершеннолет
него в шкалу, па работу, установить его 
взаюкмтюшения с родителями и т. д.

9. Комиссия должна чо|н*з «пределонпый 
г]чж проверять иснашонме ответственного в 
нопечителшого надзора:

I > ответственный наїзор проверяется пу
тем иосощеиня («Улешпателем-ікн'іііггате.В'М 
семьи, цю живет несовершеннолетний:

2) попечительный надзор комиссия Пове
ряет Путем ЗаС.іуШІИКШНЯ ОТЧЄТОК ЛИИ. П)Ю- 
изволящих надзор, па засекший комн'чін.

10. КОМИССИЯ ПроїШДКТ ответственный 
надзор и 'попечительный надзор с помощью 
общественных организаций: яжтк друзей де
тей, жеистдела, .ІКТМ и др. ПьіАмеїгньїе 
ЭТИМИ организациями работники «Уединяют- 
сл вокруг комиссии. Комиссия обязана так
же установить постоянную связь с биржей 
труда, при помощи которой «'(следователи- 
воспитатели іг>дмекітают негопершепполет- 
ИИ.Ч работу, со школами. детскими клубами, 
пионер-организациями. которые в большой 
мере могут помочь <ич\іедоннтелнч-і«»сіііітлте- 
ляч в поведении іюмечіггелиіоі» надзора.

И. Для более целесообразного проведення 
ответственного и попечительного надзора ро
дителями или труппгн літами, которым пору
чен надзор, помимо постоянных сказаний, да
ваемых каждому отдельно, с ними необходимо 
вести «Іпичбразоиательиую педагогическую 
работу, приглашая их па соответствующие 
собрания, на каковых делаются доклады о 
методах и заданиях советской педагогики. 
Такую работу следует проводить в форме, 
доступной пол им а пню данного состава [юдп- 
гелей и друтвх ЛИЦ. которым поручен нашр.

12. Целесообразно имел, отдельный клуб 
с мастерскими, ш поднадзорных песовер- 
шеннаїетиих. Комиссия (или коллегия об- 
слспевателей, где таковая имеется) обязана 
принимать ноіюсіюісгврінвю участие в работе 
.■того «луба.

Харьков, 19 марта 1928 г.

Зам. Народного Комиссара 
. Просвещения УССР Приходьмо.



ПОСТАНОВА НАРКОМТОСТУ І КАРКОМ- 
0С8ІТИ УСРР.

96. Інструкція про юрияи4«у допомогу в спра
ві застосування законодавств про дітей.

На розвиток арт. 276 Кодексу Зако
ни про Народню Освіту УСРР (36. 
Уз. УСРР 1928 р., М 5,. арт. 60).

1. Ю|нідлчну дополоту цодоться:
11 ІІо|>а кіми,
2) складанням папіст на П|юханни відві

дувачів.
3) и|ишачеиімм пре.втаиінків для 

в;ііж«чіня сіі|>ав.
2. Поради дасться усію, але на вимогу 

прохача паради ці туюба дати пнс;иіі.

3. Всі и<*радн. іцп дала консультація усно 
ти иіі письмі, а гак само напери. тіліадин я 
консультації, |ичгтру«.ті/я на кауїтках за 
фермою. дао }*м]м*ін ІІКЮ. а коротким, але 
доклаїним змістам екрани тіі відповіли.

Кд|ггкн имиктуо «и«іба. ш<> дала тцюду.

4. Організацію і корування Л[нідичною ДО
ПОМОГОЮ ЗІІЙСІІЮИТЬ округоііі комісуй спра
ва* ІІСДоЛІТКІн В КОІГПНЛІ з колегіями ооо- 
і'оііцін, засобами цих «і|>гаі)ілаціИ.

5. шалнж куничної доінпюгн окр* 
комісії и справах неюліткін організують ««• 
рупжу гі«*>сулі.тацію прм такій коміції та 
районові консультації.

6. Кіккультпиії оргапізусться таким та
те. щоб в першу терп иабеспечити робіт
ничі райони.

7. Загальне ке^вання п|кщем консульта
ції поклалаглыя па йена комісії в співах 
пгдолтав—оредтипива органів юстиції.

8. На чолі кчшюї коїкультаціі е завідувач, 
що Й4цч> нмсувас президія колегії оборонців 
та затверджу»; ««рутова комісія в сіцшіат 
ведолітии. Зовіїувач инсульта ції відлові - 
іае лерпі ортах пап колегії оборонців та пе
ред (Кругов»»* іомігкю в справах нтоліт- 
ків за та справ в консультації

У в а г а .  Крім завідувача в воясульта- 
Ції працюють члена коятії лїіронтв, (ю- 
«'•тики іхц««тісі| в справах твытав. 
вредгтагаїгки органів віаш та громадсь-

ПОСТАНОЄЛЕНИЕ НАРКОИЮСТА И НАРКОМ- 
ПРОСА УССР.

96. Инструкция о юридической помощи • 
делах применения законодательства о детях.

В развитие статьи 276 Кодекса Зако
нов о Народном Просвещении УССР 
(С. У. УССР 1928 г., М 5, ст. 60).

1. Юридическая помощь подается в фор-
1) Совета®,
2) составления бумаг по просьбе мести- 

телей.
3) назначения представителей для веде

ння дел.
2. Сов«ты даются устно, «о в случае тре

бования П|ЧК*ИТС.1Я - - советы должны быть 
’аны и в письменной <}юрхе.

3. Нее советы. данные консультацией уст
ій или пи.члигло. а также бумаги, семтав- 
лепнме іі консультации, регисгрирутотся на 
карточке іи> «Нм<‘. разработанной НКЮ. с 
Коитіим. но обстоятельным содержанием 
н<шр*са н опита.

Карточки пссшисываются лицом, дававшим 
совет.

4. Организация и руководство юридической 
ПОМОЩЬЮ !1| «|Ц»>!НТ»'Н «Ц.-руЖНЫЧН К1ГМІІССИНМИ 
<іо делам «і ||<>г<ше{Щ|о1Ш4*летннх в контакте 
г коллегиями защитников. сродствіїмн этих 
«ртанизапнй.

5. Для оказания юридической помощи с*р- 
комиссии по делам о несовершеннолетлих ор- 
ганизуигг окружную консультацию оря самой 
комиссии н районные консультации.

6. Консультации организуются таким обра
зом, чтобы в первую очередь удовлетворить 
рабочие районы.

7. Общее руководство рабсггоН юглсульта- 
иия возлагается і га члена комиссии по дела» 
о тччтершепнолетнвх — представителя ор
ганов юстиции.

8. Во главе каждой консультация стоит 
завеїуютий, которого выдвигает президиум 
коллегии защитников и утверждает окруж
ная комиссия по ді^лам о иеспвершетгаодет- 
ннх. Заведующий комиссии ответственен ле- 
[ед президиум.** коллегия защитников и ок
ружной комиссией по делам о несовершенно- 
л<твя\ за согрояаие дел консультации.

П р и м е ч а л и е .  Кроме заведующего
в консультации работают члены коллегии
защитников, работники окружных комис
сий по делам о несовершеннолетних, орел-



міх організацій (члени осередків, дру
зів дітей, делегати міської ради то-що).

9. Завідатедь консультації мав такі 
Пов'язки:

1) безноссредпію доглядати 0 керувати 
роботою консультації;

2) розподіляти роботу в консультації по
між членами колегії обо]юиців та робітника
ми комісії и справах недолітків, що їх від
ряджено до консультації;

3) керувати ац м і і ііслрати в і нмч- х і іі ч ио ю 
роботою консультації;

4) наглядати за правильністю реєстрації 
поданої юридичної допомоги;

5) надсилати до окркомісії в справах не
долітків та по президії -колегії оборонців 
звіти за формою, що розробив ІГКІО.

Завїдателі. консультації повинен стежити 
за справами, що переходять через консуль
тацію та через окркомісію в справах недо
літків, до часу їх ного остаточного ]юзвя- 
занігя.

10. Для обговореп-пя загальних питань, 
що звязані з працею консультації, окркомі- 
сія в справах недолітків скликає лід голову
ванням члена комісії—представника органа 
іостішії параду завідателів консультацій 
цієї округи найменш один раз -на квартал.

11. Загальний догляд за роботою консуль 
та ції покладається на Всеукраїнську Комі
сію в справах недолітків та на НКЮ, а па 
місцях—«а округові комісії в справах недо
літків, окреуди і па окртгрокуратури.

Харків, $ вересня 1926 р.

За Ла^кушіюго Комісара Юстиції УСРР 
та Генерального Прокурора

Республік Юр. Мазуремко.

Заст. Народ нього Комісара
Освіти УОРР Приходько.

Видання Народнього Комісаріату Юстиції

ставители органов власти и общественных 
.•‘ргаїпізаций (члечш ячеек друзей детей, 
делегаты горсовета н т. д.).
9. Обязанности заведующего консульта

цией '-шковы:
1) лепоереаствснпое наблюдение и руко

водство работой консультации; ”
2) распределение работы консультации 

между членами коллегии защитников и ра
ботниками комиссии по делам о несовершен
нолетних, откомандированными в консу.лта- 
цию;

3) руководство административно-техниче
ской работой консультации;

4) «надзор за правильностью {чмиетрации 
оказанной юридической помощи;

5) направление в окркомпссию по делам 
о несовершеннолетних н в «президиум колле
гии защитников отчетов по форме,1 разрабо
танной НКЮ.

Заведующий консультацией обязан следить 
за делами, которые проходят черсо копсуль- 
тацию и райкомиссню но делам о несовер
шеннолетних. до о:.‘опчателыюго их разреше
ния.

10. Для обсуждения общих вопросов, ©вя
занных с работой консультации, окркомиссия 
по делам о несовершеннолетних созывает под 
председательством члена комиссии — пред
ставителя органа юстиции совещание заве
дующих консультациями этого округа, пе 
-менее одного раза па квартал.

11. Общий надзор за работой консультаций 
возлагается па Всеукраинскую Комиссию по 
делам о несовершеннолетних и НКЮ. а на 
местах — на окружные комиссии по делам о 
несовершеннолетиях, оирсуды и оарпрокура- 
т)-ры.

Харьков, 3 сентября 1026 г.

За Намного Комиссара Юстиции УОСР 
и Генерального Прокурора

Республики Юр. Мазуренко.

Зам. Народного Комиссара
Просвещения УСОР Приходько.

Издание Народного Комиссариата Юстиции



Ю Р И Д И Ч Н Е  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  У С Р Р
и. Харкіі, іул. Артема 31, тел. 13*66. 37*35. 48*61.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА' 1928 РІК

РІБІШО-ШІШЬКОГІ УРЯДУ УКРАІНИ

У М О В И  П Е Р Е Д П Л А Т И :
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.

4

Передплату приймається лише за календар
ним роком (з 1-І—31-ХІІ або 1-І—ЗО-УІ).

В 1928 році цього видання в роздрібному 
продажу відпущено не буде.

2



Iа" ВОВ

юридичне видавництво нкю УСРР
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ:—ХаркІ». вулиця Артача. Я
КРАМНИЦІ: КиТа, аул. Вороасьхого, 17 

Одеса, аул. Ласяля. 12
Дніпропетровське, проспект Кврла Маркса. иг ЛаиЬям. (• 
Артейоеське. Харківська аул , 51
Полтава. Коїляосяскиа аул., ІІ 
Харків, аул. Першого травна. І

КРЕДСТЛаНИЦТВА: Юридичне Видео НКЮ РСФРР—Мосмва, Кузнецка* ноет, Т«

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:
БЮЛЕТЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО 
= УРЯДУ УКРАЇНИ =

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
аідділ І і ІІ на 1 рік . . 15 карб. 

. . - .„півроку . 8

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
жо .36. Уз.'* за 1928 р. (від І і ІІ) 

ЦІНА 1 крб. 50 коп.

ЮСТИЦІЇ
(ОБІЖНИКИ,

НАКАЗИ.
ПОСТАНОВИ 
та ОГОЛОШЕННЯ)
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

На І рік . . . .  8 крб.--* н.
„ півроку . . . .  4 . 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 Юридкча» 

ского О-ва

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік.................б крб. — коп.
На півроку . . . .  3  •  5 0  «

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На I год................. 10 руб. —• коя.
На 6 месяцев . . . 5 . 50 .

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМЕТЬСЯ 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 Юраидавиицтва.



(345(477)3(05](477х).1928е] Пролетарі всіх країн, єднайтесь

ЗЕІРІУИК
УЗАКОНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОВІтаИЧрЧ'гВЛЛКОЬКОГр УРЯДУ УКРАЇНИ

. . зл1928рік
ОФІЦІЙНЕ СНДЛЯГОЯ ОД£>0ДОЬОГ0 КОЛІОДРІЯТУ іООТИЦП

25 вересня 1928 р. Відділ ДРУГИЙ ЛГе 16 25 сентября 1928 г. Отдел ВТОРОЙ

З М І С Т СОДЕРЖАНИЕ
Постанова УЕН Постановление УЭС

97. Нормальний статут товариства взаємного 97. Нормальный устав общества взаимного к ре- 
кредиту. лита.

(2 серпня 1928 р). (2 августа 1928 г.).

ПОСТАНОВА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
НАРАДИ.

97. Нормальний статут товариства взаємно
го федиту.

Підстава: арт. 2 постанова Цен
трального Виконавчого Комітету і 
Ради Народніх Комісарів Союзу РСР 
з 8 лютого 1928 року шПро надання 
чинности уставі про товариства вза
ємного кредитут (36. Зак. СРСР 
1928 р., М 11, арт. 93) і арт. 2 по
станови Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету і Ради 
Народніх Комісарів УСРРз 19 квітня 
1928 р. .Про порядок затвердження 
статутів і про нагляд за діяльністю 
кредитових установм (36. Уз. УСРР 
1928 р., № 10 арт. 96).

І. Закладання товариства й утворення 
його капіталу. 1

1. Товариство взаємного кредиту, під на
звою . . . .  ааклаїасгься в місті...................
з районом діяльності! у межах .....................

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ЭКОНО
МИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ.

97. Нормальный устав общества взаимного 
кредита.

Основание: ст. 2 постановления 
Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 8 февраля 
1928 г. ,0 введении в действие полх>г 
жения об обществах взаимного кре
дита* (С. 3. СССР 1928 г., М 11, 
ст. 93) и ст. 2 постановления Все- 
украинского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета На
родных Комиссаров УССР от 19 апреля 
1928 г. тО порядке утверждения ус
тавов и о надзоре за деятельностью 
кредитных учреждений* (С. У. УССР 
1928 г., № 10 ст. 96).
I. Убеждение общества и образование его 

капитала.

1. Общество взаимного кредита под наи
менованием ...................................... учреж
дается в городе . . .



Правління товариства перебував у місті

Товариство має за свою мсту допомагати 
своїм членам в їхній промисловій та торго
вій діяльності, иадаючи їм короткоречен- 
цевий кредит та провадячи інші банківські 
операції.

У в а г а .  За фундаторів товариства є

2. За членів товариства взаємного кре- 
диту можуть бути:

1) фізичні та юридичні особи, що займа
ються торгівлею, промисловою або будь- 
якою іншою діяльністю в районі діяльносте 
товариства;

2) власники будівель і забудівпики. що 
володіють будівлями в районі діяльності! то
вариства.

Державні підприємства, кооперативні та 
громадські організації не можуть бути за 
членів товариства. Товариство не може бу
ти за члена інших товариств взаємного кре
диту.

Член товариства не може, під загрозою 
кримінальної відповідальносте, бути одно
часно за члена іншого товариства -взаємного 
кредиту.

У в а г а .  За членів товариства можуть 
бути також особи, що мають найменш 
трьохрічпнй стаж роботи в кредитових 
установах або промислових і торгових під
приємствах, в разі обрапнн їх за членів 
правління товариства.
3. Товариство має всі права юридичної 

особи: Йому надається право мати печатку 
з своєю назвою.

4. Найпізніш через шість місяців від дня
затвердження статуту товариства повинно 
скликати фундаторські загальні збори чле
нів товариства. Коли протягом зазначеного 
речення фундаторські збори .не буде склика
но. або на час їх скликання число членів то
вариства буде меншим як 50, або сума склад
кового капіталу пе досягне.................  карб..
то товариство вважається за нездійснене.

5. Коли фуцдаторсыэ збори визнають то
вариство за здійснене, вони обирають прав
ління, ревізійну комісію й інші, передбачені 
у статуті, органи товариства.

Правліппя товариства повинно негайно по 
його обранні незалежно від занесення това-

с районом деятельности в пределах . . .
.................. Ііра&іенно общества имеет

местопребывание в городе........................
Общество имеет своей- целью оказывать 

своим членам содействие в ИХ (ЦЮМЫШЛСНШ’Й 
и торговой деятельности путем предоставле
ния им краткосрочного кредита и нутом про
изводства иных банковских операций.

П р и м е ч а й  и е. Учредителями обще
ства являются.......................................

2. Членами общества взаимного кредита 
могут быть:

1) физические н юридические лица, за
нимающиеся торговлей, промышленностью 
или какой-либо иной промысловой деятель
ностью в районе деятельности общества;

2) собстветшгаї строепнй и застройщи
ки, владеющие строениями в районе дея
тельности общества.

Государственные предприятия, коопера
тивные и общественные организации пе 
могут состоять членами общества. Общество 
не может состоять членом других обществ 
взаимного кредита.

Член общества яе может, «ед угрозой 
уголовной ответственности, состоять одно
временно членом другого общества взаим
ного кредита.

П р и м е ч а й  и с. Членами общества 
могут бьгп» также лица, имеющие пе 
мепее трехлетнего стажа работы в кре
дитных учреждениях п.тп промышленных 
и торговых предприятиях в случае из- 
брашгя их членами правления общества.
3. Общество пользуется всеми правами 

юридическою липа; ему предоставляется 
право иметь печать с изображением своего 
наименоватгия.

4. Но позже, чем через шесть месяцев со
■чгя утверждения устава общества должно 
біт созвано учредительское общее собра
ние членов общества. Если в течеіше ука
занного срока учредительское собрание но 
будет созвало, или ко вромелп его созыва 
число членов общества будет менее 50-ти, 
или сумма складочного капитала не дости
гнет ...............руб., то общество считается
несостоявшимсл.

5. Если учредительское собрание при
знает общество состоявшимся, оно избирает 
правление, ревизионную комиссию и иные, 
предусмотренные уставом, органы общества.

Правление общества обязано немедленно 
после его избрания, независимо от заносе-



.пароплавних підіфисмств, з тим, що 'видана 
сії їх забезпечення позика не може переви
щувати 60% пересічи® ринкових цін то
варів з умовою, оцо ці товари або вантажі за
страховані понад суну виданої лід їх забез
печити позики «о менш зк на 10% і ре
ченцем, оринаїмш, на один місяць більш від 
реченця застави, а страхові документи на 
заставлене вабно повинно передавати това
риству з відповідним написом «про ораво 
товариства одержати страхову винагороду у 
разі можливих втрат; б) під заставу держав
них цінних паперів, згідно з переліком, що 
його затвердни Народній Комісаріат Фінан
сів. Посипся під догану облігації! державних 
позик тикфкпию мас 'прало видавати також 
особам, що но шііходять -до склад)* члеиів 
товариства, а членам товариства возики -мо
жна видавати нозалежио від розміру відкри
того їм к|*дкіу. Розмір позик, даваніх під 
заставу цінних паперів, встановлю^ Народ
ній Комісаріят Фінансів УОРР;

1) відкривати членам товарства кредити 
реченцем найбільш 11) місяців на ремонт та 
впорядкування будівель під соло-векселі з до
датковим забезпеченням виданих гум при
бутками від вказаних будівель, а також за
ставок» самих будівель або права забудови, 
додержуючись пінного законодавства.

б) виконувати до)»учешія члеиів товарист
ва та сторонніх осіб, цеб то одержувати пла
тежі ио векселях та інших документах:

«і) куиуаатк та н|ю,иівати. з доручення 
членів товариства, •ткцчі й інше майно но- 
ряіком, що Його встаноилви: Народній Комі
саріят Фінансіп УСРР, іго(юзумівшіісь з На- 
роднім Кочісарінтом Торітвлі УГРР: при 
цьому купівлю з д^ручитя члена товарист
ва провадиться або з о.іержаїиіяч всіс.ї суми 
наперед, або з кредитуванням за рахунок 
відкритого Йому кредиту па умовах, «ка
заних в іі. 2 цілим артикулу, з умовою негай
ного викупу товару по виконанні правочляу. 
З дорученая кожного з члені» товариства, 
н<«о може викопулатн товаре» •кочісійпгі шіє- 
рації на суму по більш в‘« гёдкритаго .ино
му членові іхюарнства крецвту крім кхчіів- 
лі-продажу держа:*іих цінпих паперів/ що 
П мійкіга провадити незалежно «ід розмірів 
пі.нцмггого -даному членові товариства креди-

желеэнодорожных и пароходных предприя
тий, дри этом выданный под их обеспечение 
заем не может превышать 60% средних ры
ночных цеп товаров, ори условии, что эти 
товары или грузы застрахованы свыше сум
мы выдаваемого под их обеспечение займа йе 
менее, чем на 10% и сроком, по крайней 
мере, на один месяц более срока залога, ори- 
этом страховые документы на заложенное 
имущество должны быть передаваемы обще
ству с соответствующей надписью, предо
ставляющей обществу право получить стра
ховое вознаграждение в случае возможных 
убытков; б) под залог государственных цен
ных бумаг, согласно перечня, утвержденного 
Народным Комиссариатом Финансов. Займы 
под залог облигаций государственных займов 
общество имеет право выдавать также лицам, 
не входящим в состав членов общества, а 
членам общества займы могут выдаваться впе 
зависимости от размера открытого нм кре
дита. Размер займов, • предоставляемых пол 
залог цепных бумаг, устанавливается Народ
ным Комиссариатом Финансов УОС-Р:

4) открытие членам общества кредитов 
срок-ом не свыше И) месяце» для ремонта и 
благоустройства ет|н>еннй иод соло-вексели 
с дополнительным обеспечением выдаваемых 
сумм доходами от указанных строений, а 
также залогом самих ст|юений или прана 
застройки, с соблюдением действующего за- 
коїшдателістаа;

5) нспо.шеїнн* поручений членов общества 
и посторонних лип по получению платежей 
по векселям и иным документам;

6) покупка и продажа ло поручению чле
нов общества. това|ю» и иного имущества 
в порядке, устанавливаемом На]юдным Ко
миссариатом Финансов УГОР по соглашению 
с Наемным Комиссариатом Т<►ррйьги УС!'Р; 
при этом покупка по поручению члена обше- 
ства производится либо с получением всей 
суммы вперед, либо с кредитованном за счет 
открытого ему кредита на условиях, указан
ных в и. 2 настоящей статьи, с условием 
немедленного выкупа товара по выполнению 
сделки. По поручению каждого из членна 
общества последнее может вьпшпнгь това
ро-комиссионные операции па гумму пе свы
ше открытого данному члену общества креди
та за исключением ьупли-гцюдажи государ
ственных ценных бумаг, которая может
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ту, а так само з дорученні) осіб і установ, 
що нс амнхецить до «жладу членів товари
ства;

7) приймати «ід членів товариства і сто
ронніх осіб та установ підписку на цінні па
пери;

В) переказувати гроші на доручення чле
нів товариства і сто|юнпіх осіб та установ 
та о;шчужіти такі перекази;

9) відкривати кореспондентські рахунки 
для ккншіпгх (юзрахунків з кредитовими 
установами Союзу 1*01* по різних платежах 
і дорученнях;

10) приймати від членів товариства, сто
ронніх <сіб та приватних організацій вклали 
безроченцеві, іюченцеві, а так само вклади 
па поточний рахунок;

11) приймати від членів товариства, сто
ронніх осіб та установ на схов і порядкуван
ня -держанні цінні напери, акції (паї) акцій
них товариств та інші цінності;

• 12) т ;едіп*контавувати дисконтовані то-
варисті-.мі векселі і зообов'язаинн в інших 
кредит -«их тсатновах, а так само не|>сзаста- 
вляті! в них установах за згодою заставника 
цінності, товари й товаророзпорядчі докумен
ти, що їх прийняло товариство в заставу;

13) видавати гарантійні листи (поруки) 
й інші подібні зобов'язання, якими товарист
во ручаться, то член товариства вчаспо 
сплати), платежі, за наявності! відповідного 
забезпечення цієї гарантії з тим, що суму 
гарантій, що її видає товариство за кожного 
поодішеї.ого свого члена, ураховується при 
вирахуванні розміру відкритого членові то
вариства кредиту;

14) пропагнти операції по грошевих та то
варових акредитивах.

У в а г а. Товариство пе має права про
вадити цільове кредитування, крім випад
ків, передбачених п. 4 цього артикулу.

18. Товариству дозволяється приймати від 
ТОРГІВЦІВ—роздрібників, кустарів і ремісни
ків до дисконту й на забезпечення за спеці- 
ялт.пнм поточним рахунком або контокорент
ним рахунком соло-вексеїлі, «юані за під
писом кредитованного, крім того, иаймепш 
одної відомої товариству особи або супро
воджувані порукою відомої товариству 
особи.

производиться независимо от рлзморов от
крытого даиному члену общества кредита,, 
а также по поручению лиц. и учреждений, 
йе входящих в состав членов общества;

7) прием от членов общества н посторон
них лиц и учреждений подписки на ценные 
бумаги; ,

8) перевод денег по поручениям членов 
общества и посторонних лиц и учреждений, 
а равно оплату таких переводов;

9) открытие корреспондентских счетов дія 
взаимных расчетов с кредитными учрежде
ниями Союза ССР по разным платежам и до
рученням;

10) прием от членов общества, посторон
них лиц и частных организаций вкладов 
бессрочных, на срок, а также вкладов на 
текущий счет;

11) прием от членов общества, посторон
них лиц и учреждений на хранение и управ
ление государственных цепных бумаг, акций 
(паев) акционерных обществ и других цен
ностей;

12) переучет учтенных обществом вексе
лей и обязательств В ИНЫХ К|К\М1Т11ЫХ учреж
дениях, а гавно перезалог в этих учреждени
ях с согласия залогодателя ценностей, това
ров и товарораспорядительных документов, 
принятых в залог обществом;

13) выдача гарантийных писем (поручи
тельств) п иных обязательств нодобпого рода, 
коими общество ручается за своевременное 
погашений членом общества платежей, при 
наличии соответствующего обеспечения этой 
гарантия с тем, что сумма гарантий, выда
ваемых обществом за каждого отдельного- 
своего члена, учитывается при исчислении 
размера открытого члену общества кредита;

14) производство операций по денежным 
и товарным акредитивам.

ІІ р я м с ч а пне. Общество но вправе
производить целевое кредитование, за ис
ключением случаев, предусмотренных п. 4
настоящей статьи.
18. Обществу разрешается принимать от 

торговцев-розничнпков, кустарей и рсмеслеп- 
пиков к учету и в обеспечение по специаль
ному текущему счету или коп токорентному 
счету соло-векселя, выданные за подписями 
кредитуемого и, кроме того, не мепее одного 
известного обществу лица, либо сопровож
даемые поручительством -известного обществу 
лица. . * . , Iі .. ■ і

5! С



19. Розмір відсотків і інші умови що зо 
'дисконту векселів та інших зобов'язань по
різних лозинах, а так само по вкладах і бі- 
жучих рахунках, визначає рада товариства. 
Розмір відсотків не може перевищувати 

• крайніх розмірів, юстачіовлепнх від Народ - 
[нього Коайсаріяту Фінансів УСРР.

20. .Цінні папери й іішіо майно крім бу
дівель і іцрава забудови заставляється зви
чайною передачею заставлених речей ара- 
мітло товариства із заявою про те, підпи
саною власником їх, що в разі песплачення 
позики в речепедь, віп дає правлінню това- 
рвства право звернути заставлене майно на 
покриття довгу через продаж його порядком 
цього статуту. В свідоцтві (квитанції), що її 
видасться заставникові, повинно точно за- 
иачати, які речі становлять предмет застави 
або забезпечення і на яких умовах видано 
возику.

У в а г а .  За виняткових випадків, за 
одноголосною (мотивованою постановою 
правління товариство мас право залиши
ти заставлено шайко або товар на -відпові
дальному охояі эаотавнпка з тим, щоб за
ставник випав зобов'язання піц його забей- 
иочения, до 'понилпо бути точно зазначена 
кількість товару і сховище його, по
клавши па -заставника щгиільтгу й криогі- 
пальиу вдаовцальпкть за цілість взято
го па схов кайла; па сховищах повнініо 
накладати ®адямі оана-кл того, що товар 
заставляю в товаристві.

21. Загальна суча всіх юкюв’язапь. що їх 
«еро па себе товариство. включаючи зобов’я- 
лінія по поруках, йе може перевищувати 
масних Його капіталів (складкового й запа> 
югої більш як в десять раз.

22. Загальна вартість палежпих това- 
яс-тву цінних паперів по повинна перевп- 
чщувати одної пятої частини складкового 
адіталу. Проте, до цієї вартостп не вклю- 
ається державні й гарантовані від уряду 
ідсоткові папери.

23. Вільні гроші товариство повинно пе- 
еховуватя в Державному Байкові Союзу 
№. Готівка товариства разом з сумами, шо
ва схові в Державному Банкові Союзу 

№. завжди повинна становити найменш

19. Размер процентов и иные условия по 
учету векселей и иных обязательств по раз
ного рода займам, а также по вкладам и те
кущим счетам определяются советом обще
ства. Размер процентов не может быть выше 
продельных размеров, установленных Народ
ным Комиссариатом Финансов УССР.

20. Залог цепных бумаг я иного имуще
ства, за исключением строений и права за
стройки, производится путем простой переда
чи заложенных вещей правленню общества 
с подписанным собственником их заявлением 
о том, что в случае непогашений займа в 
ерш;, он предоставляет правлению общества 
право обратить заложенное имущество на 
покрытие долга путем продажи его в поряд
ке настоящего устава. В свидетельстве 
(квитанции), выдаваемой залогодателю, 
должно быть точно указано, какие вопш со
ставляют предмет залога или обеспечения я 
на каких условиях выдан заем.

П р и м е ч а н и е .  В исключітельпьгх 
случаях, по единогласному мотивирован
ному постановлению ггравлештя, общество 
имеет право оставит!, заложенное имуще
ство или товар на ответственном хчшенни 
заготовителя, с выдачей им обязательства, 
под его обеспечение, в котором должно 
быть точно указано количество товара л 
хранилище его, с возложением на залого
дателя гражданской и уголовной ответ
ственности за целость принятого на хра^ 
пение имущества; на пранп.твщах должны 
быть наложены видимые знаки того, что 
товар заложеп в обществе.
21. Общая сумма всех принимаемых па 

себя обществом обязательств, включая обя
зательства по поручительствам, не может 
превышать собственных его капиталов 
(складочного и запасного) более чем в десяті, 
раз.

22. Общая стоимость принадлежащих об
ществу цепных бумаг йе должна превышать 
одной пятой части складочного капитала. 

-В эту стоимость йе включаются, однако, го
сударственные и гарантированные прави
тельством процентные бумаги.

23. Свободные денежные средства обще
ство обязано хранить в Государственном 
Банке Союза ССР. Денежная наличность об
щества вместе с суммами, находящимися на 
хранении в Государственном Банке Союза



Ъ% зобов'язань товариства но вкладах та 
позиках.

24. Суми, що їх товариство прнйпяло як 
вклади членів товариства та на поточні ра* 
хукки. видак товариство чи* інакші* нк но- 
рядком, встановлення у законі. но задово- 
лсннІ належних йому справлянь з даного 
члена.

Товариство іяас яграво стягати належні 
Іі им у суми. аю 'всяких операціях з усіх забез
печень, «вкладів і поточних і^хунків члена 
ТОВарНСТВа. ЩО в ЦОШКНИКОМ.

Довідки про операції кл«літів товариство 
видао. доде}гжуючн «Правил. встановлешіх 
чишшм законодавством.

IV. Управління.

25. За органи товариства с: а) загальні 
збори, б) рада -{коли 'її передбачено у ста
туті), в) правління, г) приймальний комітет,
д) ре',:бйна комісія.

У в а г а .  У статуті товариства можна 
ие|н*дбачатн замшу, за зазначених у. цьому 
випадків, загальних зборів зборами упов
новажених.
26. Члени органів товариства за зламаїшн 

законів і статуту несуть кримінальну відпо
відальність, як урядові особи. За втрати, щп 
виникли з їх неправильних вчинків і занед
бані., .вони відповідають перед товарівешам 
та яоодипокнми членами, а в разі неспромож
ності! товариства—і перед кредиторами, з 
тим. що за втрати, (виниклі з їхніх сшлыпгх 
чіиньдстей, члени станів товариства відло
ві іають солідарю.

а) З а г а л ь н і  з б о р п .
27. Загальні збори членів товариспіа 

скликай правління один .раз на рік, но піз
ніше січня місяця наступного за звітним ро
ком: ігрім того, на писану вимогу ради, реві
зійної комісії або членів товариства, що 
становлять 1/ю частину югіх членів това
риства. ііайпізнгш щютягом 2 тижнів від дня 
поданшя до оірав.Гишя віптопідної заяви по
винно скликати надзвичайні загальні збори 
товариства.

На загальних зборах кожний член товари
ства, незалежно від розміру свого членського 
внеску, мас право на один голос.

ССР. должна составлять во всякое время не 
менее 8% обязапчшетй общества по «кла
дам н займам.

24. Суммы, принятые обществом в каче
стве вкладов членов общества и на теку
щие счета, нцдаютел ойщиством «не ішаче, 
как в порядке, указанном в законе, поело 
удовлетворения прнчнТ(1Ющи.\сн ему взыска
ний с да иного члена.

Общество имеет право взыскивать причи
тающиеся ему суммы по любым операциям 
со всех обеспечений, вкладов и текущих сче
тов члена общества, являющегося должни
ком.

Справки об операциях клиентов общество 
выдает с соблюденном правил, установлен
ных действующим законодательством.

IV. Убавление.

25. Органами общества являются: а) об- 
щео собрание, б) совет (сули он предусмо
трен уставом), в) пушение, г) приточный 
комитет, д) ревизионная комиссия.

П р и м е ч а н и е .  В устави общества
может быть предусмотрена замена, в ука
занных в нем случаях, общих собраний
собраниями уполномоченных.
26. Члены органов общества за наруше

ние законов и устава несут уголовную от
ветственность в качестве должностных лпи. 
За убытки, причиненные их неправильными 
действиями н упущениями, они иеоут от
ветственность перед обществом и отдельными 
членами его, а в случае несостоятельности 
общества—и перед кредиторами его, при- 
этом за убытки, возникшие от их совмест
ных действий, члены органов общества от
вечают солидарно.

а) О б щ е е  с о б р а н и е .
27. Общие собрания членов общества со

зываются .правлением один <|ш в год нс поз
же января месяца следующего за отчетным 
годом; сверх того, по письменному требо
ванию совета, ]№ВИЗН0Ш10Й КОМИССИИ П.1Н 
членов общества, составляющих часть 
всех членов общества, не позже 2-х недель 
со дня подачи правлению соответствующего 
заявления, должно быть созываемо чрезвы
чайное общее собрапне общества.

На общих собраниях каждый член обще
ства, независимо от .размера своего член
ского взноса, пользуется правом одного 
голоса.



Ж Коли число членів товариства дося
гай 300. загальні збори, за їхньою постано
вою, можна замінити зіа обори уновноважс- 
цих. до яких переходять «сі нрава загальних 
зборів, крім права розвязувати питаний про 
зміну статуту й ц|ю ліквідацію товариства.

Коли число членів товариства переви
щить 1000, загальні збори повинно обов’яз
ково замінити зборами уповноважених.

29. Для обрання уповноважених склика
ється загальні збори членів товариства за 
встановленим у статуті порядком. Число 
уповноважених, що їх обирається що-року, 
яьзначастиги в 20% всього числа членів то
вариства. Одночасно для заміни вибулих до 
реченця уноішоваженнх обираються кандида
тів до них. Збори уповноважених вважається 
за відбулі за і штопати иолонімиг всього чи

сла уповноважених.
Воли через -рилыпення числа членів това

риства протягом операційного року уповно
важених буде менш як 20% числа попів то
вариства, правління повинно скликати над
звичайні загальні збори членів товариства, 
щоб добрати уповноважених до 20% всього 
числа членів товариства.

На унонігкнажсних ще «можна обирати псКі. 
що їх вже обрано до інших органів това
риства, або що працюють на будь-яких по
садах в товаристві; члени раїн. правління та 
ревізійної комісії мають на зборах уиовно- 
важених право ухвального голосу.

30. П|ю наступні загальні збори публі
куються і» офіційному місцевому органі преси 
найііізніш з.а два тижні до призначеного для 
зборів дня; незалежно «ід публікації членів 
товариства повідомляється да зазначену ни
ми домівку окремими повістками; в публіка
ції і повістках зазначається тітапия. що 
їх обговорюватимуть загальні зборп.

31. Загальні збори визнається за відбулі 
і постанови їх є обов'язкові для всіх ортаїгів 
товариства і для всіх членів товариства, ко
ли на обміри прибуде одна тротнна ®гіх чле
нів. Кола в призначений для загальних збо
рів дспь прибуде менш від зазначеного числа 
членів, то скликається повторні збори иоряд- 
ком, ?азначсннч в .цуг. ЗО. для обговореная 
сцрал. -що для розгляду їх окликалося перші

28. Если количество членов общества До
стигает 300, общие собрания, но их по- 
сгамиаешио, могут быть заменены собра
ниями уполясокічашіьїх, которым нрисваи- 
вакггся все іграіва общих собраний за ис
ключением права разрешать вднроеи «6 
изменен»» устава и о лккшпвдии общест
ва.

Если количество ч.телов общества превы
сит 1000, общие собрания должны быть 
обязательно за монеты собратгавго угохшо* 
мочошгых.

29. Для избрания уггатлгочеіишх созы
ваются общие собрания членов общества в 
установленном уставом норя.гсе. Количество 
утюлшмочашых, избираемых ежегодно, оп
ределяется -в 20% всего количества членов 
общества, Одновременно для замены выбыв
ших до срока ‘уполмтомочеичїмх избираются 
кандидаты к ним. (обрання уполномоченных 
считаются состоявшимися при налегши по
ловины всего чісла ушшомочеггпых.

Если вследствие увеличения 'Количества 
членов общества в течение операционного 
года уполномоченные будут составлять ме- 
осо 20% коляяічтва членов ію-щсства. 
правление обязано созвать ч;*\:шычайноо 
•общее собрание членов общества для до
избрания уполномоченных до 20% веет ко- 
лнчества членов общества.

Учтолнт/чочсшіьімм во могут быть избра
ны лица, избранные в інше органы обще
ства нл« работающий в обществе та ка
ких-либо должностях: члены совета, пра
вления и ревизионной комиссии пользуются 
на собрания* уполномоченных нравом ре
шающего голоса.

30. О предстоящем ебщеч собрании про- 
взводатся публикация в официальном мест
ном органе почата пе позже. чем за две 
педели до назначенного для собрания дня; 
всоагагсиїїо от публикации члены общества 
•извещаются по указанному ими месту жи
тельства особыми нож'сткл.мт!: в публика
циях и повестка* указываются вопросы, 
•ітодлежащіге лбсужд(мйію общего собрания.

31. Общее собрание признается состоя
вшимся и оостапонлстшя его являются обя
зательными для всех оргдоюв общества и 
для всех членов общества, если на собра
ние явится одна треть всех членов общест
ва В случае. ІЧГ.1Н <в назначенный для об
щего собрания день явится менее указан
ного числа членов, созывается вторичное 
собрание в порядке, укапанном в ст. 30,



загальні збори. Повторні збори скликається 
шійраиіш через одни тиждень по перших не- 
відбулих зборах. ІІостаиовп па цих зборах 
ухвалюють присутпі на них члени товари
ства, в якому б числі нони не зібралися.

32. На кожних загальних зборах члени то
вариства <и1ирають голову зборів з числа 
членів т<ш| лства. Па го.шу загальних збо
рів но можна обирати особу, обрану до будь- 
якого з органів товариства.

33. Постанови загальних зборів ухвалю
ється зішчаїіпою більшістю голосів, крім 
едрав, зазначених у и. л. 6. 7, в, 9 арт. 34, 
за зніми л опалов у повинна ухвалити біль
шість двох третин голосів членів, що є на 
загальних зборах.

. 34. До відання загальних зборів належать 
такі питання:

1) обирати раду товариства (коли її пе
редбачено у статуті), правління, ревізійну 
комісію та мандатів у члени ревізійної 
комісії, а так само усувати обраних до цих 
органік осіб до скінчення реченця, на який 
їх обрано;

2) встановляти розмір та спосіб плати 
членам органі® товариства;

3) -розглядати і затверджувати подані від 
ради й правління кошториси товариства:

4) ]юзглядати Й затверджувати звіти то
вариства за минулий операційний рік, а так 
само розподіляти прибутки або втрати;

5) 'встановляти гсротис співвідношення 
викритого членові товариства кредиту до 
членських плесків, відповідно до арт. 9 ста
туту;

6) радвизувати питання про збільшення 
•розміру членських внесків для ііідсилеппя 
сопших коштів товариства:

7) обговорювати гадані зміни статуту та 
доповненім статуту товариства;

8) розвязуватн справи про ліквідацію то
вариства;

9) давати дозволи на набуття будівель, 
потрібних для розміщення органів товари
ства і для влаштування складів:

для обсуждения дел, для рассмотрения ко
торых было созвано первое общее собрание. 
Ілогричное собрание созывается не ранее 
одной педели после первого нос оставшего
ся собрания. Постановления па этом собра
нии принимаются присутствующими иа нех 
членами общества, в каком бы числе оні 
ни собрались.

32. На каждом общем собрании члены 
общества избирают председателя собрания 
т числа чдонов общества. Председателем 
общего собрания не может быть избрано 
лицо, избранное в какой-либо из оргаиов об
щества.

33. Носташаїепия общего собрании при
нимаются простым бодьишвегоом голосов, 
за исключением дел, укаштных в п. и. 6, 7, 
8, 9 ст. 34, по которым постановления 
должны быть приняты большинством двух 
третей голосов членов, праюутегз'ющях в 
общем собрании.

34. Ведению общею собрация подлежат 
следующие вопросы:

1) избрание совета общества (если он 
предусмотрен уставам), правления, реви
зионной комясши, а также кандидатов б 
члены ришгзиошгой комиссии, а равно уст
ранение избранных в эти органы лиц до 
зтетечешгя срока, па который они были из* 
ораны;

2) устаповлекио способа п размера плати 
членам органов общества;

3) рассмотрение и утверждение цдсд- 
стаашомых советом и правлением смет об
щества;

4) (рассмотрение и утверждение отчетов 
общества за истекший операционный год, а 
также ірасирсдслешіе прибылей или убыт
ков;

о) устаповлсиае кратного соотношения 
открываемого -«члену общества кредита к 
членским взиосам, в соответствии со ст. 9? 
устава;

6) разрешение вопросов об увеличении раз* 
мера членских взносов в целях ухилення 
оборотных средств общества;

7) обсуждение пред пол аігаемья изменений 
и дополнений устава общества:

8) разрешение вопросе© о ликвидация 
общества;

9) дача разрешений на приобретение 
строений, иеобходомых для размещения ор
ланов общества и для устройства складов;



10) давати дозволи па вступ товариства 
до стоваришення, що передбачає додаткову 
відповтльпість;

11) розвязувати питання, що перевищу
ють компетенцию ради та правлінця товари
ства.

35. Зміни і доповпешіа статуту, що їх 
ухвалі.™ загальпі збори, правління товари
ства повинно оформити подокох. встано
вленім для зміни статуту товариства.

б) Р а д а  т о в а р и с т в а  ( н е  о б о в ' я з 
к о в о ) .

36. Рада товариства складається з членів 
правління й осіб, що їх обирають до ради 
безпосередньо загальні збори (депутатів). 
Число депутатів визначають загальні збори 
з тим. шоб чимо членів, яких обирають за
гальні збори безпосередньо (депутатів), пе
ревищувало число членів правління найменш 
удвічі. Членп иравліппя не чають у раді пра
ва ухвального голосу лігше в питаннях, пе
редбачених у и. л. 4, б, 7, 12 і 16 арт. 40.

37. Депутатів до ради обирається- па тои 
роки. Частина їх вибуває що-гюку зпочатку 
жеребком, а потім за старшинством обрапня.
ліо-шжу таким чином вибуває.............депу-

-татів. Депутатів, що вибули можна обирати 
знову до оади.

іВ разі будь-хто з депутатів ішбуш до ре- 
чеппя найбшжчі загальні збори обпрають 
заміси, вибулого нового лепутата на рече
нець. що на нього було обрано вибулого де
путата.

3$. Рада обирає шо-року з числа депу
татів гадову та заступника голови ради. За
сідання пади відбуваються найменш один раз 
яа місяць. У разі потреби, засідання можна 
склпкатп й частіш па запрошепня правління, 
ревізійної комісії, або на бажапня гА 
рсього числа депутатів раж

39. Засідання ради вважається за відбулі, 
кати на- них приоре найменш Уг членів 
ради, з тич. що число депутатів ради, при
сутніх на засіданні, повинно бути більше за 
число присутніх на засіданні членів пра
вління.

Постанови ради ухвалюється звичайною 
-більшістю голосів.

10) дама разрешений на вступлопио об
щества в товарищества, предоаіагающве 
дошлюггельную егоететваїность;

11) раз|>ешенне вопросов, превышающих 
компетенцию совета и правления общества.

35. Изменения и аопаднелин устава, при
литые общим собранном, должны быть офор
млены правлением общества в порядке, 
ухтхиюэдетгом для «вменения устава об
щества.

б) С о в е т  о б щ е с т в а  ( п о  о б я з а -  
т е л  ь н о).

36. Совет общества состоит из членов 
правления п «я лиц. избираемых в совет не- 
посреаствеїию общим со-лкпшом (депута
тов). Количество депутатов определяется 
общим собрашем, с тем, чтобы чи-м© чле
не®, нзбтр?емых общим со'оалгнем непо
средственно (депутатов), превышало число 
членов правления не мепес чем в два раза. 
Члены правления «е падьзуются п совете 
прасч» решающего голоса лишь в вопросах, 
изложенных в п. я. 4, 6, 7. 12, 16 ст. 40.

37. ‘Депутаты в сонет избираются греком 
на три года, часть их 1вы5ывает еже
годно сперш тю жребию, а затем но стар
шинству нзбрапяя; ежегодно такті путем 
выбывает.... депутатов. Выбывшие дмтутэ
ты могут быть втювь избираемы в елзет.

В случае выбытия кого-либо пз депута
те® сто срока ближайшее общее ссоралпте из
бирает взамен выбывшего нового депутата 
на с|юк, на который был избран депутат, 
їм заменяемый.

38. Совет избирает ежегодно из числа 
депутатов председателя п заместителя пред
седателя совета. Заседания совета провс- 
хадят не реже одного раза в месяц. В слу
чае яадсйіюстп заседания совета могут быть 
созываемы и чаще по приглашению прав- 
вленнп, ревизионной комиссии или по жела
нию. -гаявлекному % всего числа депутатов 
совета.

39. Засодашя совета считаются пхггояв- 
ншмися, если на них явится не менее Уг 
членов совета, при атом число депутатов 
совета, присутствующих яа заседании, дол
жно превышать число присутствующих я» 
засегщзти членов правлешя.

їїостааовлокпя совета прішгмаются про
стым большинством голосов.



40. До відання раді належить:

1) розглядати подавані вії правління 
плппп його роботи на наступний квартал;

2) внзіпічата {юзмірн відсотків і комісії 
по активних і пасивних операціях товарист
ва, в межах розмірів, встановлених від На- 
1н»днь»го Комісаріату Фінансів УСРР. і ви
значати умови провадження цих операций;

3) {юзглядатн кошториси товариства Й що- 
року разом з правлінням подавати ці кошто
риси з своїм висновком на затвердження за
гальних зборів;

4) полапати иа затвердження загальних 
зборів пропозиції про спосіб і (юзмір плати 
голові та членам правління, членам прий
мального комітету та ревізійної комісії;

5) затверджувати розподіл обов'язків між 
членами правління, порядок діловодства, ра
хівництва і звітності!;

6) переглядати періодично, найрідше одни 
раз на три місяці, всі зобов'язання і векселі, 
що їх прийняло 'правління: перевіряти го
тівку каси та. незалежно від цього, прова
дити раптові ревізії.

> в а га. Рада «оже призначити одного 
чи декількох депутатів постійно иаглядатн 
за операціями товариства. Всі свої зау
важення що до провадження справ това
риства депутата повідомляють правління 
і коли воно но погоджуються з зауважен
нями депутатів, то повинно перОЕіести 
справу на розгляд ради;

7) перевіряти складувані від правління 
щомісячні баланси товариства та загальний 
.річний звіт і виготовлені за цим звітом для 
тюдапня на загальні збори доповіді разом з 
П|ЮП03нціею про розподіл прибутків або по
криття втрат;

8) визначати, на подання правління, па
пери. документи та майно, під яке можна ви
давати позики, а так само розмір цих позик, 
додержуючи крайніх розмірів, встановлених 
від І'лроднього Комісаріату Фінансів УСРР;

9) наперед розглядати всі справи, що їх 
слід обговорювати на загальних зборах, і по
давати загальним зборам висновки на ці 
справи;

40. К предмета* ведоїшя совета относит
ся:

1) рассмсггревпге представляемых правлю 
чгием планов его работы па следующий 
квартал;

2) определение размера процентов н 
комиссии по активным и пассивным опера
циям общества в пределах размеров, устано
вленных Нн]юдным Комиссариатом Финан
сов У(ЧТ, и определение условий совершеїпія 
этих операций:

3) рассмотрение смет общества « еже- 
годно© представление таковых смет теяигеет- 
ио © праялешгем иа утверждешг© общего 
еобряптея со свсяіми заключениями;

4) ігредста-влеішо па утве^мкдшше обще
го собрании предложений о способе и раз
мер© платы председателя « членов правле
ния. членов прномочного комитета п р*вн- 
знонпой компсспн:

5) утверждение распрсделешія (заиятий 
методу «.тепами правлению, порядка дело
производства, счетоводства и отчетности;

С) ПерїГОДІРЧССКйЙ пересмотр йе роже чем 
раз каждые три месяца всех ©гпиатвльств 
и векселей, принятых правлением; проверка 
тшичия кассы и. независимо от этого, 
производство 'неожиданных ревишзй.

П р п м о ч а П ' И о .  Совет может назна
чить одного или нескольких депутатов для 
постоянного наблюдения за операппимн 
общества. Все свои замечания откоаггелъ- 
«го ведения дел общества депутаты эти 
сообщают правлению, которое в случае 
своего -несогласия с замечаниями депута
тов обязано перенести вопрос на рас
смотрение совета;
7) проверка составляемых правлением 

ежемесячных балансов общества и общего 
годового отчета я гаяотсадоиных по этому 
отчету ДЛЯ ТГрЄДСТаВЛ(Є!И5Я в общее собра
нно докладов шесте с -продложепнем о рас
пределении прибылей иля покрытии уоыт- 
к»в:

8) определение, по представлению лравдл- 
лия, бумаг, документов и имущества, под 
которые могут был, выдаваемы займы, а 
также размера этих займов, с соблюдением 
помольных размеров, установленных Народ
ным Ком псари атом Финансов УССР:

9) предварительное рассмотрение всех 
дел, подлежащих обсуждению в общем соб
рании, и представление общему собранию по 
этим делам заключений;



пароплавних підприємств, з тим. що видана 
гід їх забезпечення позика йе може переви
щувати 60% перооіяшк ранкових цін то
варів з умовою, що ці товари або вантажі за
страховані попал «уму виданої під їх забез
печення позики «є менш зк на 10% і рс- 
ченце», принаймні, на один місяць більш віз 
реченця застави, а страхові документи на 
заставлене майно повинно передавати това
риству з вінювідіпім написом про право 
товариства одержати страхову винагороду у 
разі можливих втрат; б) під заставу держав
них ціипнх паперів, згідно о переліком, що 
його затвердив Народній Комісаріат Фінан
сів. Позики під заставу облігацій державних 
позик товариство мак право видавати також 
особам, що не ввіходять до складу членів 
товариства, а членам товариства позики мо
жна видавати незалежно від розміру відкри
того їм кредиту. Розмір позик, дананіх під 
ваставу цінних паперів, встановлює Народ
ній Комісарінт Фінансів УСРР;

4) відкривати членам товаретва кредити 
речением найбільш 10 місяців на ремонт та 
впорядкування будівель під соло-векселі з до
датковим забезпеченням віпапих сум при
бутками від вказаних будівель, а також за
ставою самих будівель *або права забудови, 
додержуючись чншіогц законодавства.

5) виконувати доручення членів товарист
ві! та сторонніх осіб, цебто одержувати пла

тежі по векселях та інших документах;
6) кумувати та продавати, з доручення 

членів товариства, товари й інше майно по
рядком. ню його встановлює Народній Комі
саріат Фінансів УСРР, порозумівшись з На
роднім Комісаріатом Торгівлі УСРР; при 
цьому купівлю з доручення члена товарист
ва іцитадитьоя або з одержанням всієї суми 
наперед, або з кредитуванням за рахунок 
викритого йому кредиту на умовах. 'Вка
заних в п. 2 цього артикулу, з умовою негай
ного викупу товару по виконанні правочпну. 
З д^іучоїшя кожного з членів товариства, 
«воно може виконувати товаро-комісійні опе
рації на суму но більш від відкритого дано
му членові товариства кредиту крім кулів- 
лІ-продажу держачих ціштх' паперів, що 
її можна провадити незалежно від розмірів 
відкритого даному членові товариства креди-

железнодорожиых и пароходных предприя
тий, яри этом выданный под их обеспечение 
заем не может превышать 60% средних ры
ночных цеп товаров, при условии, что эти 
товары или грузы застрахованы свыше сум
мы выдаваемого под их обеспечение займа не 
менее, чем на 10% и сроком, по крайней 
мере, на один месяц более срока залога, прн- 
этом страховые документы на заложенное 
имущество должны быть передаваемы обще
ству с соответствующей надписью, предо
ставляющей обществу право получить стра
ховое вознаграждение в случае возможных 
убытков; б) под залог государственных цен
ных бумаг, согласно перечня, утвержденного 
Народным Комиссариатом Финансов. Займы 
под залог облигаций государственных займов 
общество имеет право выдавать также лпцам, 
не входящим в состав членов общества, а 
членам общества займы могут выдаваться вне 
зависимости от размера открытого им кре
дита. Размер займов, предоставляемых под 
залог цепных бумаг, устанавливается Народ
ным Комиссариатом Фниапсов УССР;

4) открытие членам общества кредитов 
с|кжом не свыше 10 месяцев для ремонта и 
благоустройства строений под солб-векселя 
с дополнительным обеспечением выдаваемых 
сумм доходами от указанных строений, а 
также залогом самих строений пли права 
застройки, с соблюдением действующего за
конодательства;

51 исполнение поручений членов общества 
п посторонних лпц по получению платежей 
по векселям п иным документам:

6) покупка н продажа по поручению чле
нов общества, товаров л иного имущества 
в порядке, устанавливаемом Народным Ко
миссариатом Финансов УССР по соглашению 
с Народный Комиссариатом Торговли УССР; 
при этом покупка по поручению члена обще
ства производится либо с получением всей 
суммы вперед, лпбо с кредитованием за счет 
открытого ему кредита на условиях, указан
ных в п. 2 настоящей статьи, с условием 
немедленного выкупа товара по выполнению 
сдолкТг. По поручению каждою из члоноз 
общества последнее может выполнять това- 
]ю-кочиссно1Шыс операции на сумму не свы
ше открытого данному члену общества креди
та за исключением ьупдн-продажп государ
ственных ценных бумаг, которая может

5!5



ту, а так само з доручення осіб і установ, 
що йе ввіходять до «кладу члелів товари
ства;

7) приймати від членів товариства і сто
роннії осіб та установ підписку на цінні па
пери;

8) переказувати гроші на доручення чле
нів товариства і сторонніх осіб та установ 
та ашіуоити такі перекази;

9) відкривати кореспондентські рахунки 
для взашшшх ронрахріпсів з кредитовими 
установами (о:озу РОЇ* по різних платежах 
і дорученнях;

10) приймати від членів товариства, сто
ронніх <гіб та приватних організації! вклади 
безреченцеві, |н?чопце®і, а так само вклади 
на поточний рахунок;

11) приймати від членів товариства, сто
ронніх осіб та установ на схов і порядкуван
ня держанні цінні папери, акції (паї) акцій
них товариств та інші цінності;

12) п<; еднсіаштовуватн дисконтовані то
вари пг. м векселі і зообовязаімш в інших 
кредитних тсатшшх, а тав само перезаста
вляти в цих установах за згодою заставника 
цінності, товари й товаророзпоридчі докумен
ти, що Тх прийняло товариство в заставу;

13) шпинати гарантійні листи (поруки) 
й інші подібні зобов'язання, якими товарист
во ручіпіея, що член товариства вчасно 
сплаить платежі, за наявності! відповідного 
забезпечення цієї гарантії з тим, то суму 
гарантій, шо її видав товариство за кожного 
лоодннгто свого члена, ураховується при 
вирахуванні розміру відкритого членові то
вариства кредиту;

14) ярова піти операції тю грошевих та то
варових акредитивах.

У в а г а. Товариство не має права про
вадити цільове кредитування, крім випад
ків, передбачених п. 4 цього артикулу.

18. Товариству дозволяється приймати від 
торговців—роздрібників, кустарів і ремісни
ків до дисконту й на забезпечення за адр.ці- 
ЯЛЫ1ИМ іккгочшім рахунком або контокорент
ним рахунком соло-векселі, видані за під
писом кредитованного, крім того, найменш 
одної відомої товариству особи або супро
воджувані порукою відомої товариству 
особи.

производиться независимо от размеров от
крытого даииому члену общества кредита,, 
а также по поручению лиц н учреждений, 
йе входящих в состав членов общества;

7) прием от членов общества и посторон
них лиц и учреждений подписки на ценпые 
бумаги; ,

8) перевод денег по поручениям членов 
общества и посторонних лиц и учреждений, 
а равно оплату таких переводов;

9) открытие корреспондентских счетов для 
взаимных расчетов с кредитными учрежде
ниями Союза ССР по разным платежам и по
ручениям;

10) прием от членов общества, посторон
них лиц и частных организаций вкладов 
бессрочных, на срок, а также вкладов па 
текущий счет;

11) прием от членов общества, посторон
них лиц и учреждений на хранение и управ
ление государственных цепных бумаг, акций 
(паев) акционерных! обществ и другие цен
ностей;

12) переучет учтенных обществом вексе
лей п обязательств в иных кредитных учреж
дениях, а равно перезалог в этих учреждени
ях с согласия залогодателя ценностей, това
ров и товарораспорядительных документов, 
при пятых в залог обществом;

13) выдача гарантийных писем (поручи
тельств) и иных обязательств подобного рода, 
коими общество ручается за своевременное 
погашение членом общества платежей, при 
наличии соответствующего обеспечения этой 
гарантии с тем. что сумма гарантий, выда
ваемых обществом за каждого отдельного 
своего члена, учитывается при исчисления 
размера открытого члену общества кредита?

14) производство операций по денежным 
и товарным акредитивам.

П р и м е ч а н и е .  Общество по вправе
производить целевое кредитование, за ис
ключением случаев, продуемотрешых п. 4
настоящей статьи.
18. Обществу разрешается принимать от 

торговцев-розничииков, кустарей и ремеслеп- 
пиков к учету и в обеспечение по специаль
ному текущему счету пли контокорентному 
счету соло-векселя, выданные за подписями 
кредитуемого ІІ, кроме того, не менее одного 
известного обществу лица, либо сопровож
даемые поручительством известного обществу



19. Розмір відсотків і іпші умови що до 
дисконту векселів та інших зобов'язань по 
різних позиках, а так само по вкладах і бі- 
жучнх рахунках, визначає рала товариства. 
Розмір відсотків не може перевищувати 
крайніх розмірів, встановлених ®ід Народ
ного Комісаріату Фінансів УСРР.

20. Цінні папери в інше майно крім бу
дівель і трава забудови заставляється зви
чайною перецарюю заставлених речей пра
влінню товариства із заявою про те, підпи
саною власником їх, що в разі постачений 
позики в реченець, він дав нравлінпю това
риства право звернути заставлепе майно на 
покриття довгу через продаж його порядком 
нього статуту. В свідоцтві (квитанції), що її 
видається заставникові, повинно точно за
значати, які речі становлять предмет застави 
або забезпечення і па яких умовах видано 
позику.

У в а г а .  За «виняткових випадків, за 
одноголосною (мотивованою постановою 
правління товариство має право залиши
ти заставлено майно або товар на відпові
дальному охові заставника з тим, щоб за
ставник видав зобов'язання під його забез
печення, де повинно бути точно зазначена 
кількість товару і сховище його, по
клавши па заставшгка цивільну й кримі
нальну вцпавідальпіеть за цілість взято
го тга схов майна; па сховищах повинно 
накладати видимі ознаки того, що товар 
заставлено в товаристві.

21. Загальна сума всіх зобов’язань, що їх 
<к*ре ііа себе товариство, включаючи зобов’я
зання по поруках, пе може перевнщуватп 
власних Його-капіталів (склаїкового й запас
ного) бі.п>ш як в десять раз.

22. Загальна вартість належних това
риству цінних паперів не повинна поревп- 
вшцуватк одної шгтої частппп складкового 
кашталу. Проте, до цієї вартости не вклю
чається державні й гарантовані від уряду 
відсоткові папери.

23. Вільні гроші товариство повшіпо пе
реховувати в Державному Банкові Союзу 
РСР. Готівка товариства разом з сумами, що 
є иа схові в Державному Балкові Союзу 
М\ завжди повніша становити найменш

19. Размер процентов н иные условия щ> 
учету векселей іі иных обязательств до раз
лого рода займам, а также но вкладам и те
кущим счетам определяются советом обще
ства. Размер процентов не может быть выше 
предельных размеров, установленных Народ
ным Комиссариатом Финансов УССР.

20. Залог ценных бумаг и иного имуще
ства, за исключенном строений и права за
стройки, производится путем простой переда
чи заложенных вещей правленою общества 
г подписанным собственником пх заявлением 
о том, что в случае непогашений займа в 
срок, он предоставляет правленню общества 
право обратить заложенное имущество на 
покрытие долга путем продажи его в поряд
ке настоящего устава. В свидетельстве 
(квитанции), «выдаваемой залогодателю, 
должно быть точно указано, какие воши со
ставляют предмет залога пли обеспечения л 
па каких условиях выдан заем.

П р и м е ч а н и е .  В исключительных 
случаях, но единогласному эютнвирован- 
иому постановлению итравленнл, общество 
•имеет право оставить заложенное имуще
ство или товар на ответственном хранении 
заготовителя, с выдачей лм обязательства, 
под его обеспечение, в котором должно 
быть точно указапо количество товара и 
хранилище его, с возложением па залого
дателя гражданской и уголовной ответ
ственности за целость принятого па хра
нение имущества; на прапиллщах должны 
быть наложены <впдлмыс зпакп того, что 
товар заложен в обществе.
21. Общая сумма всех принимаемых па 

себя обществом обязательств, включая обя
зательства но поручительствам, не может 
превышать собственных его капиталов 
(складочного и запасного) более чей в десять 
раз.

22. Общая стоимость принадлежащих об
ществу ценных бумаг не должна превышать 
одной пятой части складочного капитала. 
В эту стоимость не включаются, одиако, го
сударственные и гарантированные правя- 
ілльстаам процентные бумаги.

23. Свободные денежные средства обще
ство обязано хранить в Государственном 
Банке Союза ССР. Денежная наличность об
щества вместе с суммами, находящимися на 
хранении в Государственном Банке Союза



Ъ% '.зобов'язань товариства по вкладах та 
позиках.

24. Суми, що їх товариство прийняло як 
вклади членів товариства та на поточні ра
хунки. видає товариство по інакше як по
рядком, встановленим у законі, по задово
ленні належних йому справлянь з даного 
члена.

Товариство .час право стягати належні 
Йому ошн, ню (всяких операциях з «усіх забез
печень, якладів і (поточних рахулків члена 
товариства, що « цовжшрком.

Довідки яро опертиш клієнтчв товариство 
видає, додержуючи Щравн.т. встановлених 
чинним законодавством.

IV. Управління.
25. За органи товариства с: а) загальиі 

збори, б) рада (кади її діородбачоно у ста
туті), в> правління, г) приймальний комітет,
д) ре^ойна комісія.

У в а г  а. У статуті товариства можна 
передбачати замшу, за зазначених у ньому 
випадків, загальних зборів зборами упов
новажених.
26. Члени органів товариства за зламання 

законів і статуту несуть кримінальну відпо
відальність, як урядові особи. За втрати, що 
виникли з їх неправильних вчинків і занед
бань, •воші від№«відають перед товариствам 
та поодинокими членами, а в разі неспромож- 
костп товариства—і не|кц кредитор аіми, з 
тим, що за -втрати, виниклі з гмигх спільних 
шмшлетой. члени органів товариства відло
ві іають солідарно.

а) 3 а г а л  і .  и  і  з б о р и .
27. Загальні збори членів товариства 

скликає правління о.рш раз на рік, пс піз
ніше січня місяця наступного за звітним -ро
ком; крім того, на писану вимогу ра.иі. реві
зійної комісії або членів товариства, що 
становлять 1ііп частішу «всіх членів това
риства. иайпізніш протягом 2 тижнів від дня 
подання до (Правління тщпоїщіюї заяви по
шипи» скликати надзвичайні загальні збори 
товариства.

На загальних зборах кожний член товари
ства, незалежно під |юзміру свого членського 
внеску, мас право па один голос.

1’СІ\ должна состішлять во «сякое время нс 
менее 8% обязателыств общества но вкла
дам и займам.

24. Суммы, принятые обществом в каче
стве вкладов членов общества н на теку
щие счета, выдаются обществом не иначе, 
как к порядке, указанном в законе, после 
удовлетворения причитающихся ему взыска
ний с динного члена.

Общество имеет право взыскивать причп- 
тающиеся ему суммы по любым операциям 
со всех обеспечений, вкладов и текущих сче
тов члена общества, являющегося должни
ком.

Справки об операциях клиентов общество 
выдает с соблюдением правил, установлен
ных действующим законодательством.

IV. Убавление.
25. Органами общества являются; а) об- 

ацео собрание, б) совет (если он предусмо
трев уставом), їв) (правление, г) «Точечный 
комитет, д) ревизионная комиссия.

П р и м е ч а н и е .  В уставе общества
может біггь предусмотрена замена, в ука
занных в нем случаях, общих собраний
собраниями уполномоченных.
26. Члены органов общества за наруше

ние законов и устава несут уголовную от
ветственность в качестве должностных лиц. 
За убытки, причиненные их неправильными 
действиями 11 упущениями, они несут <гг- 
ветствсипость перед обществом п отдельными 
членами его, а в случае несостоятельности 
общества—и перед кредиторами его, при- 
этом за убытки, возникшие от их совмест
ных действий, члены органов общества от
вечают солидарно.

а) О б щ е е  с о  б р а и н е.
27. Общие собрания членов общества со

зываются .правлением один раз в год не поз
же января месяца следующего за отчетным 
годом; сверх того, по письменному требо
ванию совета, ]н.'ВИзпонной комиссии пли 
членов общества, составляющих */,* часть 
всех членов общества, йе позже 2-х недель 
со дня подачи правлению соответствующего 
заявления, должно быть созываемо чрезвы
чайное общее собрание общества.

'На общих собраниях каждый член обще
ства, независимо пт размера своего член
ского* взноса, пользуется правом одного 
голоса.



28. Ко.ік число члені» товариства дося
гає 300. загальні збори, за їхньою лостапо- 
вою, можна «манити на «юри уіювноваскс- 
них, до яких переходять всі права загальних 
зборі», крім права розвязуватн питання про 
зміну статуту ії про ліквідацію товариства.

Коли число членів товариства переви
щить 1000, загальні збори повинно обов'яз
ково замінити зборами уповноважених.

29. Для обрання уповноважених склика
ється загальні збори членів товариства за 
встановленим у статуті порядком. Число 
уповноважених, що їх обирається що-року, 
якзначаєтьгн в 20% всього числа членів то
вариства. Одночасно для заміни вибулих до 
реченця уповноважених обирається кандида
тів до них. Збори уповноважених вважається 
за відбулі за наявності! •половини всього чи
сла уповноважених.

Коли через збільшення числа членів това
риства протягом операційного року уповно
важених буде менш як 20% числа членів то
вариства, правління повинно скликати над- 
звичайні загальні збори членів товариства, 
щоб добрати уповноважених до 20% всього 
числа членів товариства.

Па уловжкажсігих аіе можна обирати лсіб, 
що їх вже обрало до інших органів това
риства, або що працюють на будь-яких по
садах в товаристві; члени ради, правління та 
ревізійної комісії мають па зборах уповпо- 
влжешіх право ухвального голосу.

30. Про наступні загальні зборп публі
кується в офіційному місцевому органі преси 
пайпізніш за два тижні до призначеного для 
зборів дня; незалежно від публікації членів 
товариства повідомляється на зазначену ни
ми домівку окремішії повістками: в публіка
ції і повістках зазначається питаппя. що 
їх обговорюватимуть загальні збори.

31. Загальні збори визнається за відбулі 
і постанови їх в обов'язкові для всіх органів 
товариства і -для всіх членів товариства, ко
ли на збори ярпбуце. одна третина «всіх чле
нів. Кола іі призначений для загальних збо
рів день прибуде менш від зазначеного числа 
членів, то скликається повторні зборп поряд
ком, •азначеним в арт. 30, для обговорення 
справ, що для розгляду їх скликалося перші

28. Если количество членов общества до
стигает 300, общие собрания, по их по
становлению, могут быть заменены собра
ниями упашякяешьвх, которым дриовая- 
ваются все права общих собраний за ис- 
ключеннем права разрешать вопросы об 
кзменечши устава я о ликвидации общест
ва.

Если количество членов общества превы
сит 1000, общие собрания должны быть 
обязательно заменены ссбрашамя угощо-
МОЧ01ШЫХ.

29. Для избрания уттиомочешых созы
ваются общие собрания членов общества в 
установленном уставом порядке. Количество 
утголдомхяеяшых, избираемых ежегодно, оп
ределяется в 20% всего количества членов 
общества. Одновременно для замены выбыв
ших до срока уттаомочеяных избираются 
кандидаты к ним. ('обрання уполномоченных 
считаются состоявшимися при иа.шчш по
ловины всего числа улаккягочечптых.

Если вследствие увеличения -количества 
членов общества в течение операционного 
года уполномоченные будут составлять -ме- 
нео 20% количества членов общества, 
правление обязано созвать чрезвычайное 
общее собрание членов общества для до- 
избрагатя ушшомочепяых до 20% всего ко
личества членов общества.

Уіголгомочсиїїмші «о могут быть избра
ны лида, избранные в илы© органы мше- 
ства или работающие в обществе ш ка
ких-либо должностях; члены совета, пра
вления И 'ревизионной комиссии пользуются 
на собраниях уполномоченных правом ре
шающего голоса.

30. (1 предстоящем общем с«цшши про
изводится публикация в офтщшъчюх мест- 
поя органе печати не позже, чем за две 
педели до назначенного для собрания дня; 
невакисимо от публикации члены общества 
•извещаются по указанному ими месту жи
тельства особыми поисками; в публика
циях и повестках указываются вопросы, 
лодожащ-ігс «бсуждсчжю общего собрания.

31. Общее собрание признается состоя
вшимся и пооталовлоімя его являются обя
зательными для всех органов общества и 
для -всех членов общества, если иа собра
ние явится одна треть всех членов общеег- 
ва В случае, если в назначенный для об
щего собрания день явится менее указан
ного числа членов, созывается вторично© 
собрание в порядке, указанном в ст. 30,



загальні збори. Повтори! збори скликається 
иайраніш через один тиждень по перших не- 
відбулих зборах. Постанови па цих зборах 
ухвалюють присутні па них члени товари
ства, в іякопу б числі воин но зібралися.

32. На кожних загальних збо]іах члени то* 
варнотва обирають голову зборів з числа 
•цепів товариства. Ла голову загальних збо
рів но можна обирати особу, обрану до будь- 
якого з органів товариства.

33. Постанови загальних зборів ухвалю
ється звичайною більшістю голосів, крім 
едрав, зазначених у п. п. 6. 7, 8, 9 арт. 34, 
ад якими постанову повинна ухвалити біль
шість двох третин голосів членів, ЩО € на 
загальних зборах.

34. До відання загальних зборів належать 
такі питання:

1) обирати раду товариства (коли її не- 
редбачепо у статуті), правління* ревізійну 
комісію та* мандатів у члени ревізійної 
комісії, а так само усувати обраних до цих 
органів осіб до скінчення речеіщя, на який 
їх обрано;

2) встановляти розмір та спосіб плато 
членам органів товариства;

3) розглядати І затверджувати подані від 
ради іі правління кошториси товариства;

4) розглядати й затверджувати звіти то
вариства за минулий операційний рік, а так 
само розподіляти прибутки або втрати;

5) встановляти «ротне співвідношення 
відкритого членові товариства кредиту до 
членських внесків, -відповідно до арт. 9 ста
туту;

6) роешязувати питання про збільшення 
.розміру членських внесків для підсилення 
обі-п:вйх коштів товариства:

7) обговорювати гадані зміни статуту та 
доповнення статуту товариства;

8) ;юзвизуватп справи про ліквідацію то
вариства;

9) давати дозволи па набуття будівель, 
потрібних для розміщення органів товари
ства і для влаштування складів;

для обсуждения дел, для рассмотрения ко
торых было созвано первое общее собранно. 
Етрричное собрание созывается не ранее 
одной педели после первого весостцявшего- 
ея собрания. Постановления па этом собра
ния принимаются присутствующими на нем 
членами общества, в каком бы числе она 
пн собрались.

32. На каждом общем собрашш члены 
общества избирают председателя собрания 
из числа членов общества. Председателем 
общего собрания не может быть избрано 
лицо, избранное в какой-либо из органов об
щества.

33. Постаиювденодя общего собрания при- 
шчаются простым большвгіЬтаом голосов, 
за исключением дол, указанных в п. н. 6, 7, 
8, 9 ст. 34, по которым постановления 
должны быть приняты бодьшвяством двух 
третей голосов членов, присутствующих’в 
общем собрашш.

34. Веденню общего собрания подлежат 
следующие вопросы:

1) избрание совета общества (если он 
предусмотрен уставом), правления, реви
зионной комиссии, а также кандидатов б 
члены ревизионной комиссии, а равно уст
ранение избранных в эти органы лиц до 
зтетечешя срока, па который «ига было из
браны;

2) установление способа п размера платы 
членам органов общества;

3) рассмотрение и утверждение пред
ставляемых советом и правлением смет об
щества;

4) рассмотрение и утверждение отчетов 
общества за дотекший онерациоииый год, а 
также распределение прибылей или убыт
ков;

5) установление кратного соотношения 
открываемого члену общества кредита к 
членским взносам, в* соответствии со ст. 9 
устава:

6) разрешение зшросов об увеличении раз
мера членских взнос о© © целях усиления 
оборотных средств общества;

7) обсуждение предполагаемых изменений 
и дополнений устава общества;

8) разрешение вопросе® о ликвидация 
общества;

9) дача разрешений на приобретение 
строений, необходимых для размещения ор
ланов общества н для устройства складов;



10) давати дозволи на вступ товариства 
до стоваришсния, що передбачав додаткову 
відповідальність;

11) розвязуватп питапня, що перевищу
ють компетенцию ради та правління товари
ства.

35. Зміни т доповпсшія статуту, що їх 
ухвалили загальні збори, правління товари
ства повинно оформити породком, встано
вленим для зміни статуту товариства.

б) Р а д а  т о в а р и с т в а  ( н е  о б о в ' я з 
к о в о ) .

36. Рада товариства складається з членів 
правління Іі осіб, що їх обкрають до ради 
безпосередню загальні збори Он\татів\ 
Число депутатів визначають загальні збори 
з тпм. шоб чік'ло членів, яких обирають за
гальні збори безпосередньо (депутатів), пе
ревищувало число членів правління найменні 
удвічі. Члени правління не мають у рай пра
ва ухвального голосу лише в пптаннях. пе
редбачених у п. п. 4, 6. 7, 12 і 16 арт. 40.

37. Депутатів до ради опирається па тои
роки. Частіша їх вибуває що-року зпочатку 
жеребком, а потім за старшинством обрапия, 
шо-поьт таким чином вибуває..............депу
татів. Депутатів, що вибули можна обирати 
знову до пади.

іВ разі биь-хто з депутатів вибуде до ре
чення найближчі загальпі збори обіграють 
замість вибулого нового депутата па рече- 
пепь. ідо па люто було обрапо вибулого де
путата.

38. Рала обирав шо-року з числа депу
татів готову та заступника голови ради. За
сідання рант відбуваються найменш один раз 
яа місяць. У разі потреби, засідання можна 
скликати іі частіш па запрошення правління, 
ревізійної комісії, або па бажання У\ 
всього числа депутатів рази.

39. Засідання ради вважається яа відбулі, 
кати на них прибуде найменш % членів 
ради, з тим. що число депутатів ради, при
сутніх на засіданні, повинно бутл більше за 
число присутніх на засіданні членів пра
вління.

Постанови ради ухвалюється звичайною 
«більшістю голосів.

10) дача разрешений на вступлопно об
щества в товарищества, предполагающие 
допатпнтедьиую ответстветюсть;

11) разрешение вопросов, превышающих 
компетенцию совета и правлении общества.

35. Изменения и дополнения устава, при
нятые общим собранием, должны быть офор
млены правлением общества в порядке, 
удоновлеишш для ишепення устава об- 
щ єства.

б) С о в е т  о б щ е с т в а  ( н е  о б я з а -  
т е л ь  ІІ о).

36. Совет общества состоит из членов 
ТфаВЛОШЯ и «з лиц, избираемых в совет не- 
пооредггееїто общим собранном (депута
тов). Количество депутатов определяется 
<У)щим собрачтем, с тем, чтобы чк-\то чле
нов, іьзбкрреоіьіх общим сованием непо
средственно (депутатов), превышало число 
членов оравлетгя не менее чем в два раза. 
Члены правления не пользуются в совете 
прелом 'решающего голом лишь в вопросах, 
изложенных в п. «п. 4, С. 7. 12, 16 ст. 40.

37. Депутаты <в совет избираются сроки 
на три года, часть нх (выбывает еже
годно сперва по жребию, а затем по стар
шинству пвбрзшя; ежегодно таким путем 
выбывает.... депутатов. Выбывшие депута
ты могут быть вновь избираемы в совет.

В случае выбытия кого-либо из депута
та до ер-мпа ближайшее общее еобраяпго лз- 
бирает взамен выбывшего нового депутата 
на срок, на который был избран депутат, 
им заменяемый.

38. Совет избирает ежегодно пз числа 
депутатов председателя я заместителя иоед- 
седат&тя совета. Заседания совета проис
ходят не реже одного раза в месяц., В слу
чае надобности заседания совета могут быть 
созываемы и чаще по приглашению прав- 
влення, ревизионной комиссии или по жела
нию. ю’явдвішому гА всего числа депутатов 
совета.

39. Заседания совета считаются состояв
шимися. если па пах ямітея не менее Уг 
членов совета, при этом число, депутатов 
совета, присутствующих на заседании, дол
жно превышать число присутствующих да 
заседании членов правления.

'Постановления совета принимаются про
стым большинством голосов.



40. До відання ради наложить:

1) розглядати 'подавані «ід правління 
<шнп його роботи на наступний квартал;

2) визначати розміри відсотків і комісії 
по активних і пасивних операціях товарист
ва, н межах |)озмі[)ів. встановлених від Па
родийно Кочісаріиту Фінансів УСРІ\ і ви
значати умови провадження цих операций:

3) ]юзглядати кошториси товариства й що
року разом з правлінням подавати ці кошто
риси з своїм висновком па затвердження за- 
іальпнх зборів;

4) подавати іга затвердження загальних 
зборів пропозиції про спосіб і ]юзмір плати 
голові та членам правління, членам прий
мального комітету та ревізійної комісії;

5) затверджувати розподіл обов'язків між 
членами правління, порядок діловодства, ра
хівництва і звітності

6) переглядати періодично, найрідше один 
раз на три місяці, всі зобов'язання і векселі, 
що їх прийняло 'правління: перевіряти го
тівку каси та. незалежно від цього, прова
дити раптові ревізії.

У в а г а .  Рада іможе призначити одного 
чи декількох депутатів постіймо наглядати 
за операціями товариства. Всі свої зау
важення що до провадження справ това
риства депутати повідомляють правління 
і коли воно не погоджується з зауважен
нями депутатів, то повинно перенести 
сп|>аву на розгляд ради;

7) перевіряти складувані від правління 
щомісячні баланси товариства та загальний 
річний звіт і виготовлені за цим звітом для 
лодапня на загальні збори доповіді разом з 
піюпознцісю про розподіл прибутків або по
криття втрат;

8) визначати, на подання правління, па
пери, документи та майно, під яке можна ви
давати позики, а так само ростр цих позик, 
додержуючи крайніх розмірів, встановлених 
від Народпього Комісаріаті' Фінансів УСРР;

9) наперед розглядати всі справи, що їх 
слід «оговорювати на загальних зборах, і по
давати загальним зборам висновки па ці 
справи;

40. К предметам ведения совета относит
ся:

1) рассмотрение представляемых прадэлл- 
цяом сиатгов его работы па следующий 
квартал;

V) определение размера процентов и 
комиссии по активным и пассивным опера
циям общества в предедах размеров, устано
вленных Народным Комиссариатом Финан
сов УССР, н отчисление условий совершения 
отчих операций;

3) рассмотрение смет общества я еже
годное представление таковых смет совмест
но с травлением па упжрждешш общего 
сшраттея со своими заключениями;

4) прсдста-влепно па утверждению обще
го собранию ігрсдложошгіі о способе и раз
мере платы председателя « члеіюв лраіетс- 
ння, членов приемочного комитета и ревп- 
знонной комнсспи:

5) утверждение распределения занятий 
между членами правления, порядка' дело
производства, счетоводства п отчетности;

6) периодический пересмотр по реже чем 
раз каждые три месяца всех обязательств 
и векселей, принятых правлением: щюверка 
наличия кассы п. независимо от этого, 
производство 'неожиданных ровшвй.

П р и м е ч а н и е .  Совет может назна
чить одного или нескольких депутатов для 
постоянного наблюдения за операциями 
общества. Все свои заливания отчюситель- 
ио ведения -дед общества депутаты эта 
сообщают правленню, которое в случае 
своего яесаїшсня с замечаниями депута
тов обязано перенести вопрос на рас
смотрение совета;
7) проверка составляемых правленцем 

ежемесячных балансов общества іі общего 
годового отчета и изготовленных по этому 
отчету для продета вловия в общее «юра* 
пи о докладов вместе с предложоїшем о рас
пределения прибылей идя покрытии убыт
ков:

8) определите, по представлению правле
нии, бумаг, документов и имущества, под 
которые могут быть выдаваемы займы, а 
также размера этих займов, с соблюдением 
предельных размеров, установленных Народ
ным Комисариатом Финансов УССР:

9) предварительное рассмотрение всех 
дел, подлежащих обсуждению в общем соб
рании. и представление общему собранию по 
этим делам заключений;



10) вшіогкті! ти тановії про набуття ак
цій (паїв) акційних товариств, що їхні ста
тути затверджено встановленим порядком;

11) виносити постанови про продане бу
дівель і іншого майна, прийнятого на забез
печення відкритих кредитів, у розі несправ- 
шитті перед товариством членів, що відали 
їх лід застану, і призначати членів ради для 
участи в продажі майна;

12) обирати до скликання найближчих за
гальних зборів з числа депутатів кандида
тів у члени правління ця заміщення вибу
лих до речення членів правління на весь час, 
на який було обрано членів правління, або 
иа деякий час;

13) призначати з числа депутатів або з 
числа інших членів товариства трьох осіб
д.га перевірки та затвердження описів буді
вель, що їх члени товариства віддають на 
забезпечення відкритих кредитів;

14) обіграти членів товариства, що йе 
входять до складу раш, правліппя або реві
зійної комісії, до приймального комітету;

15) призначати та звільняти головпого 
бухгальтера, його заступника та довірених 
осіб і призначати їм утримання:

16) розглядати різні питання та непорозу
міння па подання правління, крім справ, що 
належать до розгляду загальних зборів;

17) розробляти та подавати па затвер
дження загальних зборів інструкцію про по
рядок обирання уповноважених, замість за
гальних зборів членів товариства

41. Рада в усіх своїх справах дає звіт 
загальним зборам.

«) П р а в л і и н я.
42. Правління товариства складається з

................ осіб, що їх обирають загал* ні
збери. Члени правління обирають з-поміж се 
бе голову на один рік; розподіл обов'язки 
між членами правління затверджує рада то
вариства. ІЦо-року один з членів правління 
вибуває із складу правління; спочатку чер
говість вибуття вгтаппвлюяьея жеребком, 
а потім за старі ни ігство» обрання. Вибулого 
члена правління можна знову обирати. У

У разі потреби, число членів правління 
може бути збільшено за постановою загаль-

10) вынссенне рошений по вопросам при* 
«юретенин акций (паев) акционерных об' 
ществ, уставы которых утверждены в уста
новленной порядке;

И) решение вопросов о продаже строе- 
иий и иного имущества, принятого в обеспе
ченно открытых кредитов, в случае неис
правности перед обществом членов, пред
ставивших их в залог, и назначение членов 
совета для участия в продаже имущества;

12) избрание до созыва ближайшего об
щего собрания из числа депутатов канди
датов в члены правления для замещения 
выбывших до срока членов правлення па все 
время, н» которое были избраны члены 
правления, или на некоторое время;

13) назначение из числа депутатов или 
из числа прочих членов общества трех лиц 
для проверки и утверждения описей строе
ний, представляемых членами общества в 
обеспечение открытых кредитов;

14) избрание членов общества, не входя- 
щпх в состав совета, правлении или реви
зионной комиссии, в приемочный комитет;

15) «назначение н увольнение главного 
бухгалтера, его заместителя и доверенных 
лиц, а также назначение нм содержания:

16) рассмотрение различных вопросов и 
недоразумений по представлению правления, 
за исключением дол, подлежащих рассмо
трению общего собрания;

17) разработка и представление на ут
верждение общего собрания инструкции о 
порядке избрания уполномоченных, заме
няющих общее собрание членов общества.

41. Совет во всех своих делах отчиты
вается перед общим собранием.

в) П р а в  л е п н е .
42. Правление общества состоят из ляп, 

избираемых общим собранием, '/лены пра
вления избирают из своей среды председа
теля сроком на один год; распределение 
обязанностей между членами правления ут
верждается советом общества. Ежегодно 
один из членов правлення выбывает из со
става правления; первоначально очеред
ность выбытия определяется жребием, а за
тем по старшинству пзбранпя. Выбывший 
член правления может быть избираем вновь.

В случае надобпостя, число членов пра
вления может быть увелкчепо постановлс-

52з



них зборів з тим, ідо порядок вибуття ново* 
обраних членів визначають загальні збори.

Члени правління дістають плату, розміром, 
ню його внзначакгті, загїілеліі збори, при 
цьому помісячну плату можуть одержувати 
тільки члени правління, лісі постійно в ньому 
нращоють.

43. В разі відсутності! голови, його засту
пає один з членів правління за постановою 
правління. Відсутніх з будь-якого випадку 
членів правління заступають члени ради то
вариства за пршначешш ради.

За час, коли член ради «пилнує обов’язки 
члена правління, він має всі права і викопує 
всі обов’язки члена правління; на весь цей 
час депутата увільняються від прав і обов'яз
ків в раді товариства.

44. Правління відає всіма справами това
риства, крім справ, віднесених до відання 
загальних зборів та ради товариства.

Зокрема до відання правління належить:

1) провадити всі операції, що належать 
до обсягу' діяльності! товариства;

‘2) затверджувати постанови приймального 
комітету:

3) подавати на попереднє обговорення 
ради всі питання, що належать до розгляду 
загальних зборів:

4) виготовляти щомісячні баланси й 
зв:ти про операції товариства:

5) складати річні звіти й кошториси то
вариства;

0) укладати договори та правочпнп, а так 
саме видавати, порозумівшись а радою то
вариства, довіреності на ведіння справ у 
судових та адявиіст^атітиих органах і ш 
ведіння інших справ від іменк товариства;

7) приймати і звільняти службовців то
вариства крім осіб, зазначених у п. 15 
арт. 40;

8) представляти товариство, без окремої 
<па те довірснос.ти, -перед усіма державними, 
громадськими й іншими установами та ор
ганізаціями;

9) розвязуватп витания про залишення 
заставлепопо товару й іншого майна на від
повідальному схові заставника.

45. Листування товариства провадить 
правління за підписом принаймні одного з

пнем общего собрания, при этом порядок вы
бытия вновь избранных членов определяет
ся общим собранием.

Члены иравленоя получают плату в раз- 
морс, определяемом общим собранием, при- 
этом помесячную плату могут получать 
лишь члены правления, постоянно в нем ра
ботающие.

43. В случае отсутствия председателя 
его заменяет одни из членов правления по 
постановлеппю правления. Отсутствующих 
по какому-либо поводу членов правления 
заменяют члены совета общества по назна
чению последнего.

Ко время исполнения членом совета обя
занностей члена правлення он пользуется 
всеми правами и несет все обязанности чле
на правления: на все это время нрава л 
обязанности депутата в совете общества с 
него слагаются.

44. Правление ведает всеми дслаАи обще
ства, исключая дел, отнесенных к ведению 
общего собрания и совета общества.

•В частности к ведению правления отно
сится:

1) ведение всех операций, входящих г 
круг деятельности общества;

2) утверждение постановлений приемоч
ного комитета;

3) представление на предварительное об
суждение совета всех вопросов, подлежащих 
рассмотрению общего собрания:

4) изготовление ежемесячных балансов в 
отчетов по операциях общества;

о) составление годовых отчетов н смет 
общества;

6) заключение договоров и сделок, а'так
же выдача, по соглашению с советом обще
ства, доверенностей па ведение дел <в судеб
ных л административных органах и на веде
ние иных дел от имени общества;

7) прием п увольнение служащих обще
ства, за исключением лиц, указанных в 
п. 15 ст. 40;

8) лредставптельствованис от имени об
щества, без особой па то доверенности, во 
всех государственных, общественных і 
иных учреждениях, и организациях;

9) решение вопроса об оставлении зало
женного товара и иного имущества яа от
ветственном хранении залогодателя.

45. Письменные сношения общества про
изводятся правлением за подписью по край-



члспів правління іі одного з окремо уповно
важених па те осіб; зобов'язання від імепк 
товариства видасться'за підписом голови 
правління та одиого з членів правління.

46. Сиравн па правлінні розвязується 
більшістю голосів. К<ш за обговорення 
справи па правлінні буде більш двох думок, 
то справу переноситься на розвивання ра
да.
. Постанови правління записується до кни
ги протоколів і їх -підписує голова і всі при
сутні члови правління.

г) П р и й м а л ь н и й  к о м и т о т .
47. Приймальний комітет складається

з........членів товариства, що їх оборав ра
да товариства (а коли організації ради не 
передбачено в статуті, то загальні збори). 
До числа членів приймального козгітету по 
можна обирати осіб, що е за членів ради, 
правління та ревізійної комісії.

48. З числа членів приймального комітету 
кожні шість місяців вибував, спочатку за 
жеребком, а потім за старшинством обран
ня, за чергою, половина членів комітету. 
•Членів комітету, що вибули з його складу, 
можна обирати знову.

49. На приймальний комітет покладаєть
ся розглядати справи про: ,

1) прийом до числа членів товариства й 
про відкриття їм кредиту;

2) зменшення або збільшення розміру 
відкритого членові товариства кредиту, 
урахувавши його кредптоспроможиість;

3) виключення поодиноких членів із скла
ду товариства через їхню некредитоспро
можність або через те, зцо воші втратили 
право бути в склав товариства.

У в а г а .  Виключати члена товари
ства через інші оричиин можна тільки за

постановою загальних зборів товариства;

4) визначення ступеня платіжиостп век
селів, подаваних від членів товариства до 
днекопту, або передаваних па забезпечення 
спеціальних поточних рахуаків, та надійно- 
стн інших забезпечень, подаваних до това
риства.
• 50. Засідання приймального комітету 
вважається за дійсні, коли на иих є пай-

ней мере одного из членов отравления н од
ного из особо уполномоченных па то лиц; 
обязательства от имени общества выдаются 
за подписью председателя иравдопия л од
ного из члеиов правления.

46. Дела в правлении решаются до боль
шинству голосов. Если при обсуждении во
проса в правлении выявится более двух мде- 
пий, дело переносится на разрешение со
вета.

Постановления правления заносятся в 
книгу протоколов и подписываются предсе
дательствовавшим и всеми присутствующи
ми членами отравления.

г) П р и е м о ч н ы й  к о м и т е т .
47. Приомочиьй комитет состоит из... чле

нов общества, избираемых советом обще
ства <а если организация совета не прсду-' 
смотрена уставом, то общим собранием). В 
число членов приемочного комитета но могут 
быть избраны лнца, состоящие членами со
вета, правления и ревизионной комиссии.

48. Из числа членов приемочного комитета 
каждые шесть месяцев выбывает, сначала 
ио жребию, а затем по старшинству избра
ния, по очереди половина члеиов комитета. 
Члены комитета, выбывшие из его состава, 
могут Сыть избираемы вновь.

49. На приемочный комитет возлагается 
рассмотрение дел:

1) о приеме в число члеиов общества и 
об открытии нм кредита;

2) об уменьшении иля увеличепии разме
ра открываемого члепу общества кредита с 
учетом его кредитоспособности;

3) об исключении отдельных членов пз со
става общества ввиду их некредитоспособ
ности или ввиду утраты ими права состоять 
в числе членов общества.

П р и м е ч а н и е .  Исключение члена из
общества по иным причинам возможно

только по постановлению общего собра
ния общества;
.4) об определении степени платежиости 

векселей, проявляемых членами общества к 
учету или передаваемых в обеспечение спе- 
цнадышх текущих счетов, а также надеж
ности иных обеспечений, представляемых 
обществу. *

50. Заседания приемочного комитета счита
ются действительными, если па них шрисут-



мети половина членів комітету; постанови 
комітету ухвалюєшся звичайною більшістю 
голосів* Коли в комітеті жодна думка не ма
тиме більшості!, справу переноситься на 
їчшязання правління. *

51. Постанови приймального комітету 
набувають сили тільки по тому, як їх за
твердить правління.

Кати прнймальинй комітет не погодиться 
з постановою правління, він може подати 
свої ффкуваїлія до ради товариства.

V. Ревізійна комісія.

5?. Ревізійна комісія складається з трьох 
членів і двох кандидатів, іцо їх обирають 
загальні збори членів товариства реченцем 
на один рік. Правління товариства повинно 
на вимогу' ревізійної комісії подавати їй 
па ознайомлення всі книжки та документи 
товариства і давати комісії відповідні по- 
ясиепия.

53. До відишш ревізійної комісії нале
жить:

1) перевіряти річний звіт і баланс;
2) давати висновки на проекти коштори

су на наступний операційний рік;
3) ревізувати касу, майно, діловодство і 

рахівництво товариства;
4) розглядати і давати висновки по суті 

операцій товариства.
54. Ревізійна комісія повинна провадити 

ревізію справ товариства найменш двічг на 
рік. Копії своїх актів ревізії і своїх виснов
ків та постанов ревізійна комісія надсилає 
до органів Народнього Комісаріату Фінан
сів УГРР і до правління товариства.

Крім періодичних ревізій ревізійна комі
сія мас право провадити раптові ревізії 
справ товариства.

55. Свої листівки про проведені ревізії 
справ товариства ревізійна комісія допові
дає на загальних зборах, так само допові
даючи їх перед поданням загальним зборам, 
раді товариства.

VI. Звітність.

56. Операційний рік товариства встаю- 
клюється з 1 жшіші по ЗО перегин, крім 
першого операційного року, що його вважа-

ствует не менее половины членов комитета; 
постановления комитета принимаются про
стым большинством голосов. Если в комп- 
тете пн одно мценне не соберет большин
ства, вопрос , переносится па разрешение 
правления.

51. Постановления приемочного комитета 
вступают в силу лишь после утверждения 
их правлением.

В случае, если приемочный комитет не со
гласится с постановлением правления, он 
может представить свое суждение в совет 
общества.

V. Ревизионная комиссия.

52. Ревизионная комиссия состоит из трех 
членов и двух кандидатов, избираемых общим 
собранием членов общества сроком на один 
год. Правление общества обязано по требо
ванию ревизионной комиссии представлять 
последней для ознакомлении ®се книги и доку
менты по обществу я давать комиссии надле
жащие об'яснешгя.

53. К педетпо ревизионной комиссии от
носится:

1) проверка годового отчета и баланса:
2) дача заключения но проекту сметы на 

предстоящий операционный год;
3) ревизия кассы, имущества, делопроиз

водства и счтволства общества;
4) рассмотрение и дача заключений по 

существу операций общества.
64. 'Ревизионная комиссия должна произ

водить ревизию дел общества не реже, чем 
два раза в год. Копии своих актов о реви
зиях и своих заключений и постановлений 
ревизионная комиссия прептавляст органам 
Народного Комиссариата Финансов У< СР н 
правлению общества.

Кроме периодических ревизий, ревизионная 
комиссия имеет право производить внезапные 
ревизии дел общества.

55. Заключения свои по произведенным 
ревизиям дел общества ревизионная комиссия 
излагает в докладах общему собранию, со
общая таковые также пород представлением 
общему собранию, совету общества.

VI. Отчетность.

56. Операционный год общества устана
вливается с 1 октября по 30 сентября за ис
ключением первого операционного года, ко-



сться бід дня організації товариства до ЗО 
•неросяя наступного року, коли товариство 
виникло після 31 березня в против- 
кочу \ж\ перший операціііиий рік вва
жається до ЗО вересня наступного року 
валютно. Річний звіт про операції товари
ства і кошторис на наступний рік повинно 
правління скласти і подати для перевірки 
та висновку до ревізійної комісії найпізні
ше за один місяць до дня, призначеного для 
чергових загальних зборів. Зменшувати за
значений місячний реченець можна за зго
дою ровізійиої комісії.

57. Товариство провадить оіююзвкгикті за 
формами, т їх встановив Народній Комі
саріат Фінансів УОРР. Щомісячні баланси, 
річний звіт з усіма додатками до них і ко
піями висновків ревізійної комісії, доповіді 
ради і правління та протокол загальних 
зборів, а так само статистичну звітність 
товариство (новинко подати до Народнього 
Комісаріату Фінансів УСРГ. Кінцевий ба
ланс на 1 жовтня, що його затвердили за* 
гальмі збори, і рахунок прибутків та втрат 
нонинно о полоні уватн в......................

На вимогу органів Народнього Комісаріа
ту Фінансів У(‘РР товариство повинно ще й 
давати всілякі відомості, звітні дані і по
ясненім з приводу своїх справ. Народньому 
Комісаріятові Фінансів І'СРР І його мгеце- 
ннм органам надається -право провадити пов
ні і часткові ревізії справ товариства.

VII. Розподіл зиску і втрат.

58. За зиск товариства визнається суму, 
іцо за.пннилася після відрахування -з гурто
вих прибутків: а) відсотків по вкладах і по
зиках, б) видатків иа утриманця органів 
товариства та на управління товарист
вом, в) втрат по операціях товариства. Із 
зиску найменні 20% відраховується до 
запасного капіталу товариства, а решту 
розподіляється за постановою загальних 
зборів.

50. Після відрахувань, впгаповлепих за
коном, статутом і постановами загальних 
зборів, решту річного зиску по тому, як за
гальні збори затвердять річний звіт, можна

Торы іі исчисляется со дня органнацни 
общества до ЗО сентября следующего 
года, осли общество возиикло после 
31 марта, в противном случае первый опе
рационный год исчисляется по 30 
сеитября следующего года включи
тельно. Годовой отчет по операциям 
общества и смета ла следующий год должны 
быть составлены н представлены правлением 
для проверки и дачи заключения ревизионной 
комиссии ле позже, чем за один месяц до для, 
назначенного для очередного общего собра
ния. Уменьшение указанного месячного сро
ка допускается с согласия ревизионной ко
миссии.

57. Общество ведет свою отчетность по
формам, установленным Народным Комисса
риатом Финансов УООР. Ежемесячные ба
лансы, годовой отчет со всеми приложения
ми к ним и копиями заключений ревизион
ной комиссии, доклады совета и правления 
и протокол общего собрания, а равно стати
стическая отчетность должны быть пред
ставлены обществом Народпому Комиссариа
ту Финансов УССР. Заключительный баланс 
на 1 октября, утвержденный общим собра
нием и счет прибылей п убытков должны 
быть публикуемы в.................... ! .

По требованиям органов Народного Комис
сариата Финансов УССР общество обязано 
кроме тото представлять всякого рода све- 
деппя, отчетные данные и объяснения по по
воду своих дел. Народпому Комиссариату Фи
нансов УОСР-п его местным оргаазх предо
ставляется право производить полные н ча
стичные ревизии -дел общества.

VII. Распределение чистой прибыли и 
убытков.

58. Чистой прибылью общества признается 
сумма, оставшаяся после вычета нз валового 
дохода: а) процентов по вкладам н займам,
б) расходов по содержащие органов общества 
и по управлению обществом, в) убытков по 
операциям общества. Из чистой прибыли не 
целее 20% отчисляется в запасный капитал 
общества, а остальная часть распределяется, 
согласно постановления общего собрания.

59. Остаток годовой чистой прибыли по
сле производства отчислений, установленных 
законом, уставом и постановлениями общих 
собраний, может быть, после утверждения



розподіляти між членами товариства про
порційно до їхніх членських внесків.

60. Ч.тови товариства. що вступили до 
окладу 'його протягам тччю рику, за який 
розподіляється зиск, мають право одержати 
дивіденд тільки за півроку і тільки тоді, ко
ли вони були в складі членів товариства 
найменш шість місяців протягом операцій
ного року. Члени товариства, що були в 
його складі менш, як шість місяців, права 
на одержання дивіденду не мають.

61. Коли при складанні звіту за операцій
ний рік виявляються втрати по операціях 
товариства, то їх покривається за рахунок 
запасного капіталу. Втрати, не покриті так, 
розподіляється між членами товариства про- 
норційно до сум їхніх членських внесків.
ІІ]щ цьому, загальні збори можуть поста
новити, щоб члени товариства внесли на 
поповнення втрат товариства суму, що -при
падає на частку кожного з них.’ Суму втрат, 
що її члени товариства но поповнили, за 
ним артикулом, списується із складкового 
капіталу. Коли зазначене описания змен
шить складковий капітал більш, як па 
Уз, то товариство підлягає ліквідації.

62. Суму втрат, що припадає иа частку 
кожного з членів товариства, за постановою 
загальних зборів члени товариства повніші 
внести до товариства на першу вимогу 
ігравліппя, але пайішніш чоре^одип місяць 
від для постанови про це загальних зборів.

Коли член товариства підмовиться підко
ритися постанові загальних зборів, то він 
повинен або заявити про змепиіоппя відкри
того йому кредиту, коли сума членського 
внеску за вирахуванням частки втрат буде 
вища від найменшого розміру членського 
внеску, або заявити про своє вибуття із 
складу членів товариства; в цьому разі су
му втрат ,що припадав иа його частку, ви
раховується з його членського внеску. Чле
нів товариства, що йе заявили протягом од
ного місяця від часу постанови загальних 
зборів про свій вихід, вважається за таких, 
що підкорилися постанові загальних збо
рів. Членів товариства, що їх внески після 
визначення втрат будуть 'меншими від уста
новленого у статуті найменшого розміру

общим собранием годового отчета, распреде
лен между членами общества пропорцио
нально их членским взносам.

60. Члены общества, вступившие в его 
состав в течение того года, за который про
изводится распределение прибыли, имеют 
право па получение дивиденда лишь за налга
ла и ири том лишь в том случае, если они 
состояли в составе членов общества по менее 
шести месяцев в течение оаерацпонпого гада. 
Члены общества, состоящие в его составе 
мепее шести месяцев, права на получение 
дивиденда йе имеют.

61. Если при составлении отчета ад опе
рационный год выявятся убытки по опера
циям общества, то таковые покрываются за 
счет запасного капитала. Убытки, йе покры
тые таким образом, распределяются между 
членами общества пропорционально суммам 
их членских гапосов. При этом, общее собра
ние может постановить о взносе члонамн 
общества в пополнение убытков общества па
дающей па долю каждого пз пих суммы. Сум
ма убытков, пе покрытая членами общества 
в порядке настоящей статьи, списывается со 
складочного капитала. Если такое списание 
повлечет за собой уменьшение складочного 
капитала более, чем иа одну трест, общество 
обращается к ликвидации.

62. Причитающуюся па долю каждого из 
членов общества, но постановлению общего 
собрания, сумму убытков, члены общества 
должны виести в общество по первому тре
бованию правления, но не позже одного ме
сяца со дня постановления о том общего 
собрания.

'В случае отказа подчиниться постановле
нию общего собрания, член общества обязан 
либо заявить об уменьшения открытого ему 
кредита, если оставшаяся за вычетом доли 
убытков сумма членского взноса будет выше 
наименьшего размора членского взпоса, либо 
заявить о своем выбытии из состава членов 
общества; в таком случае причитающаяся 
па его долю сумма убытков вычитается из 
его членского взпоса. Члены общества, ве 
заявившие в течение одного месяца со вре
мени постановления общего собрания о своем 
выходе, считаются потвлтвшимпгя поста
новлению общего собрания. Чдепы общества, 
взпосЬі которых после определения убытков, 
окажутся ниже установленного уставом наи
меньшего размера членского взноса, не по-



донського вноску, які не поповнили напер
ту вимогу правління свойого внеску до за
значеного найменшого розміру, вважається 
за вибулих із складу товариства.

Членський внессн; на покриття сумп 
втрат, що припадає на частку членів това
риства. зараховується або в день одержання 
від члена товариства повідомлення про від
мову поповнити втрати, або, коли нема та
кої заяви,—в останній депь, призначений 
для нього внеску.

63. Коли член товариства не внесе суми 
втрат, що припадає на його частку, і части
ну членського внеску його буде звернено на 
покриття задовженостп товариству і коли 
частина внеску, що лншішсь. буде вища 
від найменшого розміру членського внеску, 
всталовлоного в арт. 8, то член товариства 
залишається у складі товариства, але його 
позґшшеться права брати участь у розпо
ділі прибутку щктігом |м»у, в якому він став 
несправним платником товариству.

64. Майно, що його заставили товариству 
його члени, у разі члени несвоєчасно спла
тять свої довги, за постановою ради, про
дається через спспіялмп органи або в при
людних торгів з присутністю члена правлін
ня і двох членів ради після попереднього 
широкого оповіщення про цей продаж, че
рез об’яви або публікуючи про ще в місцево
му офіпійпому органі преси пайменш за два 
тижні до призначеного дня торгів.

VIII. Про припинення діяльности товари
ства.

65. Товариство підлягає ліквідації:
1) коли воно відхиляється від передбаче

ної у статуті мето, або коли його аіяльпість 
відхиляється в сторону, супротивну інтере
сам держави;

2) коли суд визнає товариство за неспро
можне;

3) кати чпсло члепів товариства буде 
меншим як 50;

4) ноля складковий капітал товариства 
зменшиться більш як па ’/*, або кати вима
гане співвідношення між задовжепістю й 
власним капіталом буде зламапс і якщо ка
піталу ве буде поповнено -протягом місяця 
від дня загальних зборів, шо па нпх було 
констатовапо зменшення капіталу;

5) за постановою загальних зборів.

полнившие по первому требованию правде- 
шш своего взноса до указанного наименьше
го размера, считаются выбывшими нз. со
става общества.

Зачет членского взноса в погашение пря- 
чптающейся па долю членов общества суммы 
убытков производится либо в день получения 
от члена общества собщения об отказе в по
полнении убытков, либо, при отсутствии та
кого заявления—в последний день, назна
ченный для такого взноса.

63. Если член общества не внесет причи
тающейся на его долю суммы убытков, и 
часть членского взноса его будет обращена 
на покрытие задолженности обществу п если 
оставшаяся часть взноса будет выше наи
меньшего размера членского взаоса, уста
новленного ст. 8, член общества остается 
в составе общества, по лпшастся права на 
участие в распределения прибыли в течение 
года, в котором он оказался неисправным 
плательщиком обществу.

64. Имущество, заложенное обществу его
членами, орп несвоевременной оплате послед
ними своих долгов, по постановлению совета 
продается через специальные оргапы либо с 
публичных торгов в присутствии члена пра
вления и двух членов совета после предвари
тельного широкого оповещения об этой про
даже путем об'явлений, либо путем публи
кации в местном официальном органе печати 
не менее чем за две педели до назначенного 
дня торгов. ^

VIII. О прекращении деятельности общества.

65. Общество подлежит ликвидации:
1) в случае уклонения от предусмотренной 

уставом цели пли уклонения ого деятельно
сти в сторону, противную интересам государ
ства;

2) в случае признания общества по суду 
несостоятельным;

3) в случае уменьшения числа его членов 
ниже 50;

4) в случае уменьшения его складочною 
капитала более, чем на Уз часть. или нару
шения требуемого соотпогаелпд между задол- 
жышостью и собственным капиталом обще
ства, если капитал пе будет пополней в ме
сячный срок со дня общего собрания, па ко
тором констатировано уменьшение капитала;

5) до постановлению общего собрания.



66. За випадків, передбачених у и.п. З 
та 4 арт. 65, загальні збори повинно 
скликати протягом двох тижнів від дня на
стання обставин, що спричиняють за собою 
ліквідацію.

67. Неспроможність товариства встанов
лює иалежний судовий оргаи, порядком сце- 
ціяльшіх правил* про тс, з тим, шю суд по
відомляє про визнання -товариства за не
спроможне Наро.ініії Комісаріат Фі нансів 
УСРР для -призначення від нього ліквідацій
ної комісії.

За наявності! умов, зазначених у п. 1, 
арт. 65, товариство розпочинає ліквідацію 
за постановою Народиього Комісаріяту Фі
нансів УСРР.

08. Ліквідацію справ і майна товариства 
пощадить ліквідаційна комісія у складі 3-х 
осіб з числа членів товариства, що їх оби
рають запільні збори, або призначає в тому ж 
числі Народній Комісаріят Фінансів УСРР.

Коли на підставі лрт.арт. 65 і 66 лікві
даційну комісію призначає Народній Комі- 
-саріт Фінансів УСРР. то він може призначи
ти до складу ліквідаційної комісії свого 
представника або представника кредиторів.

За свою роботу члени ліквідаційної комі
сії можуть одержувати за рахунок ліквідо
ваного товариства плату, розміром і поряд
ком, що їх встановлює орган, за постано
вою якого товариство ліквідується.

Члени ліквідаційної комісії за вчинені ни
ми неправильні чинності і втрати відпові
дають солідарно перед йенами товариства і 
кредиторами ліквідованого товариства.

Ліквідаційна комісія подає що-місяця до 
Народиього Комісаріяту Фінансів УСРР звіти 
пр» свою роботу.

69. Ліквідаційну комісію утримується ко
штом ліквідованого товариства в межах ко
шторису. що його затверджують загальні 
збори або орган, за постановою якого при
значено ліквідаційну комісію.

70. Ліквідаційна комісія негайно по об
ранні її або призначенні подає відповідному 
органові торгової реєстрації заяву про лікві
дацію товариства, а так само оголошує, за* 
значивши склад ліквідаційної комісії, її міс
це осідку та реченець для заяви претензій,

66. В случаях, предусмотренных в п. п. 
З н 4 ст. 66, общее собрание должно 
быть «шало в двухнедельный срок со дня 
наступления йхтоягельств, влекущих за со
бою ликвидацию.

67. Несостоятельность общества устава- 
вливается ікшежашнм судебным ирпшом в 
порядке особых правил О ТОМ, пр)! втом суд 
уведомляет о признании общества несостоя
тельным Народный Комиссариат Фтодсив 
УООР для назначения последним ликвида
ционной комиссии.

Пр» наличии уел;.ши И, указанных в л. I 
ст. 65, общество приступает к ликвидация ло 
посташвлетио Народного Комиссариата Фи
нансов УСРР.

68. Ликвидация дел и имущества обще
ства п]юнзволнтся лнквндацношюй комиссией 
в составе 3-х лиц и числа членов общества, 
избираемых общим собранием или назначае
мых в том же числе Народным Комиссариа
том Финансов УССР. '

Если на основании ст. ст. 65 и 66 ликви
дационная комиссия назначается Народным 
Комиссариатом Финансов УССР, последний 
может назначить в состав ликвидационной 
комиссии своего и|к\дставителя или ‘Предста
вителя кредиторов.

За свою работу члены лкквндаціюшіой ко
миссии могут получать, за счет ликвидируе
мого общества плату в |шмере и в порядке, 
устанавлнваелюм ортаном, постановлением 
которого общество обращено к ликвидации.

Члены ликвидационной комиссии за совер- 
шейные ими ‘неправильные действия и убыт
ки отвечают солидарно пород членами обще
ства и кредиторами ликвидируемого обще
ства.

Ликвидационная комиссия представляв 
ежемесячно в Народный Комиссариат Фшод- 
сов УОСР отчеты о своей робото.

69. Содержание лншгдацішпой комиссия 
производится за счет ликвидируемого обще
ства в пределах ометы, ут»с|«ждаомоЙ общим 
собранием пли органом, которым назначена 
ликвидационная комиссия.

70. Лпквндацпопая комиссия немедленно 
после своего избрания пли назначения подает 
соствстствукщему органу торговой регистра
ции заявление о ликнидаїиїн общества, а 
также производит публикацию с указанием 
состава ликвидационной комиссии, со место-



10) виносити постанови про набуття ак
цій (паїв) акційних товариств, що їхні ста* 
туги затверджено встановленим порядком;

11) виносити постанови про продаж бу
дівель і іншого майна, прийнятого на забез
печений відкритих кредитів, у разі несправ
ності! перед товариством членів, що віддали 
їх під заставу, і призначати членів ради дли 
участи в продажі майна;

12) обирати до скликання найближчих за
гальних зборів з числа депутатів кандида
тів у члени правління .ця заміщення вибу
лих до .речення членів правління на весь час-, 
на який було обрано членів правління, або 
на деякий час;

13) призначати з числа депутатів або з 
числа інших членів товариства трьох осіб 
для пе)іовфки та затвердження описів буді
вель, що їх члени товариства відда;оть на 
забезпечення відкритих кредитів;

14) обирати членів товариства, шо не 
входять до складу ради, правління або реві
зійної комісії, до приймального комітету;

15) нризігачатн та звільняти головного 
бухгалтера, його заступника та довірених 
осіб і призначати їм утримання;

15) розглядати різні питання та нелорозс- 
ч і і м і я  на подання правління, крім справ, щ» 
належать до розгляду загальних зборів;

17) розробляти та гидшати па затвер
дження загальних аборт інструкцію про по- 
ряд<« обирання шовноважеіпг-х. замість за
гальних зборів члепів товариства

41 Гада в усіх своїх справах дає лзіг 
загальним зборам.

в) Л р а в л і іі іі я.
42. Правління товариства складається з

................ осіб, що їх обирають загал? ні
збери. Члени правління обирають з-поміж се 
бе голову на один рік; розподіл обов'язків 
між членами правління затверджує рада то
вариства. ІЦо-року один з членів правління 
вибуває із склаї)' правління; спочатку чер
говість вибуття встановлюється жеребком, 
а потім за старшинством ооралпя. Вибулого 
члена правління можна знову обирати. У

У разі потреби, число членів правління 
може бути збільшено за постановою загалі.-

10) вынесение решений по воиросам при
обретения акций (паев) акционерных об
ществ, уставы которых утверждены в уста
новленном порядке;

11) решение вопросов о продаже строе
ний и иного имущества, принятого в обеспе
ченно открытых кредитов, в случае неис
правности перед обществом пленив, пред
ставивших их в залог, и назначение члепов 
совета для участия в продаже имущества;

12) избрание до созыва ближайшего об
щего собрания из числа депутатов канди
датов в члены правления для замещения 
выбывших до срока ч.рєіюв пр;имеішя на все 
время, на которое были избраны члены 
правлении, или на некоторое время;

13) назначение из числа депутатов или 
из числа прочих членов общества трех лиц 
для проверки и утверждения описей строе
ний. представляемых членами общества в 
обеспечение открытых кредитов:

14) избрание членов общества, ле входя
щих в состав совета, правления или ави
зном ной комиссия, в приемочный комитет;

15) назначение и увольнение главного 
бухгалтера, его заместителя и доверенных 
лиц, а также .назначение им содержания;

16) рассмотрение различных вопросов и 
недоразумений по представлению правления, 
за исключением дел, подлежащих рассмо
трению общего собрания;

17) разработка и представление па ут
верждение общего собрания инструкции о 
порядке избрания уполномоченных, заме
няющих общее собрание членов общества.

41. Совет во всех своих делах отчиты
вается перед общим собранием.

в) ' П р а в л е н и е .
42. Правление общества состоят из лиц, 

избираемых общим собранием. Фтепы пра
вления избирают из своей среды председа
теля сроком на один год; распределение 
обязанностей между членами правления ут
верждается советом общества. Ежегодно 
один из членов правления выбывает из со
става правления; первоначально очеред
ность выбытия определяется жребием, а за
тем по старшинству пзбраппя. Выбывший 
член правления может быть избираем вновь.

В случае надобности, число членов пра
вления может быть увеличено постановле-



цих зборів з тим. що порядок вибуття ново
обраних членів визначають загальні збори.

Члени правління дістають плату, розміром, 
що його визначають загальні збори, при 
цьому помісячну плату можуть одержувати 
тільки члени правління, які постійно в ньому 
працюють.

43. В разі відсутності! голови, його засту
пає один з членів правління за постановою 
правління. Відсутніх з будь-якого випадку 
членів правлішія*заступають члени ради то
вариства за призначенням ради.

За час. коли член ради викопує обов’язки 
члена правління, він мас всі права і виконує 
всі обов'язки члена правління; на весь цей 
час депутата увільняється від прав і обов’яз- 
к!в в раді товариства.

44. ‘Правління відав всіма справами това
риства, крім справ, віднесених до відання 
загальних зборів та ради товариства.

Зокрема до відання правління належить:

1) провадити всі операції, що належать 
до обсягу діяльності! товариства:

2) затверджувати постанови приймального 
комітету;

3) подавати на попереднє обговорення 
ради всі питання, що належать до розгляду 
загальних зборів:

4) виготовляти щомісячні баланси й 
зв;тп про операції товариства:

5) складати річігі звіти й кошториси то
вариства;

Г») укладати договори та иравочннп, а так 
саме видавати, порозумівшись з радою то
вариства, довіреності на ведіння оправ у 
судових та адміністративних органах і па 
•ведіння ііуцпх справ від імени товариства;

7) приймати і звільняти службовців то
вариства крім осіб, зазначених у *и. 15 
арт. 40;

8) представляти товариство, без окремої 
па те довірепостп, перед усіма державними, 
громадськими й іншими установами та ор
ганізаціями;

9) розвязуватп питания про яалшпоппя 
заставленого товару й іншого майна на від
повідальному схові заставника.

45. Листування товариства провадить 
правління за підписом принаймні одного з

пнем общего собрания, при этом порядок вы
бытия вновь избранных членов определяет
ся общим собранием.

Члены иравлеинн получают плату в раз- 
морс, определяемом общим собранием, ирн- 
этом помесячную плату могут получать 
лишь члены правления, постоянно в не» ра
ботающие.

43. В случае отсутствии председателя 
его заменяет один из членов правления по 
постановлению правления. Отсутствующих 
по какому-либо поводу членов правления 
заменяют члены совета общества по назна
чению последнего.

Во время исполнения членом совета обя
занностей члена правления он пользуется 
всеян правами л песет все обязанности чле
на правления: на все это время нрава и 
обязанности депутата в совете общества с 
него слагаются.

44. Правление ведает всеми делами обще
ства, исключая цел, отнесенных к ведению 
общего собрания л совета общества.

В частности к ведению правления отно
сится:

1) ведение всех операций, входящих в 
круг деятельности общества;

2) утверждение постановлений приемоч
ного комитета;

3) представление па предварительное об
суждение совета всех вопросов, подлежащих 
рассмотрению общего собрания;

4) изготовление ожсмссячных балансов я 
отчетов по операциям общества;

о) составление годовых отчетов и смет 
общества;

6) заключение договоров и сделок, а так
же выдача, по соглашению с советом обще
ства, доверенностей на ведение дел в судеб
ных и административных органах и «а веде
ние иных дел от имени общества;

7) прием и увольнение служащих обще
ства, за исключенном лиц, указанных в 
п. 15 ст. 40:

8) дредставительствовапие от имени об
щества, без особой па то доверенности, во 
всех государственных, общественных в 
иных учреждениях, и организациях:

9) решение вопроса об оставлении зало
женного товара н иного имущества да от
ветственном храпении залогодателя.

45. Письменные сношения общества про
изводятся правлением за подписью по край-



членів правлінця й одного з окремо У'ПОВЦО- 
важепих па то осіб; зобов'язання від імени 
товариства видається за підписом голови 
правління та одного з члоиів правлінця.

•
46. Сиравн на правлінні розвязується 

більшістю голосів. Коли за обговорення 
справи на правлінні буде більш двох думок, 
то справг переноситься па розвязанвя ра
ди.

Постанова правління записується до кни
ги протоколів і їх підписує голова і всі при
сутні члеип правлінця.

г) П р и й м а л ь н и й  к о м и т е т .
47. Приймальний комітет складається

з........членів товариства, що їх обпрас ра
да товариства (а коли організації ради не 
передбачено в статуті, то загальні збори). 
До числа членів приймадшого комітету не 
можна обирати осіб, що е за членів радн, 
правління та ревізійної комісії.

48. З числа членів приймального комітету 
кожні шість місяців вибуває, спочатку за 
жеребком, а потім за старшинством обран
ня, за чергою, половина членів комітету'. 
■Членів комітету, що вибули з його складу, 
можна обирати знову.

49. На приймальний комітет покладаєть
ся розглядати справи про:

1) прийом до числа членів товариства й 
про відкриття їм кредиту;

2) зменшення або збільшення розміру 
відкритого членові товариства кредиту, 
урахувавши його кредитоспроможність;

3) виключення поодиноких членів із скла
ду товариства через їхню некредитоспро
можність або через те, що вони втратили 
право бути в склад» товариства. к

У в а г а .  Виключати члена товари
ства через інші причини можна тільки за

постановою загальних зборів товариства;

4) визначення ступеня платіямтоетн век
селів, подаваних від членів товариства до 
дисконту, або передаваних на забезпечення 
спеціальних пегочпнх рахуаків, та надійно- 
стп інших забезпечень, подаваних до това
риства.
• 50. Засідання приймального комітету 
вважається за дійсиі, колп на них є най-

цей мерс одного из членов правления н од
ного из особо уполномоченных «а то лиц; 
обязательства от лмепн общества выдаются 
за подписью председателя правления и од
ного из членов правлении.

46. Дела в правлении решаются по боль
шинству голосов. Если при обсуждении во
проса в правлении выявится более двух мне
ний, дело переносится на разрешение со
вета.

Постановления правлення заносятся в 
кнпгу протоколов и подписываются предсе
дательствовавшим и всеми присутствующи
ми членами правления.

г) П р и е м о ч н ы й  к о м и т е т .
47. Ирнемочньй комитет состоит из... чле

нов общества, ‘избираемых советом обще
ства (а если организация совета но преду
смотрена уставом, то общим собранием). В 
число членов приемочного комитета не могут 
быть избраны лица, состоящие членами со
вета, правления л ревизионной комиссии.

48. Из числа членов приемочиого комитета 
каждые шесть месяцев выбывает, сначала 
ио жребию, а затем по старшинству избра
ния, по очереди половина члеиов комитета. 
Члены комитета, выбывшие из его состава, 
•могут быть избираемы вновь.

49. На приемочный комитет возлагается 
рассмотрение дел:

1) о приеме в число членов общества и 
об открытии им кредита;

2) об уменьшении или увеличении разме
ра открываемого члену общества кредита с 
учетом его кредитоспособности;

3) об нсключеппи отдельных членов нз со
става общества ввиду их некредитоспособ
ности или ввиду утраты пмп права состоять 
в числе членов общества.

Л р и м е ч а и н е. Исключение члена из
общества но пиым причинам возможно

только по постановлению общего собра
ния общества;
4) - об определении степени платежпостл 

векселей, проявляемых членами общества к 
учету или.передаваемых в обеспечение спе
циальных текущих счетов, а также надеж
ности иных обеспечений, представляемых 
обществу.

. 50. Заседания приемочного комитета счита
ются действительными, если на них присут-



моииг половина членів комітету; постанови 
жнгітрту ухвалюєшся звичайною більшістю 
голосів.’ Каїн в комітеті жодна думка не ма
тиме більшостн, справу переноситься на 
розвязання правління.

51. Постанови (приймального комітету 
набувають сили тільки по тому, як Тх за
твердить нравліпня.

Воли приймальний комітет не погодиться 
я постановою правління, він може подати 
свої згіркуваїпія до .раді! товариства.

V. Ревізійна* комісія.

5?. Ревізійна комісія складається з трьох 
членів і двох кандидатів, що їх обирають 
загальні збори членів товариства реченцем 
на однії рік. Правління товариства повітано 
на вимогу ревізійної комісії подавати їй 
па ознайомленім всі книжки тл документи 
товариства і давати комісії відповідні по
яснения.

53. До відання ревізійної комісії нале
жить:

і) перевіряти річний звіт і баланс;
V) давати висновки на проекти коштори

су на наступний операційний рік;
3) ревізувати касу, майно, діловодство і 

рахівництво товариства;
4) розглядати і давати висновки по' суті 

операцій товариства.
54. Ревізійна комісія лавинна провадити 

ревізію справ товариства найменш двічі на 
рік. Копії своїх актів ревізії і своїх виснов
ків та постанов ревізійна комісія надсилає 
до органів Народнього Комісаріату Фінан
сів УП’Р і до правління товариства.

Крім періодичних ревізій ревізійна комі
сія має право провадити раптові ревізії 
справ товариств

55. Свої висновки тг|ю проведені ревізії 
справ товариства ревізійна коміеія допові
дає на загальних зборах, так само допові
даючи їх перед поданням загальним зоорам, 
раді товариства.

VI. Звітність.

50. Операційний <р»к товариства вс.тан> 
влюсться З 1 ЖШШІЯ ІТИ ЗО вересня. Крім 
першого операційного року, що його вважа-

ствует не яснее половшім членов комитета: 
постоиовлелнн комитета принимаются про
стым большинством голосов. Если в коми
тете ни одно мнение не соберет большин
ства, вопрос , переносится па разрешение 
правлоиня.

51. Постановления приемочного комитета 
вступают в силу лишь после утверждения 
их правлением.

В случае, если приемочный комитет йе со
гласится с постановленном правлення, он 
может представит!» свое суждение в совет 
общества.

V. Ревизионная комиссия.

52. Ревизионная комиссия состоят из трех 
членов и двух кандидатов, избираемых общим 
сованием ч.делов общества сроком на один 
год. (Продление общества обязано по т|кюо- 
ванию ревизионной комиссии представлял» 
последней для ознакомления все книги и доку
менты по обществу и давать комиссии надле
жащие об'ясиошга.

53. К ведению ревизионной комиссии от
носится:

1) проверка годового,отчета и баланса;
2) дача 'заключения по проекту сметы на 

П]>едстонщий операниоиний год;
3) ]ювнзия кассы, имущества, делопроиз

водства и счетоводства общества;
4) рассмот|>ение и дача заключений по 

существу операций общества.
54. Ревизионная комиссия должна произ

водить ревизию лад общества не реже, чем 
два раза в год. Копни своих актов о реви
зиях и своих заключений и постановлений 
ревизионная комиссия пре ігтанляет органам 
Народного Комиссариата Финансов У(0]* и 
правлению общества.

Кроме периодических ревизий, ревизионная 
комиссия имоет право проавведить внезапные 
ревизии дел общества.

55. Заключеїтя своя по произведенным 
ревизиям дел общества ревизионная комиссия 
излагает в докладах общему с обратно, со
общая таковые тнеже перед представлением 
общему собранию, совету общества.

VI. Отчетность.

56. Операционный год общества устана
вливается с 1 октября но 30 сентября за ис
ключенном первого операционного года, ко-



■сться від дня організації товариства до ЗО 
вересия наступного року, коли товариство 
виникло після 31 березня в против
ному разі перший операційний рік вва
жається до ЗО вересия наступиого року 
валютно. Річний звіт про операції товари
ства і кошторис на наступний рік повинно 
правління скласти і подати для перевіюй 
та висновку до ревізійної комісії найпізні
ше за один місяць до дня, призначеного для 
че|>гових загальних зборів. Зменшувати за
значений місячний реченець можна за зго
дою ровізійиої комісії.

57. Товариство провадить свою звітність за 
формами, ш їх встановив Народній Комі
саріат Фінансів УС1>І>. Щомісячні баланси, 
річний звіт з усіма додатками до них і ко
піями висновків ревізійної комісії, доповіді 
ради і правління та протокол загальних 
зборів, а так само статистичну звітність 
товариство повинно подати до Народнього 
Комісаріату Шнапсів УСРР. Кінцевий ба
ланс на 1 жовтня, ню його затвердили за
гальні збори, і рахунок 'Прибутків та втрат 
повинно оголошувати в.........................

Ла вимогу органів Іїародпього Комісарія- 
ту Фінансів УСРР товариство повинно ще й 
давати всілякі відомості, звітні дані і по- 
яліюаіія з приводу своїх справ. Народному 
Комісаріатові Фінансів УСРг і його місце
вим органам надається право провадити пов
ні і часткові ревізії справ товариства.

VII. Розподіл зиску і втрат.

58. За зиск товариства визнається суму, 
що залишилася після відрахування з гурто
вих прибутків: а) відсотків «о вкладах і по
зиках, б) видатків на утримання органів 
товариства та на управління товарист
вом, -в) втрат по операціях товариства. Із 
зиску найменш 70% відраховується до 
запасного капіталу товариства, а решту 
розподіляється за постановою загачіьшіх 
зборів.

59. Після відрахувань, встановлених за
коном, статутом і постановами загальних 
зборів, решту річного зиску по тому, як за
гальні збори затвердять річний звіт, можна

торі,їй исчисляется со для органиагшя 
общества до ЗО сентября следующего 
года, если общество возникло после 
31 <марта, в противном случае первый опе
рационный год исчисляется по 30 
сентября следующего года включи
тельно. Годовой отчет ло операциям 
общества и смета па следующий год дагжны 
быть составлены и представлены правлением 
для проверки и дачи заключения ревизионной 
комиссии не позже, чем за один месяц до дня, 
назначенного для очередного общего собра
ния. Уменьшение указанного месячного оро
ка допускается с согласия ревизионной ко
миссии.

67. Общество ведет свою отчетность по 
формам, установленным Народным Комисса
риатом Финансов УСОР. Ежемесячные ба
лансы, годовой отчет со всеми приложения
ми к ним и копиями заключений ревизион
ной комиссии, доклады совета и правления 
и протокол общего собрания, а равно стати
стическая отчетность должны быть пред
ставлены обществом Народпому Комиссариа
ту Фипаисов УОСР. Заключительный баланс 
на 1 октября, утвержденный общим собра
нней и счет прибылей и убытков должны 
быть публикуемы в..........................

По требованиям органов Народного Комис
сариата Финансов УССР общество обязано 
кроме того представлять -всякого рода све
дения, отчетные данные и объяснения по по
воду своих дел. Народному Комиссариату Фи
нансов УОСР и его местным органам предо
ставляется право производить полные и ча
стичные ревизии дел общества.

VII. Распределение чистой прибыли и 
убытков.

58. Чистой прибылью общества лрпзыаеггя 
сумма, оставшаяся после вычета из валового 
дохода: а) нроцеитов по вкладам и займам,
6) расходов но содержанию органов общества 
н по управленню обществом, в) убытков ао 
операциям общества. Из чистой прибит не 
менее 20% отчисляется в запаспый капитал 
общества, а остальная часть распределяется, 
согласно постановления общего собрания.

59. Остаток годовой чистой прибыли по
сле производства отчислений, установленных 
законом, уставом п постзновлешіямя общих 
собраний, может быть, после утверждения



розподіляти між членами товариства про
порційно до їхніх члеиських внесків.

60. Ч.гопи товариства, що вступили до 
складу -його протягом темо року, за який 
рооіі'йілис.ться зиск, мають «рів» одержати 
дивіденд тільки за півроку і ТІЛЬКИ тоді, ко
ли воин були в складі членів товариства 
найменш шість місяців протягом операцій
ного року. Члени товариства, що були в 
його складі моїми, як имел, місяців, права 
па одержання дивіденду не мають.

61. Коли при складанні звіту за операцій
ний рв виявляються втрати’по операціях 
товариства, то їх покриваються за рахунок 
запасногп капіталу. Втрати, не покриті так, 
розподіляються між членами товариства про
порційно до сум їхніх членських внесків. 
При цьому, загальні збори можуть поста- 
повити, щоб члени товариства внесли на 
поповнення втрат товариства суму, що при
падав на частку кожного з них’ Гуму втрат, 
що її члени товариства не поповнили, за 
ним артикулом, списуються із складкового 
капіталу. Коли зазначене описання змен
шить складковий капітал більш. як на 
Уз, то товариство підлягаю ліквідації.

6?. Суму втрат, що припадаю на частку 
кожного з членів товариства, за постановою 
загальних зборів члени товариства повинні 
внести до товариства на першу вимогу 
праіВлИшп, але тпйіштш через опят місяць 
від дня постанови про цс загальних зборів.

Колп член товариства відмовиться підко
рятися постанові загальних зборів, то вій 
повинен або заявити про зменшення відкри
того йому кредиту, коли сума членського 
внеску за вирахуванням частки втрат буде 
вища від найменшого розміру членського 
внеску, або заявити про своє вибуття із 
складу членів товариства; в пьому разі су
му втрат ,що припадає на його частку, ви
раховується з його членського виеску. Чле
нів товариства, що ле заявили протягом од
ного місяця від часу постанови загальних 
зборів про свій вихід, вважається за таких, 
що підкорилися постанові загальних збо
рів. Членів товариства, що їх внески після 
визначення втрат будуть меншими від уста
новленого у статуті найменшого розміру

общим собранием годового отчета, распреде
лен между членами общества пропорцио
нально их членским взносам.

60. Члены общества, вступимте в еп> 
состав в течение того года, за который про
изводится распределение прибыли, имеют 
право на получение дивиденда лишь за долго- 
да и при том лишь в том случае, есл «л 
состояли в составе членов общества цо менее 
шесто месяцев в течете операционного года. 
Члены общества, состоящие в его составе 
мепее шести месяцев, права па получение 
дивиденда не имеют.

61. Если при составлении отчета за опе- 
раннопный год выявятся убытки по опера
циям общічтна. то таковые покрываются за 
счет запасного капитала. Убытки, не покры
тые таким образом, распределяются межлу 
членами общества пропорционально суммам 
их члепекпх взносов. При атом, общее собра
ние может постановить о взносе членами 
общества в пополнение убытков общества па
дающей па долю каждого из пих суммы. Гум
ма убытков, йе покрытая членами общества 
в порядке настоящей статьи, слнсыпетгя со 
складочного капитала. Если такое списали* 
повлечет за собой уменьшение складочпого 
капитала более, чем на одну трест, обществ» 
обращается к ликвидации.

62. Причитающуюся на долю каждого из
членов общества, но постановлению цбщего 
собрания, сумму убытков, члены общества 
должны внести в общество по первому тре
бованию правлення, по пе позже їдкого ме> 
сипа го дня постановления о том общего 
собрании. •

В случае отказа подчиниться постановле
нию общего собрания, член общества обязан 
либо заявить об уменьшении открытого ему 
кредита, если оставшаяся за вычетом доли 
убытков сумма члепского .взноса будет выше 
наименьшего размера членского взноса, либо 
заявить о своем выбытии из состава члевоя 
общества; в таком случае причитающаяся 
па его долю сумма убытков вычитается из 
его члепского взпоса. Плены общества, ве 
заявившие в течение одного месяца со вре
мени постановления общего собрапля о своем 
выходе, считаются подчипявпшмнгя поста
новлению общего собрания. Члены общества, 
взносы которых после определения убытков, 
окажутся ниже установленного уставом наи
меньшего размера членского взноса, не по-



членського вноску, які по поповнили па пер
шу вилогу правління свойого внеску до за
значеного найменшого розміру, вважається 
за вибулих із складу товариства.

Членський лпесок на покриття суми 
втрат, що припадає на частку членів това
риства. зараховується або в ден/, одержання 
вії нова товариства повідомлення про від
мову поповнити втрати, або, каїк нема та
кої заяви,—в останній день, призначений 
для нього внеску.

63. Коли член товариства не внесе суми 
втрат, що припадає на його частку, і части
ну членського внеску його буде звернено на 
покриття задовжсности товариству і каїн 
частіша внегюу, що лнііпглась, буде вища 
від найменшого розміру членського внеску, 
встановленого в арт. 8, то член товариства 
залишається у складі товариства, але Його 

'возіямиється права брати участь у (розпо
ділі прибутку протягом року, в якому він став 

,несправним платником товариству.
64. Майпо, що його заставили товариству 

його члени, у разі члени несвоєчасно спла
тять свої довги, за постовою ради, про
дається через спепіяльні органи або в при
людних торгів з присутністю члена правлін
ня і двох членів радп після попереднього 

‘широкого оповіщення про цей продаж, че
рез об’яви або публікуючи про це в місцево
му офіційному органі преси найменш за два 
тижні до -призначеного дня торгів.

VIII. Про припинення діяльности товари
ства.

<>5. Товариство підлягає ліквідації:
1) каш воно відхиляється від передбаче

ної у статуті мета, або колп його діяльність 
відхиляється в охорону, суиротівпу інтере
сам держави;

2) коли суд визнає товариство за неспро
можно;

3) колп число членів товариства буде 
меншим як 50;

4) воли складковий капітал товариства 
зменшиться більш як па ‘/а, або каїн вима
гане співвідношення між задовженістю й 
власним капіталом буде зламане і якщо ка
піталу не буде поповнено протягом місяця 
від дпя загальних зборів, що на нях було 
констатовано зменшення капіталу;

5) за постановою загальних зборів.

полнившие по первому требованию правле
ния своего взноса до указанного наименьше* 
го размера, считаются выбывшими из со* 
става общества.

Зачет членского взноса в погашение пре* 
читающейся на долю членов общества суммы 
убытков производится либо в день получение 
от члена общества собщения об отказе в по
полнении убытков, либо, при отсутствии та
кого заявления—в последний день, назна
ченный для такого взноса.

63. Если член общества не внесет причи
тающейся на его долю суммы убытков, и 
часть членского взпоса его будет обращена 
па покрытие задолженности обществу п если 
оставшаяся часть взноса будет выше наи
меньшего размера члепского взпоса, уста
новленного ст. 8, член общества остается 
в составе общества, по лишается права на 
участие в распределении прибыли в течение 
года, в котором он оказался неисправным 
плательщиком обществу.

64. Имущество, заложеппое обществу его
членами, ори несвоевременной оплате послед
ними своих долгов, по постановлению совета 
предается через специальные оргапы либо с 
публичных торгов в присутствии члена пра
вления и двух членов совета после предвари
тельного широкого оповещения об этой про
даже путем об’явлений, либо путем публи
кации в местном официальном органе печати 
не менее чем за две недели до назначенного 
ДНЯ торгов. •

VIII. О прекращении деятельности общества,

65. Общество подлежит ликвидации:
1) в случае уклонения от предусмотренной 

уставом цели иля уклонения его деятелытл- 
стп в сторону, противную итггоресам государ
ства;

2) в случае признания общества по суду 
весосггоятельпым;

3) в случае уменьшения числа его членов 
ниже 50;

4) в случае уменьшения его складочного 
капитала более, Чем па Уз чип,. или нару
шения требуемого соотношелпл между задол- 
кышстъю и собственным капиталом обще
ства, если капитал ве будет пополнен в ме
сячный срок со дня общего собрания, на ко
тором констатировало уменьшение капитала;

5) по постановлению общего собрания.



66. ;$а випадків, передбачених у л.п. З 
та 4 арт. бо. загальні збори лошішю 
«кликати проти гол двох тижнів від дня на
стання обставин, дцо спричиняють за собою 
ліквідацію.

67. Неспроможність товариства встанов
лює належний судовий оргаи, порядком пю- 
ціяльиих правил* про те, з тим, що суд по
відомляє про визнання товариства за не- 
< проможнс На|к>дній Комісаріат Фінансів 
УСРР для призначення від нього ліквідацій
ної комісії.

За наявності! умов, зазначених у я. 1, 
арт. 65. товариство розпочинає ліквідацію 
за постановою Народнього Комісаріату Фі
нансів УСИ*.

68. Ліквідацію справ і майна товариства 
яриадить ліквідаційна комісія у складі 3-х 
осіб з числа членів товариства, що їх оби
рають загальні збори, або призначає в тому ж 
числі Народній Комісаріат Фінансів УСРР.

Коли на підставі арт.арт. 65 і 66 лікві
даційну комісію призначає Народній Комі- 
•саріт Фінансів УСРР. то він може призначи
ти до складу ліквідаційної комісії свого 
представника або представника кредиторів.

За свою роботу члени ліквідаційної комі
сії можуть одержувати за і>ахуш>к ліквідо
ваного товариства плату, розміром з -поряд
ком, що їх встановлює орган, за постано
вою якого товариство ліквідується.

Члени ліквідаційної комісії за вчинені ни
ми неправильні чпниості і втрати відпові
дають солідарно перед членами товариства і 
кредиторами ліквідованого товариства.

Ліквідаційна комісія подає що-місяця до 
Народнього Комісаріяту Фінансів УСРР звіти 
про свою роботу.

60. Ліквідаційну комісію утримується ко
штом ліквідованого товариства в межах ко
шторису. що його затверджують запільні 
збори або орган, за постановою якого при
значено ліквідаційну комісію..

70. Ліквідаційна комісія негайно по об
ранні її або призначенні подав відповідному 
органові торгової реєстрації заяву про лікві
дацію товариства, а так само оголошує, за
значивши склад ліквідаційної комісії, її міс
це осідку та |*ченець для заяви претензій,

66. В глучаях, лредусжггрепнмх в п. я. 
З н 4 ст. 66. общее собрание должно 
быггь псовано в двухнедельный срок СО ДНЯ 
наступления обстоятельств, влекущих за со
бою ликвидацию.

67. Несостоятельность общества устана- 
кинваетсн надлежащим судебным органом в 
порядке особых н|>авил о том, и|>и этом суд 
уведомляет о признания общества несостоя
тельным Народный Комиссариат Фшшсов 
УООР для назначения помедним ликвида
ционной комиссии.

При наличии услдвнй, указанных в п. 1 
ст. 65, общество -приступает к ликвидации ло 
постановлению Народного Комиссариата Фи
нансов УСРР.

68. Ликвидации дел и имущества обще
ства производится ликвидационной Комиссией 
н составе 3-х лиц и числа членов общества, 
избираемых общим собранием или назначае
мых в том же числе Народным Комиссариа
том Финансов УССР. 1

Если на основании ют. ст. 65 и 66 ликвн- 
•дациоішая комиссия назначается Народным 
Комиссариатом Финансов УССР, последний 
может назначить в состав ликвидационной 
комиссии своего представителя или предста
вителя кредиторов.

За свою работу члены ликвидационной ко
миссии могут получать, за счет ликвидируе
мого общества плату в размере и в порядке, 
устанавливаемом органом, постановлением 
которого общество обращено к ликвидации.

Члены ликвидационной комиссии ла совер
шенные ими ‘неправильные действия и убыт
ки отвечают солидарно перед членами обще
ства и кредиторами ликвидируемого обще
ства.

Ликвидационная комиссия представляет 
ежемесячно в Народный Комиссариат Финан
сов УОСР отчеты о своей работе.

69. Содержание ликвидационной комиссии 
производится за счет ликвидируемого обще
ства (в пределах ометы, утверждаемой общим 
собранием или органам, которым иазиаяена 
ликвидационная комиссия.

70. Ликвпдазгпопая комиссия немедленно 
после своего избрания ял» назначения подает 
ссяшстствувдщему органу торговой регистра- 
шш заявление о лихвидапин существа, а 
также производит публикацию с указаипем 
состава ликвидационной комиссии, ее место-



лопе|іеднього розгляду ліквідаційного звіту і 
кінцевого ліквідаційного балансу.

80. Книга, документи б іяші архявдгі ма
терии и ліквідованого товариства здає лік* 
шдаційна комісія за списком до відповідного 
органу Центрального Архівного Управлінця 
УСРР.

Харків. 2 серпня 1929 р.

Заст. Голови Української Економічної 
Наради Сербиченко.

БоршннчнЙ ('прав Укрїиокої Еконо
мічної Караїмі Кас’ян.

дациошгоб комиссией лишь для предвари
тельного рассмотрения ликвидационного от
чета я заключительного ликвидационного 
баланса.

86. Бонги, документы и иные архивные 
материалы ликвидированного общества сда
ются ликвидационной комиссией по опясн 
соответствующему органу Центрального 
Архнвиого Управления УССР.

Харьков. 2 августа 1928 г.

Зам. Председателя Украинского Эконо
мического Совещания Сербиченко.

Управляющий Делами Украинского Эко- 
комического Совещания Касьян.

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!

З І5*го вересня 1928 року Юридичне Ви
давництво ІШЮ передало Газетному Ба>рі 
ІІаркомпоштеля експедування своїх періо
дичних видань, а тому а зазначеного числа 
Галетно 1>юро надсилатиме їх безпосередньо 
на адреси передіиатннків.

У зішлу з цнм усі скарги про неодержан
ня «Збірника ) законній і гозпорнджень 
Уряду УОРГ», «бюлетеня На|юдш.ого Комі

саріату Юстиції», «Вестника Советской Юс
тиции» і «Червоного Права», що надсила
тимуться лсрсдаиагтаикаїм після 15-го вере
сня 1923 року слід направляти лише до Га
зетного Бюра (Харків, Кооперативна вул.. 
\2 9). яке відповідає перед передплатниками 
за акуратну та своєчасну доставку черго
вих А*Х* нашої періодики.

Юркидаажщтво. Газетне Бюро.



ЮРИДИЧНЕ видавництво НКЮ УСРР
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ:—Харків, вуями* Артем*. Я
КРАМНИЦІ: Київ, вул. Вороясьиого, 17 

Одеса, вуя. Ляселя, 12
Дніпропетровське, проспект Карла Маркса, р*г ЛмЬмыь. Я 
Лртеновське. Харківська аул., ЗІ 
Полтава, Котляревська аул., ІІ 
Харків, аул. Першого травня, В

«РВДСТПВНИЦТВЛ: Юридичне Вид-ао НКЮ РСФРР-Мвсква, Кузнецка! я ост, Ті

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:
БЮЛЕТЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО 
= УРЯДУ УКРАЇНИ =

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
відділ І І ІІ на 1 рік . . 15 карб. 

. - - ..півроку . 8

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до „36. Уз.“ за 1928 р. (від І І Іі) 

ЦІНА І крб. 50 коп.

ЧЕРВОНЕ
П Р А В О

ДВОХТИЖНЕВИЙ ОРГАН 
НАРКОМЮСТУ У. С. Р. Р.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік.................б крб. — коп.
На півроку . . . .  З  .  5 0  „

ЮСТИЦІЇ
(ОБІЖНИКИ,

НАКАЗИ,
ПОСТАНОВИ 
та ОГОЛОШЕННЯ)
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

На 1 рік................8 крб.— к.
„ півроку . . . .  4 • 50 к.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до Бюлетеня на 1928 рік 

ЦІНА 1 крб.

ВЕСТНИК
С О В Е Т С К О Й
юстиции

Двухнедельный Орган Нарком* 
юста и Украинского Юридмче* 

ского О-ва

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На I год................. 10 руб. — коп.
На б месяцев . . . 5 я 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.



ЗВ1РШК
«ШКОКБКЬ ТІ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОЕІ^ИЧО рБЛМОЬКОГР УРЯДУ УКРАІНИ

ЗЛ.'19<2 8рІ1«
Офіцінме пидляїчл пгдоОдиьОгО кОлгОдріяту и>Отицп

5 жовтня 1928 р. Відділ ДРУГИЙ № 17 5 октября 1928 Г. Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ
Постанови УЕН 

(25 липня, 16 серпня 1928 р.)
08. Про скасування постанови Про розміри 

І порядок зарахування додаткових видат
ків при складанні кошторисів, калькуляцій 
та звітів на будівельні роботи, що їх про
вадять державні установи й підприємства 
та житлова кооперація що до цивільного 
будівництва".

і>9. Як затверджувати проекти промислового 
будівництва, шо його провадить Вища Ра
да Нароанього Господарства УСРР, И міс
цеві органи та підурядні Гй підприємства 
й установи.

Постанови Наркомвнусправу, ВРНГ
СРСР, Наркомторгу, Центральної

Санітарно-Технічної Ради та Нарком- 
юсту УСРР.

(24 травня, 6—30 червня^ липня, 
1—11 серпня 1928 р.)

100. інструкція про права та обов'язки двірни
ків.

101. Устава про Державне Управління в спра
ві будування Харківської Державної Райо- 
нової Електрично» Станції .ЕСХАР", що 
є на державному бюджеті й у віданні 
ВРНГ УСРР.

102. Про встановлення плати за перемол се
лянського зерна.

103. Санітарні норми й правила як улаштову
вати та експлоатувати ставки для питьовоГ 
води.

104. Про торг виноградними, садово-ягідними й 
родзинковими винами.

105. Як реалізувати культове майно закритих 
молитовень та самі молитовні.

106. Тлумачення закону з 29 лютого 1928 р. 
про комірне.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления УЭС 

(25 июля, 16 августа 1928 г.)
98. Об отмене постановления .О размерах и 

порядке исчисления накладных расходов 
пои составлении смет, калькуляций и от
четов по строительным работам, произво
димым государственными учреждениями и 
предприятиями и жилищной кооперацией 
по гражданскому строительству.

99. О порядке утверждения проектов по про
мышленному строительству, производимо
му Высшим Советом Народного Хозяйства 
УССР, его местными органами и подведом
ственными ему предприятиями и учрежде
ниями.

Постявовления Наркомвнудела, НСНХ 
СССР, Наркомторга, Центрального 

Санитарно-Технвческого Совета и Нар- 
комюста УССР.

(24 мая, 6—30 июня, 5 июля,
1 — 11 августа 1928 г.)

100. Инструкция о правах и обязанностях двор
ников.

101. Положение о Государственном Управлении 
по постройке Харьковской Государствен
ной Районной Электрической Станции 
,ЭСХАР\ состоящем на государственном 
бюджете и находящемся в ведении ВСНХ 
УССР.

102. Об установлении платы за перемол кре
стьянского зерна.

ЮЗ. Санитарные нормы и правила для устрой
ства и эксплуатации прудов, служащих 
для питьевых целей.

104. О торговле виноградными, плодово-ягодны
ми и изюмными винами.

105. О порядке реализации культового имуще
ства закрытых молитвенных домов и са
мих молитвенных домов.

106. Толкование закона от 29 февраля 1928 г.
о квартирной плате. “ ^

р У ' ьп



ПОСТАНОВИ УКРАІНСЬКОІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
НАРАДИ.

98- Про скасування постанови «Про розміри 
і порядок вирахування лопаткових видатків 
гри складанні кошторисів, калькуляцій та 
звітів на будівельні роботи, що Тх провадять 
державні установи й підприємства та житлова 
кооперація що до цивільного будівництва».

Зважаючи на те, що Комісія Будівництва 
при 1-1ІО. на підставі а. «б* арт. 38 поста* 
нови 1*110 о ‘>3 церезин 1928 р- «'Про зни- 
жоіімн партогги будівництва* <3б. Зак. ОРСР 
1928 р., Лі> 29. арт- 183) видала «Інструк
цію про номенклатуру, розміри і порядок на
рахування додаткових видатків па вартість 
будівельних робот, складаючи виробничі кош
ториси і звіти* (35. Зак. ОРСР 1928 ір. Від. 
ІІ. У» 20. арт. 92). Украінська Економічна 
Нарада постановила:

Постанову свою з 10 січня 1928 р. «Про 
розміри і поряюк вирахування додаткових 
видатків при складанні кошторисів, кальку
ляцій та звітів па будівельні робото, що їх 
провадять державні установи іі підприемегаа 
та житлова іімюш'іюш що по шішльного бу
дівництва» (Зо. Уз. УОРР 1928 р. Відділ ІІ. 
.\г 1, арт. 2)—скасувати.

Харків, 25 липня 102$ р.

Заст- Голови Української
Економічної Наради Сербиченко.

К<«рівничпй Справ Украінськоі
І^конанічної Наради Я. Касян.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 10 серпня 
192* р., № 185.

99. Як затверджувати проекти промислового 
будівництва, що його провадить Вища Рада 
Народнього Господарства УСЗРР, її місцеві 
органи та підурядні їй підприємства й уста* 

нови.

На підставі постанови X Всеукраїнського 
З'їзду Рад <ї!ро стан промисловості! та пер- 
сіінктийн її розвитку* (35. Уз. УОРР 1927 р., 
.V? 19, арт. 94) і на ірозгаггок постанови ЦБК

ПОСТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНСКОГО ЭКОНО
МИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

98. Об отмене постановления «О размерах 
и порядне исчисления накладных расходов 
при составлении смет, калькуляций и отче
тов по строительным работам, производимым 
государственными учреждениями и пред
приятиями и жилищной кооперацией по 

гражданскому строительству».

‘Ввиду издания Комиссией но Строитель
ству при СТО, «а остовами! п. <45* ст. 38 
постановления СТО от 23 чарта 1928 г. 
«О снижении стоимости строительства» 
(С. 3. СШ» 1928 г. А* 20, ст. 183), «Ин
струкции о помепклатуре. размерах и по
рядке начисления ішладашх расходов на 
стоимость строитмьных работ при состав
лении крожимцетомшых смет н отчетов» 
(С. 3. СС(1Р 1928 г. Ощ. ІІ, Аз 20, ст. 92)т 
Украпяонос Экономическое Совещание на- 
становило:

Ногтало&тотго свое от 10 января 1928 г. 
«О размерах л порядко кечпе.тения навлад- 
ных расходов при состааіепйи смет, каль
куляций л отчетов яо строительным рабо
там, производимым государственными учреж* 
делтвш и жилищной кооперацией по граж
данскому строительству* (С. У- УМ* 1928 г. 
Фгд. ІІ.’У» 1, ст. 2)-н)тменить.

Харьков. 25 июля 1928 г.

Зам. Пртдседателя Украинского Эконо
мического Совещания Сербиченко.

Управляющий Делами Украинского 
Экономического Совещания Я. Касьян.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК** 10 авгу
ста 1928 г., № 185.

99. О порядке утверждения проектов по 
промышленному строительству, ГфОИЗВОДИ- 

йому высшим Советом Народного Хозяй
ства УССР, его местными органами и под
ведомственными ему предприятиями и уч

реждениями.

На осиовашш постановления X Вссук- 
рашй'.кого С’сзда Советов <0 состоял» 
промышленности и иорспектішаїх ее разви
тия» <С. У. УССР 1927 г., & 19, ст. 94) ■



і і Ж Союзу *ІЧ5Р з 23 листопада 1927 р. 
«Устава про порядок затвердження проектів 
промислового будівництва, шо його перево
дять Найвища Рада Нароінгого Господарства 
Союзу РСР, иайвнщі ради народпього госпо
дарства союзних республік, ї* місцеві оргд- 
т та ігідурядкі їм піяпрявметва іі установи» 
(Зо. Зак- СРСР 1927 р., » 66, арт. 672), 
Українська Економічна Нарада п о с т а н о 
в и л а :

1. Ескізні технічні проект промислового 
будівництва, що його провадить Вища Рада 
Народнього Господарства УСРР. П місцеві 
органи та підуредпі їй установи й підприєм
ства, коли вартість робот перевищує 100 000 
карбованців, а для Хеивугілля та Україн
ського тресту сільсько-господарського машн- 
нобудівництва - -150.000 карбованців, за
тверджує Вища Рада Народпього Господар
ства УОРР.

У ваг а. До зазначених у цьому арти
кулі технічних проектів промислового бу
дівництва належать:

1) проекти зведення нових промислових 
підприємств або попнх цехів на вже існую
чих промислових підприємствах:

2) проекти всіх нових робот щодо жит
лового і комунального будівництва, що об
слуговує промислове підприємство і що 
його здійснюється па території підприєм
ства або на території, даваній підприєм
ству для цієї мети:

3) проекти розширення, реконструкції н 
устаткування вже існуючих промислових 
підприємств або окремих цехів.

2. ТохиІчні проекти промислового будіз- 
ниіи'ва, передбаченого арт. 1 цієї постанови, 
затверджує Виша Гада Народнього Господар
ства УСРР, яалеред погадмиїш ці проекти 
в частині про охорону праці й загальносалі- 
тарну охоропу з Народнім Комісаріатом Пра
ці й Народнім Комісаріатом Охорони Здо
ров'я УСРР. спільно розглянувши пі проекти в 
Техпічно-Будівельпому Комітеті при Вищій 
Раді Народнього Господарства УСРР з пасло 
представників по одному від кожного із зазна
чених народнії комісаріатів з ухвальним го
лосом.

в раавигпю постановления ЦИК и СИК Сою
за СОР от 23 ноября 1927 г. «Положение
о порядно 'утверждения проектов НО 1фО-
мышлошыму строитаистэу, лроидооднж/му 
Высшим Советом Народного Хозяйства Сою
за СОР, высшими советами народного хозяй
ства союзных ресиушпх, пх местными ор
ганами и подведомственными нм предприя
тиями и учреждениями» (С. 3. СССР 1927 г.. 
Уз 66, ст. 672), Украинское Экономическое 
Совещание п о с т а н о в и л о :

1. Эскизные технические проекты по 
промышленному строительству, производи
мому Высшим Советом Цародпого Хозяйства 
УССК его местным и органами и подведом
ственными ему учреждодтями и предприя
тиями, если стоимость работы превышает 
100.000 руш., а для Химугля и У кранною/го 
треста сеіьско-хозігіїстзеїпіого машиностро
ения — 150.000 руб., подлежат 'утвержде
нию 'Высшего Совета Народного Хозяйства 
УССР.

П р и м е ч а н и е .  К указанным в на
стоящей статье техническим щюоктам по 
промышленному строительству относятся:

1) Проекты ПО возведению НОВЫХ 1Тр(н 
МЫ1ПЛШНЫХ 'ПрСЩірШГГНЙ или новых це
хе® та уже существующих промышлеп- 
ных предприятиях;

2) проекты всех новых работ по жи
лищному и коммунальному строитель
ству, обслуживающему (промышленное 
предприятие и осуществляемому на его 
территории или на территории, предо
ставляемой предприятию для этой цели;

3) проекты по расширению, рекопструк- 
цшт и оборудовали ю уже существующих 
промышленных предприятий пли отдель
ных предприятий илп отдельных цехов.
2- Утверждение технических проектов по

промышленному строительств)', предусмот- 
рсяному ст. І настоящего постановления, 
производится Выснпгм Советом Народного 
Хозяйства УСРР после предварительного 
согласования этих проектов в части, отпо- 
сящойся к охране труда іі общееанитариой 
охране, с Парадным Комиссариатом Труда к 
Народным Комиссариатом Здравоохранения 
УГОР, путем совместного 'рассмотрения этих 
проектов в Техническо-Строительном КлИИ- 
тете при Высшем Совете Народного Хозяй
ства УССР с участием представителей по 
одному от каждого из указанных парадных 
комиссариатов с решающим голосом.



3. Технічні проекти (ескізні й детальні) 
промислового будівництва. ЩО ШрТІСТЬ ЙОГО 
не перевищує зазначених в арт. 1 ліпшії, 
а так само проекти капітального ремонту, 
незалежно від Його -вартості), затверджують 
відповідні органи промислового підприємства, 
що провадить будівництво, стосовно до уста
ви п|ю державні промислові трести, або ке
рівники установи, що провадять будівництво, 
погодивши проекти що до нового будівництва 
з >хісцемип органами Народнього Коміса
рі яту Праці УСРР, а в шлежних випадках 
так само з місцевши оргадшт Народнього 
Комісаріату Охорони Здоров'я УСРР і з ок- 
ругоигм інженером © частіші, дотичній цих 
органів.—відповідно до чинних узаконень.

У в а г а .  Технічні проекти промислового 
будівництва, що його провадять підприєм
ства місцевої промисловосте, вартістю 
нижчою від лімітів, зазначених в арт. 1 
цієї постанови, затверджують відділи міс
цевої проагисловости (відділи місцевого 
господарства), погодивши їх па організо
ваних для цього при відділах місцевої про- 
числовостн (місцевого господарства) спс- 
ціяльнпх парадах з окртговим інженером, 
місцевими органами Нзродпього Коміса
ріату Праці УСРР, Народник» Комісар лгу 
Охорони Здоров’я УСРР і відповшого 
підпрпемств.і.

4. Запропонувати Вищій Раді Народнього 
Господарства УСРР, спільно з Народнім Ко
місаріатом Впутрішпіх Справ УСРР протягом 
двох твжпів видати інструкцію про техпіч- 
нпй порядок проходження проектів промисло
вого будівництва з тим, щоб цей порядок за
безпечував швидкий і всебічний розгляд та 
затверджений зазначеиих проектів. В цій 
інструкції треба передбачити так само як 
затверджувати типові проекти житлового бу- 
дівппптва при промислових підприємствах, як 
пеобов’язкові, а тільки рекомендовані для тих 
чи інших видів житлового будівнпцтва-

Харків, 10 серпня 1028 р.
Заст. Голови Україпської

Економічної Наради Дудник. 
Керівнпчий Справ Української

Економічної Наради Я. Касян.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 28 серпня 

1928 р., № 200.

3. Технические проекти (эгкнзпые п де
тальные) по щюмышлеингогу строитель
ству, стоимость кофо)югп не превышает 
указанных в ст. 1 лимитов, а равно проекты 
но каянтальнсыу решиггу, независимо от 
его стоимости, утверждаются подлежащими 
органами промышленного предприятия, 
производящего строительство, іцжменптель- 
ио к положенню о государственных про
мышленных трестах, либо руководителями 
нронзводящого строительство учреждения, 
после согласования проектов в огношедшн 
нового строительства с местными органами 
Народного Комиссариата Труда УССР, а в 
подлежащих случаях также с местными ор- 
гопаєш Наводного Комиссариата Здравоох
ранения УСРР и окружным ішжоиерим в 
части, касающейся этих органов, — в соот
ветствии о действующими узакооеоиями.

И р п м е ч ачГи е. Технические проек
ты по промышленному строительствуг 
пролзаояжюогу предприятиями Лестной 
промышленности стоимостью ниже .1Н- 
МІГГОВ. указанных в ст. 1 настоящего но 
становления, утверждаются отделом ме
стной промышленности (отделами мост- 
вого хозяйства) после согласоваяия их на 
организуемых для этой цели при отде
лах местной промышленности (местного 
хозяйства) специальных совещаниях с 
окружным пнжепером, местпыми орга
нами Народного Коошссарната Труда 
УГОР, Народного Комиссариата Здраво
охранения УССР и соответствующего 
предприятия.
4. Предложить Высшему Совету Народ

ного Хозяйства УСОР, совместно с Народ
ным Комиссариатом Виутрешгпх Дел УССР 
в двухнедельный срок издать инструкцию 
о техническом порядке прохождения проок- 
гое ПО ПрОНЬШЫвШПМГ'У отроятся ьству с 
тем, чтобы этот порядок обеспечивал бы
строе п всестороннее рассмотрение и утвер
ждение указанных проект». В згой пи* 
струкции должен быть предусмотрен также 
порядок утверждения типовых проектов 
жилищного строительства при промышлен
ных предприятиях в качестве не обязатель
ных, а только рокомендуемых для тех или 
иных видов жилищного строительства.

Харьков. 16 августа 1928 г.
Заїм. Председателя Украинского Эконо

мического Совещания Дудник. 
Управляющий Делами Украинского

Экономического Совещания Я. Касьян.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 28 авгу

ста 1928 г., № 2і 0.



Арт. 100 № 17 їх т

ПОСТАНОВА НАРКОМВНУСПРАВ УСРР.

100. Інструкція про права та обов’язки двір
ників.

Видано на підставі арт. 22 Адміні
стративного Кодексу УСРР.

1- За арт. 209 Адміністративного Кодек
су УСРР міській ірадам надало право вида
вати обов'язкова постанови про заведення 
інституту двірників у всіх без винятку окру
гові містах та інших селищах, що мають 
людвосгн не менш 25.000.

2. Па двірників покладається безпосе
редньо виконувати обов’язки що до додер
жання чистоти й порядку.

3. До обов'язків двірників оо догляду %\ 
додержуванням порядку та чистота домово- 
смоетеН і притнчних вулиць належить:

1) взимі—згортати на купи сніг з тро
туарів і бруків, прорубати канавки поніж 
бруком та тротуаром, зрівиювати снігові ви
бої на бруках, по допускаючи, щоб пішоходи 
втоптували його па тротуарах, чи, щоб па 
тротуарі він не брався кригою, згортати па 
купу оніг, що його скидають з даху, посипа
ти тратуарп піском то-що па випадок ожеле
диці; влітку—держати брукп та тротуари в 
чистоті та належному порядкові, прибираючи 
для пього вулиці:

2) прибирати двір і відходкн загального 
користування, розташовані -в дворах; взимі 
замітати сніг та згортати його в купу або 
прочищати стежки від воріт До входів у по
мешкання. від помешкань до сараїв, стайпь, 
льохів, відходків загального користування, 
прорубувати канавки для протікання води від 
нодосточпих труб та лійок в жолобах дахів, 
а також від входів у штирі, сараї, стайні, 
льохи та відходкн;

3) в установлений час світити та гасити 
номерні домові ліхтарі у воріт і під'їздів та 
лихтарі у дворі домопосілостей та підпри
ємств, замикати на ніч та відкривати ранком 
ворога, а коли в воротах е хвіртки, залиша
ти їх на ніч па цепу для проходу мешканців:

4) носити для прописки та виписки до 
рлЙопу мілілії домові книги з належними до-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛ УССР.

100. Инструкция о правах и обязанностях 
доркинов.

Издана на основании ст. 22 Админи
стративного Кодекса УССР.

\. На основании ст. 209 Административ
ного Кодекса У00? городским советам пре
доставлено лраво издавать обязательные 
постановлашя о взедошш института двор
ников во всех без исключения окружных 
городах н прочих городах с населенном по 
менео 25.000 ч.

2. На дворников возлагается яепоеред- 
стяетюе исполнение обязанностей но под
держанию чистоты и порядка-

3. К обязанностям дворников по надзору 
за соблюдением порядка, а также чистоты 
домовладений и прилегающих к я им улиц 
входит:

1) в зимнее время — окучивание снега 
на тротуарах и мостовых, прорубка канавок' 
между мостовой я тротуарами, выравшюа- 
ино поверхности моетшей, в случае обра
зования на пей снеговых выболи, недопу
щение утрамбовки спета на тротуарах пе
шеходами, покрытия тротуаров льдом, скол
ка льда па тротуарах, окучивание сбрасы
ваемого с крыш снега, посылание тротуа
ров, а случае гололедицы, носком л т. п.; 
в летнее время — содержание мостовой п 
тротуаров -в должком порядке, убирая ули
цы надлежащим образом:

2) убирать двор н уборные общего поль
зования, -расположенные во дворе; в зимнее 
время смотать и окучивать снег во дворе 
или делать лрочвстку дорожек от ворот до 
входов а квартиры, от квартир к сараям, ко
нюшням, погребам, уборным общего поль
зования. гсрорубывать канавки для стока 
воды от водосточных труб л леек в желобах 
крыш, а такжо от входов в квартиры, са
ран, конюшни, ястреба к уборные общего 
пользования:

3) в установленное время зажигать и ту
шить номерные домовые фонари у ворот п 
подовщв, а также фонам во дворе домо
владений л предприятий, закрывать па лочь 
и открывать утром »>]юта, а при наличия 
у ворог калиток оставлять их на кочь на 
цепи для прохода жильцов;

4) носить для прониекп и выписки в ра
йон милиция домовые кнпгл с надлежащими



кумеитами осіб, що прибувають до домопосі- 
достей, або вибувають о лих;

5) своєчасно повідомляти домоуправліппя 
про виявлені в будинкові пошкодження, що 
вимагають усупоппя або ремонту-

У в а г а  1. У великих буцииках та під
приємствах, де для управління будинками 
або підприємствами є окремий апарат, яро- 
ипсувати та пописувати мешканців у райо
нах міліції лежить па цьому апараті.

У в а г а  2. Возити сніг у двір з вулиць 
і взагалі скидати сніг з дахів та жолобів, 
прибирати чорні та парадні сходи в бу
динкові. рубати, колоти й носити дрова но 
кватирях—до обов'язків двірника не вхо
дил».
4. Двірники зобов'язані всебічоо допомог

ти місцевим органам міліції в справі 
догляду за порядком, за додержанням тиші, 
спокію та громадської безпеки в межах своєї 
домопосілостп, за розпорядженням місцевих 
органів міліції, а саме:

1) повідомляти район міліції безпосе
редньо або через ближчого стійкового мілі
ціонера про всі випадки правішання, що 
тратитись ца території домопооілостп чи 
підприємства, а так само, про всіх осіб, щз 
не заявлені в районах міліції, та всіх підозрі
лих осіб, що перебувають на території доми- 
посілості! чи підприємства; для цього двірник 
повипеп знати, хто мешкає в його домопосі- 
лості чи підприємстві, та осіб, щодо них при- 
їялжають;

2) доиомагати стійкович міліціонерам та 
іншим урядовим особам міліції при запобіг- 
пенні або розсліді злочину иа території до- 
зіожмзілогітп чи лодпрнохства діри залрпманні 
під'«{1пгх в злочинах; допомагати за чгещас- 
них випадків, при відновленні порушеного 
порядку та брати участі» за понятих при вчи
ненні на території домопосілостп чи підприєм
ства трусу, виїмки, облав, обслідувань то-що:

3) відправляти до району міліції всіх під
кинутих дітей:

4) повідомляти органи міліції про всі на 
території домопосілостп випадки самогубсгв, 
П|ю нагловчер.іих осіб та вживати заходів, 
щоб по ягр»тійу»ггя органів і міліції їх трупи за-

Діжучептазю па прибывающих в щемиш- 
денно .жц ил выбывающих из такового;

5) своевременно уведомлять домоупра- 
лешгя об обнаруженной ш цомо лорче, кото
рая требует исправления или ремонта.

П р и м е ч а н и е  1. В больших домах 
и предприятиях, где для ‘уира-влсиия до- 
імами или иртдоірияттюга есть тцелмшй 
аппарат, прописка и выписка жильцов в 
районах милиции лежит на этом аппара
те.

Пр им еч а иг и о 2. Возка снега во 
двор с улиц и вообще скидка снега с 
крыш и желобов, уборка черных и па- 
равных лестниц домов, пилка, колка н 
■носка дрлэ в квартиры, к обязанностям 
дворшпйхв но относятся.
4. Дворянки обязаны оказывать всемер

ную помощь местным чрг.ипам .милиции в 
деле надзора за порядком, за соблюдением 
тишины, сшжойствия и общественной ОРЗ- 
опасности в пределах своего домовладения, 
по расиоряжевпио местных оогачюв мили
ции, а именно:

1) сообщать в раймі милиции цсчюсред- 
ствелпю или через ближайшего постового 
милицнешопа, о всех случаях ираївоігарушс- 
ннЙ, всоїишшіх на территории домовладе- 
пня или предприятия, а также уведомлять о 
всех лицах, проживающих на территории до
мовладения или предприятия, лицах нс про
писанных в районах милиции и о лицах по
дозрительных, для чего обязан знать жильцов 
своего доомшздеякя пли предприятии и 
приезжающих к ним лиц:

2) оказывать постовым милиционерам и 
другим должностным лицам милиции содей
ствие при предупреждения или -расгледова- 
штп шутугглепнй па территории домовла
дения или предприятия, ші зацоржаини 
подозреваелі ых а преступлениях; называть 
содействие при несчастных случаях, прн во
зобновлении парудіеігиого пор’ядка. а ташке 
принимать участю в качестве понятых при 
провецоиии иа территории домовладений или 
предприятий, обысков, выемок, облав, об- 
медоваяпв и т. п.;

3) направлять в район милиции всех под
кинутых детей;

4) уведомлять органы милиции о всех 
-происшедших яа территории домовладения 
случаях самоубийств и скоропостижно 
умерших лицах я припинать меры, тюбы 
до прибытия органов милиции их трупы <*та-



лишились в тім самім стаю, в якому їх 
зиайдено.

5) пшично-хворих осіб, що з’явились па 
території цомоиосмости чиї іщщщсмства, як
що їх поводження загрожуватиме безпеці їх 
чи сторонніх осіб, направляти до належного 
району міліції, а коли це неможливо, вжива
ти попередніх заходів до прибуття оргаиів 
міліції;

6) за усіх пещаспих випадків з мешкаи- 
цямн домойосілостн чи підприємства, або з 
перехожими по вулиці, па території домопо- 
сілости чи підприємства, давати по'шкодова- 
ним посильну допомог)', а в разі потреби— 
викликати карету швидкої допомоги;

7) в разі внппкпеїшя на території домопо- 
сілости чи підприємства пожежі, потайно про 
це повідомляти телефоном пожежну частину 
та міліцію, вживати заходів до рятувавші 
майна пошкодоваппх та додержувати належ
ного порядку біля місця пожежі до прибуття 
міліції:

8) з доручення стійкових міліціонерів та 
інших урядових осіб міліції відпроваджува
ти до належппх райопів міліції затриманих 
на території домопосілостп чн підприємстві 
громадян, за винятком випадків, коли затри
маних належить припровадити озброєним кон
воєм;

9) в разі стійковому міліціонеру треба вїд- 
лугятя зі стійки до району, ставити тга час 
відлучки па його місце;

5. За виконання своїх службових обов’яз
ків двірники уживають свистка та мають 
значок, що йото встаповлюс ЇШВС. Свисток 
та значок для двірників набувається коштом 
домоуправлінь-

6. Інструктування двірнжНв в (галузі 
адміяі «стратившої роботи (провадиться періо
дично з розпорядження ві.ніавідного началь
ника міліції.

7. Двірпиків утримується колітом домо
управлінь чп підприємств і вони виконують 
їх розпорядження. Розмір платні не може бу
ти менш встановленого мінімуму зарплати:

8. Зз недодержання чистоти на тери- 
э)рп домопоеілоети, двірники відповідають

вались в том самом положении, в каком сит 
были найдены;

5) исихично-больных лиц, появившихся 
на территории дамовладепия яли предприя
тия, в случае, если их ншедепие будет угро
жать безопасности их самих, или гаиуюроп- 
них траждаи, направлять в надлежащий 
район милиции, а осли ото невозможно, при
нимать предупредительные меры до прибы
тия органов милиции;

6) при псех несчастных случаях с лицами, 
пргэжнвающвми в домовладениях или пред
приятиях, или с прохожими «а улице па тер
ритории домовладения или предприятия, ока
зывать потерпевшим поешьную помощь ІІ в 
нсобходірмьіх случаях вызывать карету ско
рой помощи;

7) в случае возникновения на територій 
домовладения или предприятия пожара, не
медленно об этом уведомить по телефону по
жарную часть и милицию, принимать меры 
в опасению имущества потерпевших н под
держивать надлежащий порядок вблизи ме
ста пожара до прибытия милиции;

8) по поручению постовых мттоционеров 
и других должностных лиц эшлиции напра
влять в надлежащий район милиции задер
жанных на территории домовладения или 
предприятия граждан, за исключением слу
чаев, когда задержанных нужно преирово- 
дить вооруженным конвоем;*

9) <в тех случаях, когда постовому мили
ционер)' необходимо отлучиться с поста в 
район, яа время отлучкп дворник по распо
ряжению гостевого Ійи.тцпоиора замещает 
пхмеонего на посту.

5. При исполнении служебных обязаино- 
стей дворянки должны иметь свистки и знач
ки устанеш енного НКВД образца. Озистки п 
значки для дворников приобретаются за счет 
домоуправлений.

6. Инструктирование дворников в обла
сти административной работы производится 
по распоряжению соответствующего началь
ника милиции периодически.

7. Дворники содержатся за счет домоупра
влений или предприятий и исполняют рас
поряжения последшгх. Размер денежного 
содержания дворников пе может быть мень
ше устаное.теппііго опшимріа заработной 
платы.

8. За яелоадержастис дворвткаапг чистоты 
па терріггорни домовладения «ли предпрпя-



пород Домоуправлінням на загальних по
ставах.

9- Колн двірники не викопуватимуть 
обов'язків, зазначених в арт. 4-му цієї 
інструкції, вони відповідають «сред органа
ми міліції на загальних виставах, як за зла
паная розпоряджень міліції.

10. Коли двірники не виконують своїх 
обов'язків систематично без поважних для 
цього причин, органи міліції мають ііраа* 
вимагати від домоуправлінь чи підприсмсгв 
звільняли двірників.

В цьому разі домоупрчвлігня звільшпогь 
дві], нлків за правилами про звільнений ;о- 
бітників з причини нездатносте іо праці 
(п. «в» арт. 47 Кодексу Законів про Працю) 
або невикопания своїх обов'язків (п. <г>, 
арт. 47 Кодексу Законів пр* Працю).

11* Приймаючи па роЗоР, чи звільняючи 
з роботи двірників, домоуправління повинні 
в 2-хдоннпй реченець повідомити про не 
міський район міліції, а коли його нема, 
міське чи округово управління міліції, що 
мас право відводу на протязі трьох дпш. Не
одержання відводу на протязі сшшічмгого 
реченця вважаєті-ся за згоду міліції па за
лишення двірника ш роботі.

12. Час, що його двірник вптрачас на ро
боту, з розпорядження органів міліції, вва
жається за Його робочий час.

У в а г а -  Про час, що його двірники
витрачають па роботу, з розпорядження

міліції, міліція видає двірникові відповідну
довідку.
13. Облік робочого часу провадиться полі- 

енчпо, йе виходячи із норми 192 годин в 
МІСЯЦЬ, з тим, що в це число входить робота 
двірників, що походить з виконання завдань 
оргапів міліції.

14. Ввесь час понад <міся*піу норму, в тім 
числі й час, потрібний для виконання обов'яз
ків. що їх покладають па двірника органи 
міліції, вважається за надурочний. Опла
чують його ва арт. С>0 Кодексу Законів про 
Працю домоуправління чи підприємства.

15. Праця двірників в межах 8-миго.цнь 
ного робочого дня провадиться на підставі 
Кодексу Законів про Працю- Напередодні 
скит.-що їх встановлено арт. арт. 109, 111

тля последние несут ответственность перед 
домоуправлениями на общих основаниях.

9. При неисполнении дворниками обязан- 
иостоб, указанных в ст. 4-й -настояний ин
струкции, ОНИ несут ОТВеТСТВОШКАТЬ НО|Ни 
«рга-нами милиции на общих основаниях, 
как «а иеіггпо.тнение тонных распоряже
ний милиции.

10. К случае систематического неиопед.н- 
коя дворниками своих обязанностей «км 
уважительных «а ото причин органы мили- 
ини имеют право 'гребовать от домоуправле
ний или предприятий увольнения дворшгиок.

Уллдьнеине в этом случае дворников про- 
иаведлтся номер; тлениями, согласно пра- 
ннл увольнения работников но причинам не- 
соответствия работе (п. «в» ст. 47 Кодекса 
Законов о Труде) или неисполнения кчп 
своих обязанностей (и. <г> іт 47 Кодетта 
Законов о Труде).

И. При приеме «на работу, а также иря 
увольнении с работы дворшіков. домоупра
вления обязаны в 2-хдпевный срок, уведо
мить об этом тройской район милиции, а за 
отсутсгвеим ОГО Т0рОДС«ПЄ или окружные 
управления милиции, каковой мет право 
отвода принимаемою дворника в течение 
трех дней. Неполучение отвода в течение 
указанного срока считается за согласие ми
лиции па оставление дворника на работе.

12. Время, потраченное па работу по рас
поряжению органов милиции, считается за 
рабочее «время. и

П р и м е ч а н и е .  О потраченном двор
никами времени на работу, по распоряже
нию милиции, последняя выдает об атом
дворнику ооотвЛствующую оправку.
13. Учет рабочего «ромошг производится 

ежемесячно, не шыхедл -из юрхы 192 час. в 
месяц. В это число часов входит и работа 
дворников, которая сопряжена с иешшешіем 
заданий органов /милиции.

14. Все проработанное сверх месячной 
НОрМЫ «время, в том числе и -время, нообхо- 
дкмое для кснользовастя облэашкхгей, воз
лагаемых на дворника органами милиция, 
считается за сверхурочное и оплачивается, 
согласно ст. Г>0 Кодекса Законов о Труде, до
моуправлениями или предприятиями.

15. Работа дворников в пределах 8-мича- 
сового рабочего дня производится на пело- 
валяя Кодекса Законов о Труде. Накалуие 
установленных ст. ст. 109, 111 я 112 Ко-

5-М



Арт. 100 № 17 и т
і Ш Кодексу Законів яро Працю, праця 
двірників но шовшша псрешпдуватн 6 годин.

У в а г а .  На протязі установленого часу 
праці двірник не нас права нікуди відлу
чатися з домопогідостн без дозволу домо
управління-
І 6. Час початі;у та закінчення іцмщі та 

иорорви двірникам встановлюється обов’яз
ковими постановами міських рад.

Міські ради мають право звільняти дрібні 
домоуправління від обов’язку утримувати 
двірників та дозволяти утримувати одного 
двірника на декілька домопосілостсй-

17. Площа, що її мав очищати один двір
ник в межах 8-мигодпвного робочого дня, 
може бути пересічно в зимовий час (від 1-го 
листопада до 1-го квітня). 500 кв- метрів 
па вулиці, себ-то на тротуарі та бруку та 
Г>00 кв. метрів у дворі, а решту часу 
ржу — 1000 «в. метрів на вулиці та 
1000 кв. метрів у дворі.

1$. Для виконання покладених обов’язків 
що до прибирання двору, вулиць то-що домо
управління зобов’язані 'постачати двірника 
відповідними знаряддям, осб-то лопатами, 
мітлами то-що.

19. На двфігтйв ігопшрювться Кодекс За
конів про Працю і видані па розвиток та 
доповнення його закони, а так само поста
нови Наркомпраці УСРР.

20. Двіртжлм на час їх службл домо
управління дають безплатні помешкання не 
ппжче норми, що її встановлено в даній мі
сцевості. оплачують комунальні послуги, як 
освітлення, опалення, вода, то-що.

У в а г а .  Каїн домоуправління не мав 
помешкання для ігоірнпка, то вопо повин
но оплачувати ту кватпрю, де він жпве.
21. За 'Невиконання правил що до заве- 

деінія інститут)- ссюрянків домоуправління, 
власники або орендарі будинків підлягають 
ахмшкпзративюй вісдаовідалміості в порядко
ві обов'язкових постанов.
Харків, 24 травня 1928 р.

Т. в. об. Народпього Комісара
Внутрішніх Справ УСРР Слинько-

догеса Зак. о Троде цраадішкол, работа. «двир- 
ннков не «ожег превышать 0 часов.

ІІ р н м о ч а н н е. В течение установлен
ного рабочего времени дворники но имеют 
права никуда отлучаться с домовладения 
без разрешения домоуправления.
16. Время 'начала и окончания работ, а 

также перерывов хтя дворников, устанавли- 
вается обязательными ностановлепиями :» 
родских советов.

Городские советы имеют право освобож
дать мелкие домовладения от обжіанностн 
содержать дворника, а также разрешать со
держать явного дворника на несколько домо
владений.

17. Площадь, подлежащая очистке, в пре
делах 8-мпчасового рабочего дия для одного 
дворника, может быть, примерно: в зпннео 
время (с 1-го ноября по 1-е апреля) 500 кв. 
метров на улице, т. е. тротуару п мосто
вой. в 500 кв. метров во дворе, а в остальное 
время гсда—1000 кв. метров па улице я 
1000 кв. метров во дворе.

1$. Для исполнения возложенных обязан
ностей по уборке и чистке двора, улиц и т. я. 
домоуправления обязаны онабдоть дворника 
соотвстствукнцнмн ііршіадложпостямп, т. г. 
лопатами, метлами и т. п.

19. На дворников распространяется Ко
декс Законов о Труде и изданные в развитие 
и дополнение его законы, а также и поста
новления Наркомтруда.

20. Дворникам на время их службы «домо
управления бесплатно предоставляют жилое 
помещение, размером «е менее установлен
ной в данной местности нормы п оплачивают 
коммунальные услуга, как-то: освещение, 
.отопление, вода п т . п .

П р и м е ч а н и е .  Прп отсутствии у 
домоуправления помещения для дворника 
домоуправление оплачивает его квартиру 
по месту жительства.
21. За неисполнение правил, касающихся 

ведения института дворников, домоуправле
ния, собственники пли арендаторы домов под
лежат административной ответствеппостн в 
поршко обязательных постановлений.
Харьков, 24 мая 1928 г.

Вр. псп. (К). Народного Комиссара Внутренних 
Дел УССР Слинько.



Затвердила ВРНГ СРСР 
6 червня 1У28 р. (прот. № 17)

101. Устава про Державне Управління в 
справі будування Харківської Державної 
Районової Електричної Станції «ЕСХАР», що 
е на державному бюджеті й у віданні ВРНГ 

УСРР.

1. Защатія Де-ржашого Уаірашіїшія в 
справі будування Харківської Державної 
Районової Електричної Оіаиції «ЕСХАР», 
що е у віданні ВРНГ УСРР, збудувати та 
виготовити до оксллоата^и цю едоюпро- 
стаїЕцню.

2. Для здійеиелня зазначених в арт. 1 зав
дань на «ЕСХАР» покладається:

1) провадити господарчим, підрядним або 
мішаним способом роботи поправі булувания 
й устаткування згаданої електростанції, під
готовити стаїтцію до експлуатації, а так само 
тимчасово експлоатгвати її до передачі у ві
даная постійного скспдоатаційпого органу;

2) виконувати за спеціальними завдання
ми ВРНГ УСРР інші додаткові спорудження 
й будови, що можуть бути потрібними в звяз- 
ку з будуванням й устаткуванням зазначеної 
електростанції-

У в а г а .  ВРНГ УСРР може покласти 
на «ЕСХАР» так само провадити розвід- 
'кн й складати -проекти, звлзані з будуван
ням і устаткуванням зазначеної електро
станції.
3. Управління в справі будування 

<КСХАР‘у> міститься на будівництві кодо
ч. Чугуїва-

4. Управлінця в справі будування 
«ЕСХАР’у* має печатку з його назвою.

5. На ВРНГ Союзу РСР по Головному 
Нлектімітехшчиому Управлінню покла
даються:

Озатворцжуватн, додержуючи дегеикдале- 
ного порядку, на подання ВРНГ УСРР, проек
ти будування електростанції та її устатку
вання, виробничо-фінансові плани, коштори
си й календарні планп фінансування, а так 
само посутні зміни в цих планах і коштори
сах, нщцо ’ВОмп будуть потраві;

2) мати загальний нагляд за будівництвом, 
зокрема, за виконанням затверджених планів, 
проектів і кошторисів;

Утверждено ВСНХ СССР 
О июня 1928 г. (прот. М 17)

101. Положение о Государственном Управ
лении по постройке Харьковской Государ
ственной Районной Электрической Станции— 
«ЭСХАР», состоящем на государственном 
бюджете и находящемся в ведении ВСНХ 

УССР.
1. Задачей Государственного Управления 

по постройке Харьковской Государственно! 
Районной ЭлектрическойОганции—«ЭСХАР* 
находящегося в ведении ВСЙХ УССР, яв
ляется постройка и подготовка к эксилоата- 
цім вышеназванной электростанции.

2. Для осуществления указанной в ст. 1 
задачи на «ЭСХАР» возлагается:

1) производство хозяйственным, подряд
ным пли смешанным способом работ по по
стройке о оборудованию упомянутой элек
тростанции, подготовка станции к эксплоа- 
тацпп, а также врсмомыя эксплуатация 
таковой до передачи « ведение посеянного 
эксплоаташюнного органа;

2) выполнение по специальным заданиям 
-ВСНХ УССР других дополнительных соору
жений л уст^юйств, которые могут ока
заться необходимыми в связи с постройкой 
и оборудованием указанной электростанции.

П р и м е ч а н и е .  ВСНХ УССР может 
быть на «ЭСХАР* возложено также про
изводство взысканий и составление про
ектов, связанных с іюстройкой и обору
дованием названной электростанции.
3. - Управление по постройке «ЭСХАР» 

имеет пребывание на строительстве близ 
г. Чугуєва.

4. Управление но постройке «ЭСХАР» 
имеет печать о изображением его наимено
вания.

5. Иа ЖНХ Союза ССР по Главному 
Злоктіюте.хшічічжому Управлению возла
гается:

1) утверждение, с соблюденном устано
вленного порядка, до предоставлению ВСНХ 
УССР, проектов постройки олсьтросганции 
и ео оборудования, производственно-финан
совых планов, смет и календарных планов 
финансирования, а также существенных 
измепеннй в этих планах и смогах, если та
ковые будут необходимы;

2) общее наблюдение за строительством, 
в частности, за выполнением утвержденных 
планов, проектов и смет;



3) провадити обслідування оправ і робіт 
«ЕОХАР у*.

(і. 11а ВРНГ УООР докладається:
1) безпосередньо керувати будівництвом, 

наглодаяи ва ходом робіт, що до будування 
елеетросіаііції, « тому числі й виконувати 
функції, шо їх иоредбачсоо в арт- 5 поста
нови ИНО з 21 жовтня 1927 р. «Типова 
устава про державпв управління в справі 
будування (такої то) фабрики, (заводу, елек
тростанції і т.!«.)(« . . . .  буд.»), що с на 
державному бю.сжеті і що перебуває у вцааі* 
ні Найвищої Ради Народнього Господарства 
Союзу т» (36. Зак. СВОР 1927 р., Лі 64, 
арт. 656);

2) «асташшюватн начальника Управлін
ня та його помічника—головного інженера 
та жітворджувати головного бухгалі/гера 
будмяшцтва;

3) затверджувати річні звіти, баланси, 
штати управлінського апарату та його адчі- 
іістративно-господарчі кошториси-

У в а г а .  Річний звіт і баланси скла
дається за встановленими від ВРНГ Союзу 
РОР по Головелектро формами і надси
лається до неї по затвердженні від ВРНГ 
УСРР.
7. Управління в оправі будування 

«КО-ХАРЧ» покладається на пастановлювапо- 
го тіі ВРНГ УСРР начальника Уіцивлішія 
в спграіві будування та його помічника.

8. На начальника Управління покладається 
цілковиту відповідальність, як за проваджен
ня робіт, так і за організацію апарату. До 
обов'язків начальника Управління изложить:

1) розробляти загальний та річний фіпан- 
гопо-вирцбннчі плани, штати управлінського 
апарату, щорічний кошторис і календарні 
плани фінансування робіт та подавати поряд* 
ком. шо його встановила ВРНГ УСРР. та за 
формами, ви неї ствердженими, иі плани, 
штаті» й кошторпси до ВРНГ УСРР.

У в а г а .  Виробничо-фтгаяеоїл плани 
й кошториси складається за формами. що 
їх «тгагнопіш ВРНГ Союзу РСР для всіх 
доржолнитх ірайон.яиїх електричних стан
цій.
2) Поревії'ятп вроблені раніш розвідки, 

складати естоггочищК технічний проект стан
ції, затверджувати робочі проекти, оціночні

3) производство обследования дол и ра
йя «ЭОХАР’а».

6. На ЬОНХ УССР возлагается:
1) непосредственное руководство строи

тельством, наблюдение за ходом работ по 
иостройке электростанции, в том число и 
выполнение функций, предусмотренных ст. 5 
постановлония (ЛХ) от 31 октября 1927 г. 
«Типовое положение о государственном уп
равлении по постройке (такой-то) фабрики,
(завода, элскт^юстшацан >лт. л.) («..................
строй»), состоящем ла государственном 
бюджете и находящемся в веденнп Высше
го Совета Народного Хозяйства Союза СССР» 
<0.3. СССР 1927 г., Л* 64, ст. 656);

2) назначение начальника Унравлсиия п 
его помощника—главного инженера и ут
верждение главного бухгалтера строитель
ства;

Зі утверждение годовых отчетов, балан
сов, штатов управленческого аппарата н 
его административно-хозяйственных омет.

П р и м е ч а н и е .  Годовой отчет и ба
лансы составляются по формам, устано
вленным ВСНХ Союза, ССР но Главэлек- 
тро, и представляются последнему по ут
верждении их ВСНХ УССР.
7. Управление постройки «ЭСХАР'а* воз

лагается на назначаемого ВСНХ УССР на
чальника Управления по лост]>ойке и его 
помощника.

8. 11а начальника Управления возлагает
ся полная ответственность как за производ
ство работ, так и за организацию аппара
та. В круг обязанностей начальника Упра
вления входят:

1) разработка общего и годичного фпнан- 
сово^производстнениых планов, штатов уи- 
равленческого аппарата, ежегодной сметы 
и календарных -планов финансирования ра
бот о представление в установіешюм ВСНХ 
УССР порядке и по утвержденным нм Форма* 
этих планов, штатов и смет в ВСНХ УССР;

П р и м е ч а н и е .  11}ч>пзводствеиво- 
фпнансовые планы н сметы составляют
ся по формам, установленным ВСНХ Сою
за ОСР для всех государственных район
ных электрических станций.
2) проверка »}юи веденных ранее взыс

каний, составление окончательного техниче
ского проекта станции, утверждение рабо-



відомості, технічні умови на щювалжеиня ро
біт то-що, з нравом вносити лише такі вмі- 
пи и деталі затвердженого проекту, що йе 
ламають його засад;

Я) провадити господарчим, підрядним або 
мішаним способом роботи за затвердженими 
проектами та календарним планом 1 техніч
но наглядати за ними;

4) порядкувати, додержуючи встановлено
го порядку іі за правилами, що її видала 
ВРНГ УСІМ’, коштами, віданими на буду
вання;

5) заготовляти й набувати потрібний гос
подарчий та технічний ремаиепт, устатку
вання й матерія.»; організувати допоміжні 
виробничі одиниці й устаткування (майстер
ні, тимчасові силові станції, транспортові за
соби. склепи, рубанки лісу, цегельні то-що), 
потрібні для заготівлі необхідних для буду
вання матеріялів, а так само призначені для 
раціоналізації й механізації будівельних ро
біт;

6) набувати й установлювати потрібне для 
спорудження електростанції устаткування;

7) набувати й вивласшоваги встановлени
ми в законі способами різне майно, в тому 
числі будівлі; порушувати перед належни
ми органами проханий про виділ нотрібипх 
для будівництва земель; складати відповідно 
до завдань будівництва, різні вравочнин в 
тому числі договора підряду, постачання, ку- 
півлі-продажу, майнового найму, з тим, що 
договори підряду й постачания може скла
дати начальник Управління лише в межах 
затверджених кошторисів і плану робіт; про
вадити кредитові й фінансові операції в ме
жах. що їх передбачено у виробничому фі
нансовому плані, зокрема: відкривати зви
чайні іі спеціальні біжучі рахунки й аккре- 
дитини но всіх кредитових установах, одер
жувати й видавати векселі й інші зобов'я
зання, вчиняти на векселях передатпі па- 
писн, дисконтувати векселі, брати участь з 
прилюдних торгах, виступати в судових і ад
міністративних місцях і установах так осо
бово, як і через уповноважених, даючи їй 
належні уповноваження, видавати всілякі 
кпші довірся ості так загаокні. як і па 
виконання окремих доручень, взагалі скла
дати всілякі юридичні акти, що потрібні

чих проектов, расценочных ведомостей, тех
нических условий па производство работ н 
т. п., с правом внесения лишь таких изме
нений ® детали утвержденного проекта, кото
рые >не нарушают основных его положений;

3) производство хозяйственным, подряд
ным или смешанным способом работ, соглас
но утвержденным проектам и календарному 
плану и технический иадзор за ними:

4) растяжение, с соблюдением устано
вленного порядка и согласно изданиым ВС11Х 
УССР правилам, с]>едстзамн, отпушеиными 
на постройку;

5) заготовка и приобретение необходимо
го хозяйственного и технического инвента
ря, оборудования, материалов; организация 
вспомогательных производственных единиц 
и устройств (мастерских, временных сило
вых стаиций, транспортных средств, скла
дов, леспых разработок, кирпичных заводов 
и т. п.), необходимых для заготовки нужных 
для постройки материалов, а также пред
назначенных для рационализации и механи
зации строительных работ;

6) приобретение п установка необходимо
го для сооружения электростанций оборудо
вания;

7) и]ннм)»етшшо и отчуждение устано
вленными в заколе способами всякого рода 
нмуществ, в том числе строений; возбуж
дение пород подлежащими органами тфосьб 
об отводе необходимых для строительства 
земель; заключение » соответствии с зада
чами строительства, всякого рода сделок, в 
том числе договоров подряда, поставки, ку
пли-продажи, тіущссинмнаго найма, при 
чем договоры подряда и поставки могут за
ключаться начальником Управления только 
в пределах утвержденных смет и плана ра
бот; совершенно кредитных и финансовых 
операций в пределах, предусмотренных про- 
изводствецпо-фипансивым планом, в част
ности: открытие простых и специальных 
текущих счетов и аккредитивов во всех к|ю- 
дитных учреждениях, получение к выдача 
векселей п других обязательств, учипииве 
на векселях передаточных надписей, учет 
векселей, участие ъ публичных торгах, вы
ступление в судебных и ашшистратпвных 
местах и учреждениях как лично, так и че
рез доверенных, с вьцачею нм надлежащих 
доверенностей, выдача всяких иных доверен
ностей. как общих, так и на исполнение
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для здійсненая покладених яа «КОХАР» 
завдань;

8) організувати облік та звітність будів
ництва, затаерджувати інструкцію про фор
ми Й порядок веденая звітносте, відповідай 
до встановлених для цього правил, а так са
мо подавати звіти 8 баланси до ВРНГ УСРР 
в терміни, що вона їх установила;

0) організувати весь апарат будівництва, 
устаповловати предмети відання і порядок 
діяльностн відділів, служб й частин будів
ництва: призначати, переміщати й звільняти 
службовців і робітників; розподіляти обов'яз
ки поміж начальником Управління та його 
помічником; складати колективні і персо
нальні договори;

10) виявляти всі економічні й технічні 
фактори, що звязаиі з майбутньою експлоа- 
та цією станції, а так само розробляти і вжи
вати встановленим порядком всякого роду за
ходів, потрібних для забезпечення раціональ
ної постанови господарчої експлоатації по 
іакшчеіпгі будуеаппя.

11) мати опоонюі в справах свого вітан
ня зі всіма державними, громадськими та 
кооперативними установами. а так само прп- 
натиимп особами, за тшятким зносші з Цент
ральним виконавчій Комітетом, Радою На- 
родпіх Комісарів Союзу РСР і РПО, а так 
само з Центральним Виконавчим Комітетом, 
Радою Наролніх Комісарів. Ккономічпою На
радою Союзних Республік, з якими пачаль- 
ник Упраїшппя мас зносили тільки через 
Президію ВРПГ УСРР.

9. Начальник Управління в справі буду
вання, в міру здійснення иокладсиих иа 
нього робіт:

1) ие]н\да<: накшшм органам за вказівкою 
ВРНГ УСРР. склавши прнймальпо-перода- 
вальні акти, закінчені спорудження, виконав
чі рисунки, пояснювальні записки, плаци, ак

ти, описи пошкоджень н спорудженнях, зазна
чивши вжиті заходи до їх усунення і досяг
нені наслідки, а так само копії з усіх інших 
документів, що стосуються до споруджень.

отдельных поручений, вообще совершение 
всякого рода юридических, актов, необходи
мых для осуществления возложенных на 
<ЭОХАР> заданий;

8) организация учета и отчетности строи
тельства, утверждение инструкций о фор
мах и порядке ведения отчетности, в соот
ветствии с установленными иа сей предмет 
правилами, а также иредставленне отчетов 
и балансов в ВСНХ УССР в установленные 
нм сроки;

9) организации всего аппарата строи
тельства, установление предметов ведения 
и порядка деятельности отделов, служб и 
частей строительства, назначение, переме
щение и увольнение служащих и рабочих, 
распределение обязанностей между началь
ником Управления и его помощником; за
ключение коллективных и персональних до
говоров;

10) выявление всех экономических и тех
нических факторов, связанных о будущей 
эксплоатацией станцпп, а также разработ
ка и проведение в установленном порядке 
всякого рода мероприятий, необходимых для 
обеспечения рациональной постановки хозяй
ственной эксплоатацни поело окончания по
стройки:

11) сношение но предметам своого веде
нии со всеми государственными, обществен
ными и кооперативными учреждениями, а 
также с частными лицами, за исключением 
сношений с Центральным Исполнительным 
комитетом, Советом Народных Комиссаров 
Союза СОР л СТО, а также с Цеитрольным 
Исполпптельиым Комитетом, Советом На
родных Комиссаров, Экономическим Сове
щанием Союзных Республик, с которыми 
начальник Управления сносится не иначе, 
как через Президиум ВСНХ УССР.

9. Начальпик Управления по постройка 
по мере осуществления возложенных на ио- 
іч> работ:

1) передает поз л ежащим органам по ука
занию В1Ж УССР, с составлением приемоч
но-сдаточных актов, законченные сооруже
ния, исполнительные чертежи, пояснитель
ные записки, планы, акты, описания повре
ждений в сооружениях, с указанием правя 
тых мої» к их устранению п достигнутых 
результатов, а также—копни со всех про
чих документов, относящихся к сдаваемым 
сооружениям;



У ю а г а. Свої вказівки начальникові 
Управління про передачу відповідній! орга
нах закінчених робіт за цих пунктов 
ВРНГ УОРР попередньо погоджує з ВРНГ 
Союзу РГР.

2) оодає ВРНГ УСРР кінцеві грошеві, ма- 
тсріяльиі Й технічні звіти з виправдними до
кументами за кожне скінчепе спорудження;

3) скінчнвнні всі роботи, нодає ВРНГ УСРР 
протягом чотирьох місяців загальний візіт за 
формою, що її установила ВРНГ Союзу РСР.

У в а г  а. Прикінцеві матеріальні, гро
шові, технічні та загальний звіти по за
твердженні їх від ВРНГ УСРР, подасться 
до ВРНГ Союзу РОР.і

10. Безпосередньо опсративно-техпічне ке
рівництво веїма роботами їв оправі спору
дження станції здійснює головний шженір, 
який є помітите пачальника Управління і 
цілковито вйловіш за «роботи що до про
ектування, іспоруджошя та «устаткування 
станції, а зокрема:

1) розробляє для подання начальникові 
Управління у встановлені від нього реченці 
питання організації доаомічнвх виробничих 
одиниць та устаткувань, складає річні кош
ториси, виробничі ирограми, календарні пла
ни робіт будівництва і плани фінансування, 
технічні звіти, в тому числі Й прикінцевий 
звіт оо всіх виконаних роботах;

2) споруджує будівлі, виконує роботи ЩС 
до устаткування, завідує допохічними вироб
ничими одиницями й устаткуваннями, про
вадить технічні розвідки, складає проект 
то-що;

3) подає начальникові Управління всі ви
конавчі рисунки з пояснювальними записками 
й роорахупками. плани дільниць, що їх тре
ба вилучати, акти эагклэдюи фундаментів 
всіх споруджень, «включаючи й шайголовігіші 
цивмьиі акти свідчення ходу робіт Й прий
мання споруджень, опису пошкоджень в 
оігоруджеиііях та будівлях, вжиті захода до 
їх уоукешя й одержат (наслідки;

П р и м о ч а н н е .  Свои удшаиия на
чальнику Управления о передаче подле
жащих органам законченных работ, со
гласно настоящему пункту, ВСНХ УІТ-Р 
предварительно согласовывает с ВСНХ 
Союза ССР,
2) представляет ВСНХ УССР заключи

тельные денежные, материальные и техни
ческие отчеты с оправдательными докумен
тами но каждому законченному сооруже
нию;

3) по окончания всех работ представляет 
ВСНХ УСРР в четырехтысячный срок об
щий отчет по установленной ВСНХ Союза 
ССР форме.

ІІ р п м е ч а и н о. Заключительный ма
териальные, дсисжиые, технические п об- 
щий отчет, по утверждении их ВСНХ 
УССР, представляются в ВСНХ Союза
сп>.
10. Непосредственное оцеративно-дяин- 

чсское руководство всеми работами нл по
стройке станции осуществляется главным 
инженером, который является овощником 
начальника Управлення и песет полную от
ветственность за работы но п|юсктн|иша- 
кию,. сооружению и оборудованию станция, 
а в частности;

1) разработка для представлення началь
нику Управления в установленные нм ермкн 
вопросов организация вспомогательных 
(производственных единиц и устройств, со
ставление годовых смет, производственных 
программ, календарных планов работ ^трон- 
тельства и планов финансирования, техни
ческих отчетов, в том числе и заключитель
ного отчета по всем исполненным работам;

2) возведение зданий, выполнение работ 
по оборудованию, заведыванию вспомога
тельными производственными единицами к 
устройствами производственно-технических 
изысканий, составление проектов н т. п.;

3) представление начальнику Управления 
всох .инчго.їігнггсльішх чертожей с 'поясни
тельными записками и расчетами, планов 
подлежащих отводу участков, актов заклад
ки оснований всех сооружений, включая н 
главнейшие гражданские, актов свидетель
ствования хода работ и приемки сооруже
ний, описания повреждений в сооружениях 
и постройках, принятых мер к их устране
нию и полученных результатов;



4) своєчасно складає потрібні для видачі 
замовлень специфікації К технічні умова на 
устаткування й матеріали;

5) складав, відповідно до чимшх заковів 
і розпоряджень БРИГ Союзу РСР і ВРЇЇГ 
УСРР та поданих ва затвердження началь
ника Управління, інструкції що до про
вадженім (робіт і тоадіадої цветности;

6) вживав, оа невідкладних вападаів для 
ощаджений в цілості та міцності побудови, 
всіх аотрібоях заходів, наступно повідомляю
ча про то начальника Управління;

7) наглядає* за точним виконанням за
тверджених виробничим планом реченців ро
біт та за їх економічністю;

8) повідомляє начальника Управління про 
всі нещасні випадки з робітниками та служ
бовцями.

11. Коигга Управління в справі будування 
складається:

1) з асигнувать загально-союзного бю
джету;

2) з коштів, що відпускає Уряд УСРР з 
республіканського й місцевого бюджетів.

12. Начальний Управління в справі бу
дування має право переміщати аелгловаиі на 
будівництво кредити в межах кошторису по
рядком, шо його встановлено відповідними 
інструкціями ВРІГГ УСРР. наступно негайно 
повідомивши її.

У в а г а .  Інструкцію про порядок пере
міщення кредитів в межах кошторису, за

ндо артикулом. БРИГ УСРР лоиоріиньо
погоджує з ВРНГ Союзу ІЧ'Р.

13. Фінансовий контроль що до Управлін
ня в справі будувалпя здійснюється за спе- 
ціяльнпми правилами, що їх затверджує Нар- 
комфія УСРР за згодою з ВРНГ УССР, на
перед погодпвшп з БРИГ Союзу РСР і Нар- 
вохфіпом Союзу РСР.

14. Речепепь для ліквідації Управління 
в справі будування «ЕСХАРЧ» визпачає 
ВРНГ УСРР і йото атсиоіпуегься в «Изве
стиях* ЦБК Союзу РСР і «Вістях ВУЦВК».

4) своевременное составление пеобкхи- 
мых для выдачи заказов оиецификащф % 
гатшяесяих усекший ш оборудовадае в ма
териалы;

Л) составление, в соответствии с суще
ствующими законоположеннягн п распоря
жениями ВСНХ Союза СОР и ВСНХ УССР я 
представление па утвержденпе начальника 
Управления инструкции по производству 
работ и технической отчетности;

6) принятие в случаях, ветерпящях от
лагательств, в целях сохранения в целости 
и прочности сооруженпя, всех необходимых 
мер, с последующим уведомлением о том 
начальника Управлення-;

7) наблюдение за точным $ьшолпеннвм 
утвержденных проігзводственшлм планом 
сроков работ, равно за их экономичностью;

8) донесение начальнику Управления о 
всех несчастных случаях с рабочими я слу
жащими.

11. Средства Управления по постройке 
составляются:

1) из ассигнований по общесоюзному 
бюджету;

2) из средств, отпускаемых Правитель
ством УСОР по республиканскому и местном 
бюджетам.

12. Начальнику Управлення по постройте 
принадлежит право производить перемеще
ния ассигнованных па постройку кредитов 
впутрн сметы в порядке, установленном со
ответствующими- инструкциями ВСНХ УССР, 
с последующим пемедлеппым уведомлеппем 
ПОСЛОДПСГО.

П р и м е ч а н и е .  Инструкцию о по
рядке перемещения кредитов внутри сме
ты. согласно настоящей статьи, ВСНХ
УССР предварительно согласовывает с
ВСНХ Союза ССР.
13. Порядок осуществления финансового 

контроля в отношении Управления по по
стройке определяется особыми правилами, 
утвержденными Нараомфнном УССР, но со- 
г.ташетшо с ВСНХ УСОР. после предвари
тельного согласования с ВСНХ Союза ССР 
и Іілркомфішом Союза ССР.

14. Срок для ликвидации Управления по 
постройке «ЭСХАР’а» определяется ВСНХ 
УССР и публикуется я «Известиях* ЦИК 
Союза ССР и «Вістях ВУЦВК*.



Цой реченець по може бути меншим за три 
місяці і більша* за один рік.

Ліквідацію покладається па ліквідаційну 
комісію, що її утворює ВРНГ УСРР, в скла
ді голови й чотирьох членів, з яких одного 
настаиовлює Наркомфіи УСРР, одного ВРНГ 
Союзу РОР і одпого Паркомфін Союзу РОР.

Ліквідаційна комісія в своїй діяльності під
лягає ВРНГ УСРР, реалізує все майно, ли 
було (в розпорядженні Управління в справі 
будування, і з'ясовує всі претензії до Управ
ління в справі будування «ЕСХАР’у, для 
здШс-неїшя чого корнстуєтіюя правами, що 
їх надається начальникові Улравлшня в 
сирові будування.

Кредіггорам надасться право оамим за
являти свої претензії .ііквідацШпШ комісії 
.то скінчошія реченця. 'іцоюначеотого дія за- 
кінчеігая лквідалщ.

11|)етензм. що їх ше шишта сама лжві- 
даціїЛпа комісія і що їх не заявили ъ зазна
чений реченець кредитори, вважастіля за 
анульовані.,

15- Претензії. що їх ліквідаційна комісія 
ввзпала повністю або частинно, вона негай
но задовольняє. Про претепзії. що їх не 
впзпапо повністю або частинно, ліквідацій
на комісія повідомляє під розписку кредит
ів, які можуть протягом двох тпжпів від 
дня одержання сповіщення ліквідаційної ко
місії вчинити позов в належному суді-

Якщо судове справовдалшя не закінчиться 
и реченець, призначений для скінчення лік
відації. то суми, потрібні для повного по
криття вчинених позовів, ліквідаційна комі
сія вкладує в депозит суду.

Суми, шо лишились після покриття і за
безпеченії:! всіх претензій, призначає ВРНГ 
УСРР та ВРНГ Союзу РСР відповідно до роз
мірів асигпувапь їх, за арт. 11 цієї Устави.

Судові справи, що їх не скінчено до дня 
припинення ДІЯЛЬНОСТІ! ліквідаційної комісії, 
веде ВРНГ УСРР.

16. Звіт про ліквідацію зі -всіма докумен
тами ліізвцацШпа коогіоія лоцас па затвер
дження ВРІІГ УСРР 4 вона, затвердивши 
його, подає до ВРНГ Союзу РОР.

Этот срок не может быть мопсе трех ме
сяцев и более одного года.

Ликвидация возлагается па ликвидацион
ную комиссию, образуемую Ж-НХ УГОР, в 
составе председателя и четырох членов, из 
которых одни назначается Маркомфнном 
УССР, один ВСНХ Союза СОР к одни Нар- 
комфином Союза ГОР.

Лнквидацнонция комиссия, подчиненная в- 
своей деятельности ВСНХ УССР, реализует 
все имущество, бывшее в распоряжении Уп
равлении по постройке, И ВЫНС1МСТ все нре- 
тепэип к Управлению но постройке «ЭС-ХАР» 
для осуществлении чего пользуется нрава- 
мп. предоставленными началызшку Упрі
лої! ия.

1С(и‘дпторам предоставляется право самим 
заявлять свои претензии ликвидационной 
комиссии до нсточеипя срока, назначенного 
для окончания ликвидации.

Претензии, не выявленные самой ,чнквп- 
даішошюй комиссией и не заявленные в 
указанный срок кредиторами, считаются 
аннулированными.

15. Претензии, признанные .шшцаннон- 
ной комиссией нолиотю їм и частич
но, немедленно удовлетворяются ею. О пре- 
тспзиях, «с признанных полностью или ча
стично, лишідашюшіая компсспя сообщает 
под расписку кредиторам, которым предо
ставляется пред'явить иск в надлежащем 
суде в двухнедельный срок со для получе
ния пмп сообщения лпквндащкингай ко-
МПСОНП.

Если судобиые дела не будут закончены 
к сроку, назначенному для окоичаиня ликви
дации, то суммы, необходимые для полного 
покрытия иред'явлешшх исков, вносятся 
ликвидационной комиссией в депозит суда.

Назначение оставшихся после покрытия 
и обеспечения всех цретеизий сумм оправ
ляется ВОІІХ УССР и Ш1Х Союза Ш\ в 
соответствии с размерами ассигнования их, 
согласно ст. 11 настоящего Положсппя.

Всдспнс судебных дел, незаконченных ко 
дню закрытия ликвидационной комиссии,, 
проводится ВСНХ УССР.

16. Отчет о ликвидации со всеми доку
ментами лнквпдационпая комиссия пред
ставляет на утверждене ВСНХ УССР, кото
рым указанный отчет после его утверждения 
продставляется ВСНХ Союза ССР.



По скінченні ліквідації ВРНГ УОРР ухва
лює постанову про закриття ліквідаційної ко
місії.

17. За вчпионі втрати ліквідаційної комі
сії солідарно відповідають всі члени комісії. 
Від відповідальностп звільняється тих з ви
щезазначених членів комісії, що записали до 
протоколу окрему думку проти постанови, шо 
її ухвалили всі інші члени.

18. За довги Управління у справі буду
вання, щадшшчеші порядком, ліквідації че
рез недостатність коштів, що були в ровно- 
.рашмші Ущ>ав.тнтя «і ліквідаційної комісії, 
відповідає перед кредиторами Управління і 
ліквідаційної комісії скарбниця <в особі ВРПГ 
УСРР.

По окончании лмкьндгииїн ВСНХ УССР вы
носит постановление о прекращении дея
тельности ликвидационной комиссии.

17. За причиненные ликвидационной ко
миссии убытки солидарную ответственность 
несут все члены комиссии. От ответственно
сти освобождаются лишь те из членов КО
МИССИЙ, которые занесли в протокол особое 
мнение против принятого остальными чле
нами решения.

18. За долги Управления по постройке, 
но погашенные в порядке ликвидации, вслед
ствие недостаточности находящихся в рас
поряжении Улравлош&я и лик&шдацнонной 
комиссии средств, отвечает перед крежгора- 
мп Управления п ликвидационной комиссии 
казна, в лице ВОНХ УССР.

ПОСТАНОВА НАРКОМТОРГУ УСРР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА УССР.

102- Про встановлення плати за перестал се
лянського зерна.

102. Об установлении платы за перемол 
крестьянского зерна.

На підставі постанеш ВУЦВК та РНК 
УСРР з 10 листопаду 1926 року «Про вста
новлення обов'язкових цін за перемелювання 
селянського зерна* (Зо- Уз. УСРР 1920 р.. 
Уй 70, зрт. 447) та касуючи постаягсву Нар- 
комторгу УСРР з ЗО серпня 1927 року «Про 
встановлення порядку перемолу, стягання 
плати та розміру ставок за меднво селянсько
го зерна на 1927-28 рік* («Вісти ВУЦВК* 
з 7 вересня 1927 р.. У* 203), Народній Ко
місаріат Торгівлі УСРР п о с т а н о в и в :

1. Встановити нпжчезазначену плату на
турою за перемел 16.38 кіл. селянської» 
споживчого зерна па м-тштах УОРР та АМСРР:

Що саме пе* На На і На
ремелюеться ; вальцях | каменях |шерет1вці

1. Пшениця на , І
односор. 80 Ні і
помола . . 2,46 (6ф.)' — —
Пшениця ; 1 1 2

обійн. разов.
помела. . . '2,06 (5 ф.) 1,64 (4 ф.)' —

2. Жито обійн. 
разового ■ .
помола . . 2,87 (?ф.) 2,05 (5 ф.) —
Кукурудза
суха на ра-
зов. помол . — 3.28 (8 ф.)і —

На основании постановления ВУЦІ1К и 
СИК УССР от 10 ноября 1926 г. «Об устано
влении обязательных цен за переогоа кре
стьянского зеряа» (С. Уз. УССР 1926 г.* 
Л*2 70, ст. 447) и в отмену постановления 
Наркомтоцм'а УССР от 30 августа 1927 г. 
«Об установлении порядка перемола, дайма- 
ни я платы п размера ставок за помол 
крестьянского зорпа па 1927-28 г.» («Вк.тп 
ВУЦВК» от 7 сентября 1927 г., Аз 203), На
родный Комиссариат Торговли УССР п о с т а 
н о в и  л:

1. Установить нижеследующую плату на
турой за перемол 16,38 кил. крестьянского 
потребительского зерна на мелышпах УССР 
п АМССР:
Род перемола

1. Пшеница на 
односор. 80Н 
помола . . . 
Пшеница на 
обойный ра
зовый пом. .

2. Рожь на 
обойный ра
зовый пом.

3. Кукуруза 
сухая на ра
зовый ПОМ. .

На
вальцах

На
жерновах

На
рушках

2.46 (6ф )

2,05 (5 ф.) 1.64 (4 ф.)

2,87 <7 ф.) 2.05 (5 ф.) -

- 3,28 (8 ф )! -



Що саме пе- На На | На Род перемола , На На На
ремелюеться вальцях каменях [шеретівці вальцах жерновах рушках

Кукурудза 
суха на дерть ** 2,37 (7 ф.), -

Кукуруза су
хая на дерть 2.87 (7 ф.)

4. Суржик на 
односор. 80 Н 
помол . . . 2.87 (7 ф.)

I
і

4. Суржик на 
односор. 80 **

ПОМОЛ . . . 2,87 {7 ф.) _
Суржик на 
ргзов. помол 2,25 (5* .ф.) 1,61 (4 ф.) -

Суржик на 
разов. пом.. 2,25(5’/зф.)|1,64 (4ф.)

5. Всяке зерно 
та сумішка 
на дерть . . 1,64 (4 ф.)! —

5. Разное зерно 
и смесь на 
дерть . . . 1.64 (4 ф.)

6. Ячмінь на 
односор. 05— 
70** пом. . 3.28 (8 ф.) __ і __

6. Ячмень на 
однос. 65— 
70** пом. . 3,28 (8 ф.)

Ячмінь на 
дерть . . _ 1,64 (4ф,)’ -

Ячмень на 
дерть . . . 1.64 <4ф.)

7. Гречка на 
крупу . . . - :2,87 (7 ф.)

7. Гречиха в 
крупу . . 2,87 (7 ф.)

8. Просо натов
чене пшоно _

і
— ;4,іо(іоф.)

8. Просо на тол
ченое пшено __ 4.10 (Юф.)

9. Просо на 
дранець . . — - >3,2»<8 ф.)

1

9. Просо на 
дранец . . . — 3.28 (8 ф.)

2. За порсмол 'збіжжя па вітряках плату 
берется у такому розмірі:

1) За перемол пшениці—1,02 кил. (2Уг ф.) 
за 16,38,кллогр.

2) за перемол жита—1,43 кил. (3^ ф). 
за 16,38 килогр.

3. Плату за перемол вираховується з тієї 
кількості! зерна, що фактично поступила до 
перемолу.

2. За перемол зерна на ветряных мельни
цах плата взимается в следующем размере:

1) за церемол пшеницы—1,02 кил. 
(2У2 ф.) за 16,38 кплогр.

2) за леремол ржи—1,43 кил. (ЗУг ф.) 
за 16,38 кнлогр.

3. При исчислении платы за перемол по
обходимо исходить из того количества зер
на, которое фактически поступило к пере-

4- Плату за перемол, аж до виданая спо- 
діяльних рояю]Щжеп{ь, береться виключно 
натурою (мірчук).

5. Всю кількість одержаного за перемол 
зерпа обов'язково здається за конвенційними 
ціиамп організаціям споживчої кооперації і 
видаткується централізованим порядком по 
парадах ВУКС’у для селянського постачання 6

6- Ставки за перемол зерна, що їх вста* 
шлионо цією постановою, стандарти та 
обов'язкові правила перемелювання обов'яз
ково вивішується в кожному млші па внд-

молу.
4. Плата за перемол впредь до издания 

специальных -распоряжений, «подлежит взи
манию исключительно натурой (мирчук).

5. Все количество полученного за пере
мол зерна подлежит обязательной сдаче по 
конвенционным ценам организациям потре
бительской кооперации п расходуется цен
трализованным порядком ло нарядам ВУКСа 
для крестьянского снабжения.

6. Ставки за перемол зерна, установлен
ные настоящим постановлением, стандарты 
и обязательные правила перемола • должны 
быть вывешены в каждой мельнице па вид

ноті. пом месте.
7. За ламаїшя цієї постанови провагзі 

особи відповідають за арт. 72 Адміпістратао- 
ного Кодексу УОРР, а урядові особи—за 
арт. арт. 97 та 98 Кримінального Кодексу 
УСРР.

Харків. 28 червня 1028 р.
Заст- Народпього Комісара Торгівлі

УСРР Нуріное.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 19 серпня 

1928 р., № 193.

7. За нарушение настоящего постаповле- 
<шш частные лица’ подложат ответставп- 
зіостп по ст. 72 Адмтлістратіївпого Кодек
са УССР, а цо-лж'носФігао лАца—по ст. 97 
я 98 Уголовного Кодекса УССР.

Харьков. 28 июня 1928 г.
Зам. Народного Комиссара Торговли 

УССР Куриное.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 19 августа 

1928 г„ № 193.



ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ САНІТАРНО- 
ТЕХНІЧНО! РАДИ УСРР.

103. Санітарні норми м правила як улаш
товувати та ексалоатуватм ставки для 

питьовоТ води.

Підстава', п.п. „ди та арт. 9, 
арт. арт. 12 і 16 постанови Ради 
Народніх Комісарів УСРР з 27 серпня 
1926 р. „Про Санітарно-Технічні 
Ради“ (36. Уз. УСРР ІУ26 р., М 53, 
арт. 352).

і. У л а ш т у в а н н я  с т а в к і в .
1. Під ставок треба відвести лощтнгу 

поблизу і згори села, за уїхилом місцевостн.

У в а г а .  В крайньому разі, коли 
нома 'Дільниці лід ставок згори села за 
тхклим мііуцовосги, ставок можна улаш
тувати й у іншому «міюці ало тоді треба 
вжити особливих заходів до охорони йоги 
від забруднення неб-то: з того боку, звід
кіля у став:к може збігагги дощова й та
ла вода з села, треба обкопати його ро
вом, що виводі© би ту воду нижче греб
лі.
2. Щоб запобігти замуленню й забруд

ненню ставка, спада, похилі до призначеної 
під ставок дільниці, но повинні мати місцин 
без трави, розораних дільниць, круч, роз
митих береті» то-що.

3. Розміри ставка треба встановляти, ви
ходячи з таких розрахунків: витрату води иа 
кожну селянську господу повинно прийняти 
каґімешг' :и [юкоанх відер на до»у. :;в:і- 
жиічни ще й иа зростати села* 50 % ро

, волого запасу водя женино нарахувати 
на -випар і фільтрацію; паймепшнй незай
маний залас в ставку повното прийняти з 
розрахунку найменшої можливої лрн цьому 
глибині, що не повніша бути менша від 2-х 
метрів.

4. Щоб запобігти швидкому иерегріваїппю 
К псуванню води -влітку та внмерзапию 
взимку, станок нобіля греблі повитий бути 
найменший 4 метри завглибшки.

У в а г а .  Ставки повинно улаштовувати 
обсягом найменш 15.000 вуб. метрів.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО САКИ- 
ТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА УСРР.

103. Санктарные нормы и правила для 
устройства и зкеллоатации прудов для 

питьевой воды.

Основание: п.п. пдв и „и" ст. 9, 
ст.ст. и и 16 постановления Совета 
Народных Комиссаров УССР от 27 ав
густа 1926 года „О Санитарно-Тех
нических Советах' (С.У. УССР 19.6 г„ 
№ 53, ст. 352).

I. У с т р о й с т в о  п р у д о в .
1. Для устройства пруда должна быть 

выбраиа лощина, расположенная в недале
ком расстоянии от села, выше его по укло
ну местности.

П р и м е ч а н и е .  В крайнем случае, 
если нет участка для пруда выше села 

, по уклону местности, пруд может быть 
устроен и в другом месте, одиако с при
нятием особых мер предохранения его от 
загрязнения, а именно: с тех сторон, от
куда в пруд могут попадать дождевые и 
талые воды с территории села, он должен 
быть огражден каналами, выводящими во
ду оже плагины.
2. Склоны, обращенные <к намеченному 

под пруд участку, во избежание заиления и 
загрязнения пруда не должны иметь оголен
ных от травы мест, раопашск, обрывов, 
размытых берегов и т. п.

3. Рллмеры пруда должны быть приняты 
из следующих расчетов: іраеход жцы иа одио 
крестьянское хозяйство должен быть при
нят но меиес чем в 50 годовых ведер в 
сутки с учетом расширения села; 50% об
щего годового запаса воды должно быть 
насчитано на испарение и фильтрацию; 
наименьший неприкосновенный запас в 
пруде должен быть принят, исходя из наи
меньшей допускаемой при этом глубины, 
каковая не должна быт* менее 2 метров.

4. Во избежание бистрого перегревания 
и порчи воды летом а также вымерзания 
зимой, лтубипа груда у плотины должна 
бьггь не менее 4-х метр.

П р и м е ч а н и е .  Пруды не должны 
устраивать# об’ємом моиео 15.000 кб. м.



5. Гатячи гроблю Іі аіцгачуючп >гі, в жод
ному разі аіе можна 'вживати матс;гіядів, 
що можуть -псувати якість води (напри
клад, -пгій та іпнгї матеріали, що мають у 
собі оргаиичпі (речовини).

0. Щоб запобігти заболоченню від став
кової води лощини позад ставка, її треба 
як слід впорядкувати.

7. Для поліпшення якосгн ставкової во
ди слід для забору її улаштовувати колодя
зі-фільтри. Такий колодязь треба конче ®н- 
му]ювати водонопрошіштиівнвнм маторіялом 
(цеглою, бетоновими кільцями). Воду брати 
з колодязя можна лише смокам або громад
ським цебром.

11. Нк т р е б а  б е р е г т и  с т а в к и  о д  
з а б р у д н е н н я .

8. Ставки, як джерела водопостачання, мо
жуть становити виїмкову загрозу здоров’ю 
іі життю людности, коли їх заорудніггп. Че
рез те, щоб не дати ставковій воді брудни- 
тлея, екгллоатуючн ставки, треба вживати 
низки запоб’жпих заходів, а саме:

1) повинно встановити охоронну зону для 
ставка і в межах цієї зони забороняти 
смітники, виїшиїца, спуск бруду, випас, 
прогай худоби, будування житлових, служ
бових з промислових будинків, улаштуван
ня шляхів, цвинтарів, скотомогильників 
то-що:

2) в ставку йе можиа купатися людям, 
прати білішу, купати й напрати хдеобу, 
мочити льоп та коноплі:

3) беручи воду бочками, яі в якому разі 
не заїздити в ставок:

4) ставки треба раз-у-раз чистити ви 
мулу найменш 1 раз в 2 роки:

5) надбережні водні рог.тішл проба зав
жди геть вїкіглцувати;

6) <в славках слід розводити рпбу;
7) 'взимку, пгоб «ода йе поралася вц 

недостачи «исешо, треба в різних місцях 
ставка прорубувага олшоики.

Харків, ЗО червня 1928 р.

Голова Централ ілгої Саігларого-Техіііч- 
«ої Ращ Нагорний.

о. Для уст[к>йства плотины н для ее ре
монта ни в коем случае ио могут быть упот
ребляемы материалы, могущие оказывать 
вредиое влиявие на качество воды (папр., 
навоз и другие материалы, содержащие ор
ганические вещества).

6. Во избежание заболачивания водами 
пруда нижележащей лощины, последняя 
должна быть соответствующим образом уре
гулирована.

7. С целью улучшения качества прудовой 
воды для забора се следует устраивать пру
довые колодцы-фильтры.

Стенки колодца должны быть из водоне
проницаемого материала (кирпич, бетон
ные кольца). Забор воды должен произво
диться при помощи насоса или обществен
ного ведра.

И. М еры ял я з а щ и т ы  п р у д о в  о т  
'  з а г р я з н е н и я .

8. Ввиду того что пруды, как'источники 
водоснабжения, являются наиболее опасны
ми в санитарном отношении, при эксплоа- 
таїши их надлежит принимать целый ряд 
мероприятий для защиты их от загрязнения, 
а именно:

1) должна быть установлена охранная 
зона для пруда, в пределах которой не до
пускается устройство свалок, спуск нечи
стот, пастьба и прогон скота, постройка 
жпльгх, служебных п промышленных зда
ний, устройство проезжей дороги, кладбищ, 
скотомогильников и т. и.:

2) должно быть запрещено купание лю
дей, стирка белья, купание и водопой ско
та, мочка льна н конопля;

3) должио быть запрещено при заборе 
бочками воды в'езжать в пруд;

4) яруд должен регулярно о.чнщаться от 
пла не реже 1 раза в 2 года;

5) прибрежные водные заросли должны 
регулярно удаляться;

6) в пруд)' рекомендуется разводить рыбу;
7) в зимнее время, во избежание порчи 

воды от недостатка кислорода, пообходимо 
в разных местах пруда устраивать проруби.

Харьков, 30 июня 1298 г.

Председатель Центрального Сапптарно- 
Технического Совета Нагорньн



ПОСТАНОВИ НАРКОМВНУСПРАВ УСРР.

104. Про торг виноградними, садово-ягід
ними й родзинкоеими винами.

Підстава :  постанови ЦВК'у й 
РИК СРСР з 25 квітня і928 р. „Про 
скасування акцизу з шноградних, пло
дово-ягідних і родзинкових вин і про 
акциз з виноградного й кон'якового 
спирту“ та „Про скасування окремої 
патентної оплати за право виробля
ти й торгувати виноградними, пло
дово-ягідними й родзинкоеими винами 
І про зміну постанови Центрального 
Виконавчого Комітету й Ради Народ- 
ніх Комісарів Союзу РСР з 23 жовтня 
1925 р. про ставки окремої патент
ної оплати за право торгувати хліб
ним вином (горілкою), горілчаними 
виробами, кон’якои, виноградними, 
плодово-ягідними й родзинкоеими ви
нами й пивом* (36. Зак. СРСР 1928 р., 

31, арт.арт. 270 і 271).

Народній Комісаріат 'Внутрішніх Оіграв 
УСІМ* п о с т а н о в и в :

1. Дозволити трудовим «ингорадарях і 
винарям, в тім числі б продуцентам садово- 
во-ягщпя вин, а так само й об'єднанням 
зазначених виноградарів і винарю, на до
даток до пільг, передбачених арт. 485 Ад- 
мігастратшиюго Кодексу УСРР та увагою 
1-ою до цього артикулу, вивозити скрізь 
свої вина в бочках на базари й ярмарки з 
правом, так оптового, як і роздрібового про
дажу їх на винос, не вибираючи на тс по
передніх дозволів від здмінорганьв та з 
умовою, щоб шш мали па руках докумен
ти про трудовий характер їхнього господар
ства та що свідчн.ти-б щю те, щоб продавано 
від них вино виробили воші сами та із влас
ної сировини.

Такс саме право сад «надати скрізь і ра
дянським господарствам.

2. Порядок, місце і час для зазначеного 
вище торгу визначається обов’язковими по- 
стлтмшн місцевих виконкомі® і міських 
рад, залежмо від місцевих умевши з тим, 
що цими постановами можуть бути вста
новлені п місця, заборонені для такого дово
зу зазначених вин. як що цього вимагати
муть інтереси охорони громадського ладу б 
спокою.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛА УССР.

104. 0 торговле виноградньми, плодово- 
ягодными и изюмными винами.

Основание: постановления ЦИК'а 
и СИК Союза ССР от 25 апреля 
1928 г. „Об отмене акциза с виноград
ных, плодово-ягодных и изюмных вин 
и об акцизе с виноградного и коньяч
ного спирта“ и „Об отмене особого 
патентного сбора за право производ
ства и торговли виноградными, пло
дово-ягодными и изюмными винами 
и об изменении постановления Цен
трального Исполнительного Комите
та и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 23 октября 1925 г. 
о ставках особого патентного сбора 
за право торговли хлебным вином 
(водкою), водочными изделиями, конья
ком, виноградными, плодово-ягодными 
и изюмными винами и пивомм (С.З. 
СССР 1928 г., № 31 ст.ст. 270 
и 271).

Народиый Комиссариат Виутрсниих Дел 
УССР п о с т а н о в и л :

1. Разрешить трудовым виноградарям и 
виноделам, и том числе и производителям 
садово-ягодных >вип, а также и об'еииненням 
означенных виноградарей п виноделов, в 
дополнение к льготам, цредусмотгенным 
ст. 485 Административного Кодекса УССР и 
примечанием 1-м к указанной статье, выво
зить повсюду свои вина в бочках на база
ры и ярмарки с правом, как оптовой, так и 
розничной продажи пх на вынос, без выбор
ки па то предварительных разрешений от 
адмннорганов, но при наличии у иих на ру
ках документов, свидетельствующих о тру
довом характере их хозяйства и о том, что 
продаваемое ими вино выделали онп сами п 
пз своего сырья.

Такое же право надлежит предоставить 
повсюду и советским хозяйствам.

2. Порядок, место и время для указанной 
торговли определяются обязательными по
становлениями местных исполкомов и город
ских советов, в зависимости от местных ус
ловий, причем этнмп постановлениями мо
гут быть устаповлепы п места, запрещен
ные для талого ввоза указанных вин, если 
этого будут требовать интересы охраны об
щественного порядка и спокойствия.



3. Сканувати «крізь виборну жшккіів аіа 
право відкривати гуіртаві сплоїш піша, що 
належать цоржмиггом виноробним організа
ціям пі кооперативним обсипанням вино
градарів, з тям, шоб про 'Відкриття таких 
склеят аговідамлядось найпізігіш за тиж- 
донь «ідіпойїсш адміністративні органи Й 
органік Паркомзе-му у місці торгу.

4. Дозволяти ВСІМ ТОРГОВИМ підприєм
ствам, шо вже виорали дозвола ша право 
роздрібного л|мдажу на винос вина або го
рілчаних -виробів, горілки й поляку, про
давати вшюградш, садово-ясдиі й родзнк- 
кові вина також і в бочок їв посуд покуп
ця, не вибираючи па це -додаткового доз
волу.

б.ПДо до розливного -п(юиажу зазначених 
шиї наливом з бочок довкікішаиі мірами 
(шчшігшмш й чарками), то допустити цей 
продаж бес 'виборнії податкового дозволу 
можна лишо в росторачіах і буфетах, що 
яіііоіч. уже від окраджншаилу дозвола на 
чарковий продаж туши й горілчаних вн- 
ро.иі. Дій івсКх інших підприємств, що ба
жають провадити зазначений продаж ®ии, 
встановлюється обовякову «виборну додат
кових дозволив. Ці дозволи слід видавати 
переважно закладам ростораішогр тігпу у 
місцях, де цо не спричинятиметься до ма
сового зламаний громадського ладу й спо
кою. За таких самих умов -можна видавати 
дозволи Й на 'Відкриття окремих закладів 
(ііогроОіїв) для розмінного продажу з бочок 
виключно зазначених вин, даючи в цім пе
ревагу трудовим виноградарям і винарям, 
їхнім об'єднанням та радянським вігнороб- 
ням організаціям, але з тим, щоб відкритгя 
таких закладів не набирало масового ха
рактеру, надто в робітничих районах,

і ^

Харків, 5 липня 1928 р.
Заст. Нарояпього Комісара Внутрішніх 

Справ УОРР Слинько.

3. Отменить везде выборку разрешеинй 
на право открытии оцтових складов внва, 
нришилежащих государствениым винодель
ческим органглациям и кооперативным об'с- 
ДШІСІШЯЧ виноградарей, с тем, чтобы об 
открытии таких складок сообщалось не 
позже как за педелю соответствующих ад
министративным органах и органам Нарком- 
зсма в месте торговли.

4. Разрешить всех торговым прсицрин- 
тиях, выбравшим уже разрешение на црако 
розничной иродажн на выиос вин или во

дочных изделий, водки и коньяка, иродапл», 
виноградные, плодово-ягодные и изюмпые 
вина также и из бочек в посуду покупате
ля. нс выбирая па это дополнительного 
разрешения.

5. Что касается распивочной продажи ука
занных мш в палив из бочек произвольны
ми мерами (стаканами и рюмкамп), то допу
стить такую продажу без выборки,дополни
тельного разрешения можно лишь в ресто
ранах и буфетах, которые имеют уже от 
окрадмипотдела .разрешение иа рюмочную 
продажу водкн и водочных изделий. Для 
всех прочих предприятий, желающих П(ю- 
нзнодить означенную торговлю вин, уста
навливается обязательная выборка допол
нительных разрешений. Эти разрешения 
надлежит выдавать преимущественно заве
дениям рссторашюго типа в местах, по 
это не будет вызывать массового наруше
ния общественного порядка и спокойствии.

На таких же условиях можно выдавать 
разрешения и на открытие специальных за
ведений (погребов) для распивочпой продажи 
из бочек исключительно указанных пип, от
давая в этом преимущество трудовым ви
ноградарям и виноделам, их обединенпям и 
советским впподельпым организациям, с 
тем, однако, чтобы открытие таких заведе
ний но принимало массового характера, 
оэюешю в рабочих районах.

Харьков, 5 июля 1928 г.
Зам. Народного Комиссариата Внутренних 

Дел УОСР Слинько.



105. Ян реалізувати культове майно за*
критих молитовень та самі молитовні.

Підстава :  постанова РПО Союзу 
РСР з 9-го лютого 1927 р. ,Про 
ліквідацію Комісії Ради Праці й Обо
рони для обліку й реалізації держав
них фондів і відповідних республікан
ських і місцевих комісій" (36. Зак. 
СРСР 1927 р., № 10, арт. 103), 
на розвиток: арт. арт. 371—374 Адмі
ністративного Кодексу УСРР(Зб. Уз. 
УСРР 1927 р., & 63-65, арт. 240), 
арт. 28 Інструкції НКЮ, ННВС та 
ЙНО  з 10 листопада 1920 р. (Збір
ник декретів, інструкцій, обіжників 
УСРР та СРСР з поясненнями від
ділку при НКВС УСРР за 1925 р.), 
уваги до арт. 1 обіжного листа 
ВУЦВКу  та НКВС з 14 серпня 1924 р. 
за ч. 131 »Про порядок закриття 
храмів і молитовень всіх культів* 
(Бюл. НКВС 1924 р., № 9—10, стор. 
48—49) та інструкцій і пояснень НКФ.

Народній Комісаріат Внутрішніх Оправ 
УСРР, ари реалізації культового майна з 
ліквідованих молитовень та самих моли- 
товоиь цроиопує додержуватися такого по* 
рад*:

1. -Всі речі культового майна з коштов
них (дсрогоцішшх) металів передасться до 

державного охошпца Наркомфіяу УСРР.

2. Всі речі культового майна з мідії, поль
ського ерії'иа та інших кольорових (недо- 
рогоцішшх) металів передасться через від- 
тжідиі вшашкоош до «Качцветфонду» (Ко
місія для утворення спеціального фовду 
фінансування металургії кольорових мета
лів іі} н Президії Вищої Ради Народнього 
Снчюдарства), згідно з постановою ЦВК і 
РИК Союзу РСР з 18 січня 1927 р. «Про 
падаши К</місії но утворенню спеціяльвого 
фонігу фінаиеужишя метадургії кольорових 
металів, що до республіканських та місце
вих установ і підприємств {купублікаисько- 
го та місцевого зиачяті прав, що дається 
ЇЙ стосовно установ Союзу РСР і підпри
ємств зага.шіосокшого значіння» (Зо. Зак. 
СРСР 1927 (».. ,\г б, арт. 55) та обіжником 
Наркчпготхправ УСРР з 25 липня 1928 р., 
Л* 500.

105. О порядке реализации культовоге 
имущества закрытых молитвенных домов и 

самих моттаенных домов.

Основание :  постановление СТО 
Союза ССР от 9 февраля 1927 г. 
„О ликвидации Комиссии Совета Тру 
да и Обороны по учету и реализации 
государственных фондов и соответ
ствующих республиканских и мест
ных комиссий** (С.З. СССР 1927 г., 
Л$ 10, ст. 103), в развитие: ст. ст. 
371—374 Административного Кодекса 
УССР (С. У. УССР 1927 г.,№ 63-65, 
ст. 240), ст. 28 Инструкции НКЮ. 
НКВД  и НКП  от 10 ноября 1920 г. 
{Сборник декретов, инструкций, цир
куляров УССР и СССР с раз'ясне
ниями отделения при НКВД  УССР 
за 1925 г . ) ,  примечания к ст. 1 цир
кулярного письма ВУШ/К'а и НКВД  
от 14 августа 1924 г. 34в 131, „О по
рядке закрытия храмов и молитвен
ных домов всех культов* (Бюл. НКВД  
УССР 1924 г., М 9—10, стр .  48—49), 
инструкций и роз'яснений НКФ.

Народпый Комиссариат Внутренних Дел 
УССР предлагает при реализации культово
го имущества из ликвидированных молпт- 
вопиых зданий и самих молитвенных зза- 
пий придерживаться такого порядка:

1. Все предметы культового имущества 
из ценных (драгоценных) металлов пере
даются в государственные хранилища Нар- 
комфнна УССР.

2. Все предметы культового имущества 
из медп, польского серебра и других цвет
ных (иедрагоцешшх) металлов .передаются 
через сляветствующпе исполкомы «Комцвет- 
фонду». Комиссия по созданию специаль
ного фонда финансирования металлургии 
цветных металлов при Президиуме Выс
шего Совета Народного Хозяйства), соглас
но постановлению ЦИКа и СИК Союза ССР 
от 18 января 1927 г, 0 предоставлении 
Комиссии по созданию специального фонда 
финансирования металлургии цветных ме
таллов в отношении республиканских п 
местных учреждений и предприятий респу
бликанского и местного значения прав, пре
доставленных ей в отношении уЧ|ЮЖДЄНПЙ 

Союза ССР п тгедпрпятий общесоюзного зна
чения». (С.З. СССР 1927 г.. .Уз 6, ст. 55) и 
циркуляра Нархохвм'дела УССР от 25 толя 
1928 г., >& 560.



3. Всі речі культового майна гсторичиоТ, 
мистецької та археологічної вартості пе- 
|н\даоться в розпорядження відповідних дер
жавних імузеїв, що к у .віданні Гаїовпатіт- 
♦.твіти Наркомоовітн УОРР.

4. Неі гак звані сиящошіі речі (чушчєііі), 
наприклад: рили, ко|К»гвн, тершій то-що, 
перодастисн в карнстувакші п’ятицееяткн 
релігійної громади, що ш їй вщдашіі е еумеж- 
на молитовня відлоецного культу, для пере
несення їв цей будинок. де іїх треба вклю
чити в загальний інвентарний список ісуль- 
тхнвого майна.

5. Неі цкяї культового майна иовсякден- 
еюго характеру (меблі, килими то-що) треба 
зараховувати до державного фонду і реалі
зувати, згідно з арт. 11 иостаяо®и ЦВК 
і РИК <ТСР з 11 червня 1926 р. «І^ро ви- 
влаопсчигя державшого майна» (Зо. Зак. 
СРСР 1926 р.. Лї 42, арт. 305).

6. Реадізуючи закриті молитовні, треба 
насамперед ївстаяіовнтя технічну иопрвдат- 
иість, склавши відповідного акта технічно
го огляду» комісією у складі представників: 
адлшвіцдіі.ту, фигадоілу, мддш* місцевого 
(комупалшого) господарства, та що пред
ставників від о:рмузею та іруїш віруючих, 
що в її кфгстувлпііі була зазначена мо- 
лнтоаяія.

У в а г а .  На облікові місцевих -викон
комів є лінію такі молитовні, що яе є 
у віцашгі музейних орішіш, а так само 
ті, що їх йе використали омрвиконкомн 
для культурно-освітніх потреб (шкіл, 
клубів, чпталепь то-що).

7. Коли технічну пеіфітшість даної мо- 
литовці вотаповлеаю зазначеним в арт. 6 
цгсї постанови актом огляду комісії, тоді 
реалізацію цього будинку провадиться згід
не з арт. 9 постанови ЦВК і РНК СРСР з 
11 черепи 1926 р. «Про вшиаспсішя дер
жавного майна* (3. 3. СРСР 1926 р., X* 42, 
арт. 305) з тим. що уторговані від про
дажу його кошти йдуть ша прибуток місце
вих рад. який слід, за арт. 15 згаданої по
статей.

Харків, 1 серпня 1928 р.
Зас.т. Народльоро Комісара Внутрішніх 

Справ УОРР Слинько.

3. Все предметы культового имущества 
исторического, художественноі'о и археоло
гического значении передаются в распоря
жение соответствующих государственных 
музеев, находящихся в ведении Главнолнь 
ироовста Наркомана У(’4И*.

4. 'Все предметы так называемого свя
щенного характера (освященные). наирн- 
мер: ризы, хоругви, ноцювцы и т. и. переда
ются зі иатьзовапие шткеоигки религиозной 
общины, в пользовании которой есть соседний 
молитзешый ДОМ соотвссгствующего культа, 
для перенесения в этот молитвенный дом. 
где их необходимо включить в общий инвен
тарный список культового имущества.

5. "Все предметы культового имущества 
•юиходного характера (мебель, ковры и т. п.) 
надлежит передавать в государственный 
фонд и реализовать, согласно ст. 11 по
становления ЦИК л СИК СССР от 11 нюни 
1926 г. <06 пз'ятин государственного иму
щества» <С. 3. СССР 1926 г., У* 42,^г. 305).

6. При реализации закрытых молптвеп-
ных зданий, необходимо прежде всего уста
новить техническую непригодность путем 
составления соответствующего акта техни
ческого осмотра здания комиссией в составі' 
представителей: админотдела, финотдела,
отдела местного {комунального) хозяйства, 
а также представителей окрмузся н группы 
нерующнх, <в пользовании которой было 
•япачепгаое молитвенное здание.

П р и м с ч а л и е. На учете местных 
исполкомов состоят лишь такие молит
венные здания, которые нс находятся в 
ведении музейных огранов, а также не- 
лепользоваиные окрнспол:;омамн для 
культурно-просветительных лужд (школ, 
кмубле. читален и т. п.).
7. Когда техническая непригодность дан

ного молитвенного здания установлена вы
шеуказанным в ст. 6 настоящего постало* 
влешія актом осмотра комиссии, тогда реа- 
лизання отого.здания производится соглас
но ст. 9 постапоіЯення Ц И К а  и СИК Союза 
СОР от 11 июня 1926 г. <06 отчуждении госу
дарственного имущества» (С. 3. СССР 1926 г. 
,Уг 42. ст. 305) о тем, что вырученные 
от продажи его деньги поступают в доход 
местных советов, по принадлежности, со
гласно ст. 15 упомянутого постановления.

Харьков, 1 августа 1923 г.
Зам. Народного Комиссара Внутренних 

Дел УССР Слинько.
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ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР.

106. Тлумачення закону з 29 лютого 1928 р. 
про комірне.

N

Для того, щоб встановити одноманітну 
практику застосування постанови ВУДКК 
та ГИК'УСРР з*29 лютого 1928 р. «Про 
комірно (шатирову плату) й заходи до «ре- 
гу.іюваїпгн користуваїрія житлом у м'стах 
і голшцах мтськоро типу > <36. Уз. УСРР 
1928 р.. У* 4. арт. 54) і’касуючи свою по
станову з ЗО травня 1927 * р. «Нро тлу
мачення закону з 8 грудня 1926 р. «Про 
комірне й заходи до врегулювання коріюту • 
ванна житлом у містах та сетищах міського 
тину* (Зо. Уз. УСРР 1927 р., Відд. ІІ. А* 25, 
арт. 114), Народній Комісаріат Юстиції 
УСРР. по Відділу Законодавчих Проектів та 
Нотифікації Законів п о с т а н о в и в  по
яснити:

1. Комірно па листові закону з 29 лю
того 1928 р. встановлюється тільки за при
міщеная, що 'їх здають ш орошу дія задо
волення виключно особистих житлових 
погреб громадян, а тому чинність зазначе
ного закону «є поширюється на приміщен
ня, що їх юпнайчають приватні особи або 
державні, тромаиські, професійні та коопе
ративні установи й оргаикщії то-що для 
своїх оперативних потреб.

Ннішйті. цієї постанови шириться па всі 
без винятку державні, громадські, коопера
тивів й приватні домовлаоїпіцтва в містах 
і селищах міського типу, крім госппівць і 
дачних приміщені», а також домоволодінь, 
передбачених в аот. арт. 1 і ІЗ постанови 
ИУЦВК'у й РИК УСРР з 4 листопада 1925 р. 
«Про заохочення до житлового будівництва > 
<36. Уз. УСРР 1925 р., У* 96. арт. 525).

У в а г а  1. <Нкщоприміщення у дачних 
місцевостях, що належать до міської те
риторії, займають інхїишкп й службов
ій під постійне житло протягом цілого 
рзку, вс.оіірне .іа цц приміщення еста- 
іншюетід'я па загальних підставах.

У в а г а  2. В житло-будівельшіх ко
оперативах та в домоволодіннях. пе- 
|юібачених в арт. арт. 1 і 13 постанови

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМКЮТА УССР.

106. Толкование закона егг 29 февраля 
1928 г. о квартирной плате.

'В целях установления однообразной прак
тики применения постановления ВУЦВК и 
ОНК УССР от 29 февраля 1928 г. <0 квар
тирной плате и мерах к урегулированию 
пользования жилищами в городах и посе
лениях городского типа» (Собр. Узак. УССР 
1928 г., У* 4, ст. 54) и в отмену своего 
постановления от 30 мая 1927 г. «О толко
вании закона от 8 декабря 1926 г. «О квар
тирной плате и мерах к урегулированию 
пользования жилищем и городах и поселе
ниях городского типа» (С. У. УССР 1927 г., 
Отд. ІІ, М* 25, ст. 114), Народный Комис
сариат Юстиции УССР, по Отделу Законода
тельных Предположений и Кодификации За
конов. л о с т а н о в и л  разяснпть:

1. Квартирная плата на основании зако
на от 29 февраля 1923 г. устанавливается 
только за помещения, сдаваемые в аренду 
для удовлетворения исключительно лнчиых 
потребностей граждан в жилище. Поэтому 
действие означениого закона не распростра
няется на помещения, нанимаемые частны
ми ликами либо государственными, обще
ственными, профессиональными и коопера
тивными учреждениями п организациями 
н т. л. для с&жт оперативных надобностей.

Действие этого постановления распростра
няется на все без исключения государ
ственные, общественные, кооперативные к 
частные домовладения в городах п посе
лениях городского типа, кроме гостиниц и 
дачыых помещений, а также домовладений, 
предусмотренных в ст. ст. 1 и 13 постанов
ления ВУЦПК л СНЕ УССР от 4 ноября 
1925 г. «О поощрении жилищного строитель
ства» (Собр. Узак. УСРР 1925 г. Ус 96, 
ст. 525).

П р и м е ч а н и е  1. Если помешенпя в 
дачпых местностях, входящих в -город
скую черту, занимаются рабочими п слу
жащим под постоянное жилье в течение 
всего года, квартирная плата за эти по
мещения устанавливается на общих ос
нованиях.

П р и м е ч а н и е  2. В жилищно-строи
тельных кооперативах п в помовладенпях. 
предусмотренных в ст. ст. 1 и 13 ПО-



НУЦВК й РИК У ОМ* з 4 листопада }№> !>• 
«Про заохочення ;») житлового будівництва» 
<Эб. Уз. УСРР 1925 р.. А? 96, арт. 535) 
комірне встановлюється за згодою сторін.

2. В будниках, зазначених в арт. 1 цієї 
іюстапови, комірне не можо бик вито або 
нижче за встановлені постановами відпо
відних рад і «икоітшиіп розміри помірного.

У в а г  а, власники цфпватнігх домово
лодінь па мюю волю можуть здавати свої 
•приміщення за плату нижчу, ніж встано- 
юн.п» належні місцеві органи.

3. Всі уічдн, що за шіоїн комірне -вста
новлюється іне відповідно до визначених під 
міських рад або належних виконкомів роз
мірів ,слід уважати -в цій частіші за недій
сні, і їх треба змінити відповідно до «ста
новлених норм качіриого.

4. Наколи ^ наймачі ввдмммяються прик
ласти до старих договорів «о®і розміри ко
мірного. домоупрашишя державних, гро
мадських 5 коог.ораггквішх будинків, зцо під

падають від чинність постав,глш ВУЦВК’у 
Й РИК УСРР з 29 лютої» 1928 р. яро ко
мірне, иоодігоі, а приватні власники вправі, 
якщо побажають, звернутись до суду з 
позовом про розірвання договорів із зазна
ченими наймачами, про виселеппл їх з об
саджуваних дрюгіипеїіь та про стишення 
ріжпиці козкриого, починаючи з дня, від
коли набули сиди нові розміри комірного, а 
саме з 1-го червня 1928 р.

Г». Знижки з комірного вираховується 
таким порядком:

1) з основного розміру комірної» (арт. З 
закону з 29 лютого 1928 р. про комарне) пе
редусім треба зробити в установлених зако
ном вішалках знижки, передбачені арт. 15 
зазначеного закону;

2) вирахувавши знижки з «Основного роз
міру», робиться знижки, передбачені арт. 5 
закону про комірне;

3) з решти, робиться знижки, зазначеній 
арт. арт. 14 і 16 яакоігу про комірне.

становлення ВУДІШ'а и СИК УОСР, от 
4 ноября 1925 г. «О поощрении жилищ
ного строительства» <С. У. УССР 1925 г.» 
ХЬ 96, ст. 525), квартирная плата уста
навливается по соглашению сторон.
2. В домах, указаииых в ст. і настонщс- 

го постановления, квартирная плата ле мо
жет быть выше или ниже ставок, устано
вленных постановлениями соответствующих 
советов ИЛИ ИСПОІКОМНВ.

П р и м е ч а н и е ,  мюственникн част- 
ных домоыадений по своему усмотрению 
могут сдавать свои помещении за плату 
более <пизкую, чем установили паделжл- 
щие местные органы.
3. Все соглашения, но коим квартирная 

плата устанавливаема не в сответствнн с 
установленными меетпыми советами или 
надлежащими исполкомами ставками, счи
таются в згой части недействительными и 
подлежащи м и пзмснсни ю соответствен но 
установленным нормам квартирной платы.

4. В Гчіучае, если наниматели отказывают
ся применить к старым договорам новые 
ставки квартирной платы, домоуправления 
государственных, общественных и коопера
тивных домов, подходящих под действие по
становления ВУДІІК и ('НК. УССР от 29 фев
раля 1928 г. о квартирной плате, обяза
ны, а частные собственники вправе, если 
пожелают, обратиться в суд с искам о 
расторжении договоров с означенными на
нимателями о выселении их из занимаемых 
помещений и о взыскании ралпнлы квар
тирной платы, начиная со дня. с какого во. 
шли в силу новые ставки квартпрпой пла
ты. а именно, с 1 нюня 1928 т.

5. Скидки с квартирной платы исчисля
ются следующим образом:

1) с- основной ставки квартирной платы 
(ст. 3 закона от 29 февраля 1928 г. о квар
тирной плате) прежде всего исчисля.сгся 
в установленных законом случаях скидки, 
предусмотренные ст. 15 указанного закона:

2) по вычете скидок из «основной став
ки» производятся скидки, предусмотренные 
ст. 5 закона о квартирной плате;

3) с остатка исчисляются скидки, указан
ные в ст.ст. 14 и 16 закопа о квартирной 
плате.
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У в а г а .  Зшннки та пільги, що їх 
гогаиовлює вагон з 29 .ногато 1928 р. 
іфо гом-цме, та^ягосювустъся виключно до 
рОбІТШКІВ, «МуЖбОЯЦІВ і осіб, адгівиеник 
но них, черев що ці знижка та пільги не 
можна поширювати на іоші категорії 
наймачів.

б. За осіб, що £х Дотично комірного цо- 
рняіюьтьс.н до робітник іі! та службовців, слід 
уважати: а) осіб юхмашпого «сладу РСЧА 
і ІЧ'ЧФ, міліції, військ ДНУ та конвойної 
варти, б) родин червой оармібців, що ж- 
маніть самостійного джерела прибутків, 
») дожавши: пенсіонерів, що в па соціаль
ному забезпеченні або на соціальному стра- 
.тунавтиі, г) ліспів коопералнвдпіх оїодішь 
інвалідів, д) інвалідів що є па державному 
забляйчеииі і торгують аз безплатні ги на
тятої (увага 1 і 2 до арг. 8), е) лікарів, 
що служать і разом з тим приватно ярая- 
тикукт., та члойів колегії оборонця в га
му разі, коли загальна сума заробітку осіб 
них 2-х категорій (лікарів і членів колегії 
оборонців) не сягає тюпад 400 карб, па мі
сяць, ж) роЗітаякж літературної праці, що 
для них літературний заробіток стаиозпть 
'кчняшо джерело засобів до існування, 
з) художників, різьбарів і наукових ргбітни- 
кіа (увага по арт. 9), п) артистів.* музикан
тів, співаків то-що, за дшіацт, зашачйннх 
п арт. 7 ц№Ї постанови, а так само зааиа- 
чеіпіх в тому ж артикулі осіб жиеииої та 
випадкової праці.

7. Огобп поденної та випадкової нраці 
(прачки, пилярі, домові швачки, тачшікп, 
иатиральщякн пологи, склярі, точилілцики, 
чистильники -взуття то-що), що не вибира
ють патенту на’ особисте Нрампслове занят
тя або «пбврають такий патент не вище 
2-го розряду, платять ягоцме як роГнтппки 
і службовці.

Так само за цим розміром платять комір
не робітники мистецтв (артисті!, музиканти, 
співаки то що), що одержують роботу через 
посеродорганп яаркоотраці за договорами, 
що їх візують профоргам, коло заробіток 
з цих занять не п^ччшщує 400 карб, на 
місяць.

П р и м е ч а н и е .  Скидки и льготы, 
устанавливаемые законом от 29 феврали 
1928 г. о квартирной плате, применяют
ся исключительно в отношении рабочих 
и служащих и лиц, к ним пркраваеилых. 
вследствие чого ЭТИ скидки н льготы.не 
могут быть распространяемы па другие 
категории нанимателей.
6. К лицам, приравниваемым в отцоше- 

иии квартирной платы к рабочим и служа
щим, относятся: а) лица командного соста
ва РККА іі РІЇКФ, милиции, войск ГПУ и 
конвойной стражи, б) члены семьи красно
армейцев, не имеющие самостоятельного 
источника доходов, в) госуда|>ственныс пен- 
сноп еры, находящиеся на социальном обес
печении либо на социальном страхованим, 
г) члены кооперативных об’единеиий инва
лидов, д) инвалиды, находящиеся на госу
дарственном ОСЄСНЄ7СНИИ и торгующие по 
бесплатным иатситам (примечания 1 п 2 
ст. 8), о) врачи, находящиеся на службо и 
занимающиеся частной практикой, и члены 
коллегии защитников в том случае, копа 
обща» сумма заработка лиц этих 2-х кате
горий (врачей и членов коллегии защитни
ков) йе превышает 400 руб. в месяц, ж) ра
ботники литературного труда, для коях ли
тературный заработок является основным 
источником средств к существованию, 
з) художники, скульпторы и научные ра
ботники (примечание к ст. 9), п) артисты, 
музыканты, певцы л т. н. в случаях, пред
усмотренных з ст. 7 настоящего постано
вления, а равно указанные в той же статье 
лица поденного и случайного труда.

7. Лица йоденного и случайного труда 
(прачки, днлыцнкн, домашние швеи, поло
теры, стекольщики. Нючялищпкп, чистиль
щики обуви и т. я.), не выбирающие патента 
на личные промысловые занятия либо зыби- 
рающпо таковой йе свыше 1-го разряда, вно
сят квартирную плату -но ставкам рабочих м 
служащих.

Точно так же но этим-ставкам вносят 
квартирную плату работники искусств (ар
тисты, .музыканты. певцы и т. п.), полу
чающие работу через посреднические орга- 
;;ы Наркомтруда по договорам, визирован
ным «рофіїргаиамп, ® случае, когда их зара
боток от этих занятий не превышает 400 р. 
в месяц.



Якщо ж дей заробіток сягас поиад 400 
каро., то колірно з перелічених осіб береті- 
ГН нк з осіб вільний професій.

8. Безробітні, що по дають права на за
помог)' за безробіттям, повніші оплачувати 
свою жилу плоту за згодою з домоуправлін
ням у таких -межах: розмір комірного повинен 
бути, їв усякдоу разі, не •нижче розміру, 
встановленого за арт. 5 закону з 29 лютого 
192$ р. про колірне для -робітників і служ
бовців, що одержують від 20 до ЗО карб*на 
місяць, але й не більш того, що безробіт
ний платив до дня свого безробіття.

На вішалок недосягцеїшя угодя спір про 
розмір комірного розвію у є суд в тих самих 
межах.

9. Визначений ® арт. 7 закону з 29 лю
того 1928 р., мінімум розміру комірного для 
кустарі® ® 22 коп.за 1 кв. метр (1 карб, 
за 1 кв. саж.) првікладасться лише в се
лищах міського типу. В містах же мінімум 
розміру комірного для перелічених у за
значеному артикулі осіб не може бути мен
шим «від '«основного розміру» комірного для 
робітників і службовці®, встановленого для 
даного міста.

10. Якщо ® родині, що стально господа
рює, ч.тенн її належать до різних содіяль- 
пнх категорій, то комірне вираховується за 
тарифом члена родппп, що належить до тої 
соціяльної категорії, -до якої прикладається 
найвищий розмір комірного, з тим. що до 
його прибутку або зарплати, з якої вирахо
вується комірне, додасться 50% від при
бутків або зарплати інших членів родиіш, 
незалежно вод того, чи розмір зарплати або 
прибутну пл.гтія є більший або менший від 
125 карбавагнцнв.

У в а г а .  За випадків, зазначених в 
цьому артикулі, не надається жодних зни
жок до комірного, що їх передбачено в 
законі з 29 лютого 1928 р. про комірне. 11

11. За тик оииаакю, кади утриманці 
мешкають разом з особами, що їх утриму
ють. житлову площу, що ївши посідають, 
оплачують їх годувалшлкн за своїми став
ками. За тих же випадків, коли утриманці 
мешкають окремо від особп, що їх утри
мує, воши сплачують свою житлоплощу в зо-

В случае же превышения указанной сум
мы квартирная плата с перечисленных лиц 
устанавливается по ставкам лиц свободных 
профессий.

8. Безработные, не имеющво орава на 
пособие по безработице, обязапы оплачивать 
заиимасмую ими жилую площадь по согла
шению с домоуправлением в таких продо
лах: ставка квартирной платы во венком 
случае йе должна быть ниже ставки, уста- 
повлениой ст. 5 закона от 29 февраля 
1928 т. о нвартирпой плате для рабочих п 
служащих, получающих от 20 до 30 руб., 
по п -йе выше той, что безработный платил 
X) дня своей безработицы.

В случае, если соглашения не будет до
стигнуто, спор о размере квартирной платы 
разрешается судом в тех же пределах.

9. Указанный в ст. 7 закона от 29 февра
ля 1928 г. минимум ставки квартирной пла
ты для кустарей *в 22 коп. за 1 кв. метр 
(1 рубль за 1 кв. саж.) применяется только 
в поселеииях городского типа, в городах же 
минимум ставки квартирной платы для пе
речисленных в иазвапиой статье лиц по 
может быть меньшим «основной ставки» 
квартирной платы, установленной для рабо
чих и служащих данного го)юда.

10. Коли в семье, ведущей общее хозяй
ство, члейы ее принадлежат разным соци
альным категориям, квартирная плата ис
числяется по тарифу члена семьи, принад
лежащего к той социальной категории, к 
которой применяется высшая ставка квар
тирной платы; при этом к его доходу или за
работной плате, с каковой исчисляется квар
тирная плата, добавляется 50% доходов 
илл заработной платы прочих членов семьи, 
независимо от того, больше или меньше 
125 .р. составляет ставка зарплаты или 
доход плательщика.

П р и м е ч а н и е .  В указанных в на
стоящей статье случаях пе предоставля
ется никаких скидок, предусмотренных за
коном от 29 февраля 1928 г. о квартир
ной плате..
И. В тех случаях, когда иждивенцы про

живают вместе с содержащими их лицами, 
занимаемая иждивенцами жилая площадь, 
оплачивается указанными лицами по свети 
ставкам..В тех же случаях, когда иждивен
цы живут отдельно от лица, их содержаще
го, они оплачивают свою жилую площадь в



лежндегі від розміру одевдваного ними 
утримання та за тарифом тої соціальної ка
тегорії комірників, до якої наложать їх году
вальники.

У в а р а. За утіиюкмців уважактьси 
осіб, що ш стають самостійних заробітків 
або прибутків і що їх фактично утримує 
гішга особа, незалежно від тото, чи ці 
•утриманці мешкають оазом з цією осо
бою або окремо.

12. Розмір козирного з осіб, що одержу
ють аліменти, встановлюється за тарифом 
соціальної категорії, до якої вони сами на
лежать.

13. Розмір одержуваного утримання вста
новлюється за заявою утриманців, а в опір- 
«их випадках встановлює суд па позови най- 
модавців про встановлення розміру комір
ного.

14. Закон з 29 лютого 1928 року, встанов
люючи той чн інший розмір комірпого, урахо
вує, опріч тих винятків, що передбачені арпі- 
кулом Іі закону з 29 лютого 192$ р. про ко- 
мт|чіе, всі заробітки й прибутки членів ро
дини, тому, накади окремі члени родини 
одержують кошти на своє власне утримання 
або на утримання дітей (аліменти) від від
повідник зобов’язаних осіб, то ці кошти, як 
і всілякий інший прибуток, треба ураховува
ти при встановленні 'розміру комірного, відпо
відно до арт. 12 закону з 29 лютого 
192$ року.

У в а г а .  Пенсія, яву одержують на 
підставі віщові днях законів (3. 3. СРСР 
1927 р., .\2 45, арт. 456) герої праці, 
Ніццо вони о па роботі або на службі, не 
ураховується, коли вилічується з них 
розмір комірного (Зо. Уз. УСРР 1927 р., 
А? 66. арт. 252).

15. Розмір заробітку інійлі-дів, що є я а 
державному забезпеченні й торгують за 
безплатними патентами, «стаиовлюєгьсд за 
заявами цих інвалідів, проте він не може 
бути менший від того розміру долати, що 
впзкгті. інвалідам відповідні оргапп соцза
безу. Якщо ж відтикають сулоречкп між 
сторонами про розмір фактичного заробітку 
івдшіда, що торгує за безплатним патен
том. справу п|ю розмір належного з пьагп 
комірного розвязте суд відповідно до фак
тичних обгнити с-прает.

зависимости от размера получаемого ими 
содержания и по тарифу той социальной ка
тегории квартиронанимателей, к которой 
принадлежит содержащее их лицо.

ІІ р и м е ч а и и е. Иждивенцами счита
ются лица, которые не эмеют самостоя
тельного заработка или дохода и которые 
фактически живут па средства иных лиц, 
независимо от того, проживают ли они 
вместе с лицом, их содержащим, или от
дельно от него.
12. Ставки квартирной платы с лиц, по

лучающих алименты, устанавливаются по 
тарифу социальной категории, к которой 
они сами принадлежат.

13. Размер получаемого содержания уста
навливается заявлением иждивенцев, а в 
спорных случаях—судом по искам наймо
дателя об установлении ставки квартплаты.

14. Закон от 29 февраля 1928 г., уста
навливая ту или иную ставку квартпрпой 
платы, кроме исключений, предусмотренных 
статьей 11 закона от 29 февраля 1928 г. о 
квартирной плате, учитывает все заработки 
и доходы членов семьи, поэтому эсли от
дельные члены семьи получают средства на 
свое собственное содержание пли на содер
жание детей (алименты) от соответствующих 
обязанных лиц, то эти средства, как п вся
кий иной доход, следует учесть при уста
новлении ставки квартплаты, соответствен
но ст. 12 закопа от 29 февраля 1928 г.

П р и м е ч а н и е .  Пеиспя. получаемая 
героямп труда па основании соответ
ствующих закстюв {Собр. Зак. ССОР* 
1927 г., .V? 45, ст. 456) в том случае, 
кітда они находятся на работе оли на 
службе, но учитывается при нечпедеппп с 
них квартирной платы (0. У. УССР 
1927 г., .V! 66. ст. 252).
15. Размер заработка инвалидов, находя

щихся «а госуда[>ствешгом обеспечении и 
торгующих по бесплатному патенту, уста
навливается по заявлениям* этих лпц, но во 
всяком случае он не может быть ниже того 
пособия, которое выдают инвалидам емггвет- 
ствуюшпе органы социального обеспечения. 
В случае же вознпкповенпя 'разногласий ме
жду сторопамп относительно размера фак
тического заработка инвалида, торгующего 
но бесплатному патенту, вопрос о размере 
щтгпггающойся с него квартирной платы 
разрешает суд в соответствии с фактиче
скими обстоятельствамп дела.



16. Зайвини житлової зі.кіщі пенад нор
мою, встановленою арт. 17 закону про ко
мірне, особи, що «іе наложать до робтіккгв 
і службовців та до ігрпрімгошіх до іпіх ка
тегорій мешканців, оплачують у по.шійіюму 
розмірі.

17. ІЧкііпписіі іі службовці та чфирівнот 
*о них особи оплачують зайвини житлової 
площі таким порядком:

1) зайвини, -не більші за 25% площі, що 
належить наймачеїш за нормою (арт. 17 
закону п]ю комірне) та «а правої користу
вання додатковою житловою площею, ‘Проте 
найбільш 9,1 ке. метра <2 кв. саж.) іка ок
рему родину, якщо «воин не о окрема жила 
кімната. оіктчуотіля одинарним розміром, 
як за основну норму житлової площі;

2) якщо заіїшпш перевшцуюп» належну 
наймачеві площу понад 25%, проте найви
ще 50%, та якщо иема змога виділити їх 
г. окрему жалу кімнату (світлу, еру, не
прохідну, що відповідає санітарним нормам, 
має опаливо), то в межах 9Д кв. метра 
(2 нв. саж.) на родину або одинокого най
мача згадані зайвішії оплачується одішариим 
розміри, а понад 9.1 к. -метри — подвій- 
тім.

Так само подвійним {коміром оплачується 
зтадаиі зайвини, якщо є змога виділити 
їх в окрему жилу кімнату, проте цього но 
зроблено, а так само за всіх інших випад
ків, коли зайвина є окрема кімната, навіть 
і тоді, якщо иона менш за 9,1 нв. метра.

18. Перелік осіб 'Шицої кваліфікації, що 
їм на підставі н. <а» а{гг. 19 закону з 
29 лютого 1928 р. про аюогірае надається 
право користуватися додатковою кімнатою, 
по є вичсріглшшй. Тому, правило, зазначе
не в н. «а» а]т. 19 цього закону, за вста
новлених в шлему випадків застосовується 
так само і до інших, в ньому не зазначених 
робітників, як, наприклад, лікарів, юрис
консультів, консультантів то-що, якщо вони 
с особами вищої кваліфікації, та перебува
ють на службі в державних установах та 
підприємствах, в партійних, лрофесгйішх та 
кооперативних організаціях і пмтрібують до
даткової житлової площі для службової пра
ці вдома, на підставі спеціальних посвідок, 
виданих за підписом керівника відповідної 
установи або підприємства.

16. Излингкн жилогі площади сверх нормы, 
установленной ст. 17 закона о іскцггнрноі 
плато, лица, по принадлежащие к рабочим а 
служаирім и «рнравненым к ним каїчторияі; 
оплачивают в двойном размере.

17. Рабочие и служащие и приравненные 
к ним лица оплачивают излишки жилой пло
щади а таком порядке:

1) излишки, но превышающие 25% пло
щади, на которую наниматель имеет право 
не нормо (ст. 17 закона о кварпгрной плате) 
и но праву пользовании добавочною жилою 
площадью, но нс больше 9.1 кв. метра (2 кв. 
гаж.) «а отельную семью, если излишки 
зти не представляют собой отдельной жилой 
комнаты, оплачиваются в одинарном размере, 
как за основную норму жилой площади;

2) если излишки превышают причитаю- 
щуюся нанимателю площадь сверх25%,но 
не свыше 50%, н если нет возможности их 
выделить в отдельную жилую комнату (свет
лую, сухую, нешроходпую, отвечающую са
нитарным поп мам. ичлюшую (ггопленио), то 
в пределах 9,1 кв. метра (2 кв. саж.) на 
семью либо одинокого нанимателя упомяну
тые излишки оплачиваются в одипарпом 
размере, а свыше 9,1 кв. метра—в даойпом.

Равным образом, в двойном размере опла
чиваются уПОМЯНуТЫС ИЗШШШ. ес.ти осп» воз- 
можності» выделить их в отдельную жилую 
комнату, но этого <пе оделаио, а также во 
всех иных случаях, осли я.шшнп предста
вляют собою отдельную комнату, даже и 
тогда, когда она >чепыие 9.1 -кв. литра.

18. Перечень лпд высшей квалификации, 
коим на основании н. «а» «т. 19 закона от 
29 февраля 1928 г. о киарпннюй плате 
предоставлено право пользо»аті,ся добавоч
ною комнатою, но является исчерпывающим.

Лвнду этого, правило, изложенное в ч. 
«а> ст. 19 указанного закона в установлен
ных в ней случаях, применяется также и к 
иным, не указанным в пей работникам, как 
например, врачам, юрисконсультам, кон
сультантами и т. я., если они яыяются ля
пами высшей квалификации, находится на 
службе в гооударетвешых уч{юждениях и 
пронриятинх, в партійних, професонопаль- 
них н кооперативных о]ігашшциях и 'нуж
даются в дополнительной жилищной площа
ди для служебных занятий -на дому, ш ос
новании специальных удостоверен#, (выда
ваемых за подписью іршиюднтеля соответ
ствующего учреждения либо щюдлриягия.



19. Всілякий поточний ремонт, иорсдба- 
адгий арт. 161 Цішілшого Кодексу УСРР, 
«а підставі и. <а> арт. 2 закону з 29 лю
того 1928 року (про комірне перекладено па 
«ай*>да&ця.

Харків. Іі серпня 1928 р.

Т. в. об. Народнього Комісара Юстиції 
УОРР та Генерального Прокурора

Республіки Михайлин.

Член Колегії НКЮ, Зав. Відділу Законе*
даних проектів та Кодифікації

Законів Юр. Мазуренко.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 2 вересня 

1928 р., № 205.

19. Всякий текущий ремонт, иродусают- 
решіьій ст. 161 Гражц. Кодекса УОСР, на ос* 
новании п. <а» ст. 2 закона от 29 февраля 
1928 г. о квартирной плате возлагается на 
наймодателя.

Харьков. 11 августа 1928 г.

Вряд. Народного Комиссар Юстицни 
УОРР та Генерального Лрокуро|іа

Республики Михайлин.

Член Коллегии НКЮ, Зав. Отделом
Законодательных Предположений и -
Кодификации Законов Юр. Мазуренко.
Распубликовано в .Вістях 8УЦВК* 2 сен* 

тября 1928 г., Л» 205.

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!

З 15 вересня 1928 року Юридичне Видавництво НКЮ передало 
Газетному Бюрові Наркомпоштеля експедування своїх періодичних 
видань, а тому з зазначеного числа Газетне Бюро надсилатиме їх 
безпосередньо на адреси передплатників.

У зв'язку з цим усі скарги про неодержання „Збірника Узако
нень і Розпоряджень Уряду УСРР“, „Бюлетеня Народнього Коміса
ріату Юстиції*, „Вестника Советской Юстиции" і „Червоного Права", 
що надсилатимуться передплатникам після 15 вересня 1928 року 
слід направляти лише до Газетного Бюра (Харків, Кооперативна вул., 
№ 9), яке відповідач перед передплатниками за акуратну та вчасну 
приставку чергових ЛШ нашої періодики.
Юреидавкиц*о. Газетне Бюро.

\

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комисарната Юстиции.



юридичне видавництво НКЮ УСРР
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТП ЕКСПЕДИЦІЯ:—Харків, вулиця Артаия. Я

КРАМНИЦІ: Київ, вул. Воровсьхого, 17 
Одеса, вул. Леселе, 12
Дніпропетровське, проспект Карла Маркса, р4г ЛеМммц Я 
Пртемовське, Харківська вул., ЗІ 
Полтава. Котлкреасьха вул., ІІ 
Харків, аул. Першого травна, І

ДРІДСТЛВНИЦТВЛ: Юридичне Вид-ао НКЮ РСФРР—Москва, КузкецкяЯ иост. Ті

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:
БЮЛЕТЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО 
= УРЯДУ УКРАЇНИ =

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
відділ І і ІІ на І рік . . 15 карб. 

• . « ..півроку . 8

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до „36. Уз.“ за 1928 р. (від І і ІІ) 

ЦІНА 1 крб. 50 коп.

ЧЕРВОНЕ
П Р А В О

ДВОХТИЖНЕВИЙ ОРГАН 
НАРКОМЮСТУ У. С. Р. Р.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік................. 6 крб. ~ коп.
На півроку . . . .  З  „  5 0  *

ЮСТИЦІЇ
(ОБІЖНИКИ,

НАКАЗИ,
ПОСТАНОВИ 
та ОГОЛОШЕННЯ) 

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
Н а  1  р і к  . . . .  8 крб.— х.
„ півроку . . . .  4 . 50 к.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до Бюлетеня на 1928 рік 

ЦІНА 1 крб.

ВЕСТНИК
С О В Е Т С К О Й
юстиции

Двухнедельный Орган Нарком- 
юста и Украинского Юридича» 

ского О-ва

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На 1 год................ 10 руб. — кеп.
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, представав, 
та уповноважених Юрвидавництва.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!|345 (471) 3 (05) (477х), 1928*1

ЗВІРНИК
УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
ровітмнчр-фвлвкоькогр УРЯДУ УКРАЇНИ

ЗЛІ928РІКОа>щт№ индлхгчи іулрОдньОгО коміоміяту іООтнцП

15 жовтни 1928 р. Відділ ДРУГИЙ ЛГо 18 15 октября 1928 г. Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ
Постанова УЕН

(23 липня 1928 р.)
107. Про заготівельні ціни, базисні кондиції 

І про норми знижок і надвишок за якість 
(рефакції і боніфікації) на хлібну кампа
нію 1928-29 року).
Постанови Наркомвнусправ, Цен- 
троархіву, Наркомюсту УСРР й 
Уповнаркомзаксправ Союзу РСР 

при Уряді УСРР.
(8—30 червня, ІЗ серпня, 3 вересня 

1928 р)
108. Інструкція про адміністративний нагляд 

за місцями видовищ І розваг.
109. Правила, як користуватися -архівними ма

теріалами, що є в архівосховищах Цен
трального Архівного Управління УСРР 
і його місцевих органів, та як видавати до
відки, виписи і копії з них.

ПО. Про неприпустимість покриття задовжен* 
кости державних бюджетових установ 
порядком зарахування бюджетових сум. 
що є в розпорядженні цих установ.

Ш. Як мають громадяни Польської Республіки 
в межах УСРР учиняти всілякі договори 
та майнові правочини.

Статути.
112. Статут Всеукраїнського Паперового Тре* 

сту. що є під безпосередньою орудою 
ВРНГ УСРР, під назвою „Укрпапіртрест*.

113. Зміна статуту Міжокругового Млинар
ського Пайового Товариства .Дніпромлин*.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановление УЭС
(23 июля ]928 г.)

107. О заготовительных ценах, базисных кон
дициях и о кормах скидок и надбавок за 
качество (рефакции и бонификации) на 
хлебную кампанию 1928-29 года).
Постановлення И а р к о м в н у д е л, 
Центроархива, Наркомюста УССР 
и Уполнаркомиидел Союза ССР 

при Правительстве УССР.
(8—30 июня, 13 августа, 3 сен

тября 1928 г.
108. Инструкция об административном надзоре 

за местами зрелищ и увеселений.
109. Правила пользования архивными материа

лами, находящимися в архивохранилищах 
Центрального Архивного Управления 
УССР и его местных органов, и выдача 
справок, выписей и копий по ним.

ПО. О недопустимости покрытия задолженно
сти государственных бюджетных учрежде
ний посредством зачета находящихся в 
распоряжении этих учреждений бюджет
ных сумм.

111. О порядке совершения гражданами Поль
ской Республики в пределах УССР всяких 
договоров и сделок имущественного ха
рактера.

Уставы.
112. Устав Всеукраинского Бумажного Треста, 

находящегося в непосредственном ведении 
ВСНХ УССР, под наименованием „Укр- 
бумтрест*.

113. Изменение устава Межокружного Муко
мольного Паевого Товарищества .Дніпро
млин'*. * # т -



ПОСТАНОВА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
НАРАДИ.

107. Про заготівеїьиі ціни, базисні конди
ції і про норми знижок і надвишок за якість 
(рефакції і боніфікації) на хлібну кампанію 

1928-29 року.

Україисіжа Економічна Нарада п о с т а -  
и о и и л а:

1. Нстлііоіштн з 25 липня 1928 року пиж- 
ченаведеиі перссічио українські директивні 
заготівельні ціни:

Жито........................... 95 коп. за пуд.
Пшениця м'яка.............. 132 . „
Пшениця тверда . . . .  140 , „
Ячмінь.......................  92 я „
Овесь......................... 80 .
КукУРУДЗа жовта ... 70 . „
Кукурудза біла . . • . 75 .

Зазначені ціни вважається за ціни «фран
ки згштме» при ;шши<шій станції або 
пристані.

2. Всі «повити, що аж до надання чинно
сти повил базиснії» кондиціям, що їх слід 
угтакчгіітн по обслідуванні врожаю цього 
ніку від Державної Хлібної Інспекції Союзу 
П\ директивні заготівельні ціни, зазначе

ні в арт. 1 цій 'Постарей, застосовується 
до таких єдиних загально-українських ба- 
зііпіих кондицій:

Натура СчІттсьа Зернова Вог- 
до«ішха дом:шкя кість 

Пшениця озима . . 12$ зояот. Серед, чиє. Середи, чиє. Суха 
. ярова м'яка . 125 . . . .
. . тверде • . 127 . , . ыяжч. _ ,

Жито................... 119 , . середи* . .
Ожс....................... 72
Ячмінь.................98 , . . «, . .
Кукурудза . . . . — „ чиста чиста . вогка
Сонвчиик . . . .  70 . среди, чист. . серед.

«ух.

3. Запропонувати Няродньому Комісарія- 
тоні Торгівлі УСРР на підставі зазпачених 
в арт. 1 директивних заготівельних ціп «ста
новити для кожної округи соредокругові кон
кретні заготівельні конвенційні ціпи по 
окремих эсминцах три залізничних станціях 
і пристанях.

Встановлення ссредокруговнх заготівель
них конвенційних ЦІП Т])Є/)а провести в спо
сіб. щоб пересічна (П(‘р(ч*ічнозвіііь>на) коп • 
кругла заготівельна ціна аю цілій окрузі 
підінаіодзі •порсч'ічно-украіін'шй диїжстк-в- 
ній ціні для кожної культури.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ЭКОНО
МИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ.

107. О заготовительных ценах, базисных кон
дициях и о нормах скидок и надбавок за 
качество (рефакции и бонификации) на 

• хлебную камланию 1928-29 года.

Украинское Вкоігоміїческое Совещание 
постановило :

1. Установить с 25 июля 1928 г. ниже
следующие сродноукраииекне дн; -'кптпые 
заюговителъные цеиы:

Рожь ................................  95 коп. за пуд.
Пшеница мягкая . . . .  132 . „
Пшеница твердая . . . 140 „
Ячмень.................................  92 мОвес......................................  80 в
Кукуруза желтая ... 70 и
Кукуруза белая . . . .  7 5  „

Укапанные дони считаются ценами 
іф)КПҐЮ ССЫЛКОЙ 11)>НКТ> при ЖШСдНЦЬроЖ- 
ной станин-]! или оцшетани.

2. Установит!., что кпртдь до введения 
-в цойетшю новых баоненых мцицнй, ко- 
тіфью подлежат устааговленпю после обсл**- 
дортшия Гос-ударстіютній Хлебной Инспек
цией Союза СГ»Р урожая текущею года, ди
рективные эа!\т<л1нте.т|.'ные цены, указан
ные в ст. 1, ПрІРМеиЯКП'ОЯ к іпккоелоду 10- 
ЩИ» единым <ЮЩеукрлН11СКНМ баЗИСНЫМ 
кооднцням:

■  Натура Сорная Зегюаая Вааж- 
примесь примесь ность 

Пшемниа оэнмая . 125 здяот. Сред. чяс. Сред. чяе. Сухая 
. яро», мягкая . 12$ . . . • . .
, ярое, тверд. . ні ш , . пнаш. . а

Рожь...................... 119 . . . Среди. .
0*ес.......................7 2 ........................................................
Ячмень..................98. . . . . .
Кукуруза.............. — , Чистая Чистая Влажная
Подсолнух . . . .  70 . Среди, чист. . Сред.

с у х .

3. Предложить Нчвродному Комиссариату 
Торговли УССР на основе указанных « ст. 
1 директивных заготоютхп.пых цен, ут- 
повить для каждого округа внутриокруж- 
•ныо мвдретлыс заготовительные юяївок- 
ПИО1ШЫ0 целы по отдельны» ссьтпым 
пунктам ігри железнодорожных станциях и 
пристанях.

Установление впутриокружных злпото- 
нительных конвенционных цен должно быть 
прлшводано таким образом, чтобы срод

ная (гродіге-взвошешіал) когецютная зато- 
ТІ/ІШТЄЛМПМІ цена но всему округу соответ
ствовала ородіюуіфсиніскпй днректіяшой 
ц:-не по каждой культуре.

о «о



4. «Зобов’язати Народній Комісаріат Тор
гівлі УСРР для глупі найменш ЗО верст від 
кордону УСРР З ІІИШГМН СОНЮШКМИ {юсяуб- 
ліказіїї встановити прикордонні ціни, які рів
нялись (ж пересічним (нсресічио-аритнетич- 
ннм) дівам із директивних заготівельних цін 
суміжних районів УСРР й інших республік з 
тим, що в разі базисні кондиції цих районів 
різняться один від одного, ціни встановлю
ються за пересічною Ь базисних кондицій цих 
районів.

5. Запропонувати На|юдиьому Комісарія- 
тові Торгівлі УСРР по виявленні реальної 
якостн зерна нового врожаю і в усякому 
разі не пізніше 26 серпня 1928 року скла
сти і встановити базисні копднції на кампа
нію 1928-29 року, що відбивають їв ціло
му переважну якість хлібів в УСРР.

Припустити їв разі ілеосшаковостя врожаю, 
встановлення райоповнх базисних ковдпцій.

6. Зобов’язати Народній Комісаріат Тор
гівлі УСРР до 25 серпня 1928 року, на під
ставі нових базисних кондицій, шо відбива
ють реальну якість ©рожаю (арт. 5), 'встано
вити відповідні директивні заготівельні ці
ни, а таї; само норми надвишок і знижок за 
якість (боніфікації й рефакції), з тіи, щоб 
не було змінено встановлене в арт.арт. 1 і 2 
сш®вгдіюшоинл між директивними заготі
вельними ціпами і умовними базисними коп- 
дтііямн (арт. 2).

Встановлені порядком цього артикулу ди
рективні заготівельні ціни повніші зали
шитися без аміни протягом усієї (хлібозаго
тівельної кампанії 1928-29 року.

7. Базисні кондиції, а так само директив 
ні заготівельні цміи ©о іку,и<гурах, ©о перелі
чених в арт.а|»т. 1 і 2 (бобові і круп’яні 
культури). встановлюється- в міру виявлення 
«•«ости врожаю цих культур і в міру поступу 
їх на ринок.

Харків, 23 липня 1928 р.
Заступник Голови Української

Економічної Наради Сербиченко.
Керівничкй Справ Української

Економічної Нарадо Я. Касян.
Оголошено 8 „Вістях ВУЦВК" 24 липня 

1928 р.( № 171.

4. Обязать Народный Комиссариат Тор
говли УССР для полосы и© менее ЗО ■шр.-т 
от границы УССР с иными союзными рес
публиками уотадювнть пограничные цены, 
которые равнялись бы средним (средне
арифметическим) ценам из директивных за- 
готовительнш цоп смежных районов УССР 
к иной республики, при атом, в случае, 
если базисные ксщюцин оптіх районов раз
нято я друг от друга, цены устанавливают
ся по средней «з базисных кондиций этих 
районов.

5. Приложить Народному Комиссариату 
Торговли УССР поело лыявл'*«гня реального 
качества зерна нового урожая к во всяком 
случае не позднее 25* августа 1928 года 
выработать я установить базисные конди
ции на кампанию 1928-29 гена, отражаю
щие в целом преобладающее качество хле
бав в УССР.

Допустить, в случае пеп^мггы урожая, 
установление районных базисных конди
ций.

6. Обязать Народный Комиссариат Тор
говли УССР к 25 август 1028 г. на осчго* 
нс новых базисных кондиций, отражающих 
реальное качество урожая (ст. 5). устано
вить соответствующие директивные загото- 
внтелыше цепы, а также нормы -надбавок 
и скидок за качество (боипфикацни и ре
факции) с тем. тгобы те* было згажчтено 
устаповлешкю в ст.ст. 1 и 2 соотношение 
между директивными заготовительными це
пами и УСЛОВНЫМИ базисными ЮЧНИЦИЛЯН 
(ст. 2).

Установленные в порядко настоящей 
статьи дирекгговиые заготовптелшые целы 
должны остаться якуіймопньїм.п «а протяже
нии ©сей х лебозаготов і грел ьной кяэшашш 
1928-29 года.

7. Базисные «оиднцни. а также дирек
тивные заготовительные цепы по культу
рам. не леречпелешым в ст.ст. 1 п 2 (бо
бовые и крупяные культуры), устанавлива
ются яо мере выявлешгя качества урожая 
этих культур я по мере постуллеігпя их 
на рынок.

Харків, 23 июня 1928 г.
Зам. Председателя Украинского Экоио- 
мического Совещания Сербиченко.

Управляющий Долами Украинского Эко* 
яомпческого Совещайся Я. Касьян.

Распубликовано в „Вістях 8УЦВК"24июля 
1928 г., № 171.



ПОСТАНОВА НАРКОМВНУСПРАВ УСРР.

108. Інструкція про адміністративний на
гляд за місцями видовищ і розваг.

Підстава :  розділ / поділу XI Адмі
ністративного Кодексу УСРР „При
людні видовища, розваги и гра* (36. 
Уз. УСРР 1927 р., № 63—65, арт. 240).

Встановлюється такий-от порядок засто
сування зазначеного розділу в справі адмі
ністративного догляду за місяцями ® «донн ні 
і розваг:

А. Як ЕІдкривати підприємства для прилюд
них видовищ та розваг.

1. Як державні органи, як і професійні, 
кооперативні. громадські і інші організації 
та приватні особи мають право закладати 
підприємства для влаштування зврнлюпшіх 
видовищ чи розваг, а так само улаштовува
ні сані прилюдні видовища та розваги без 
споціяльного на тс дозволу адміністративних 
органів, але додержуючи встановлені прави
ла (арт.арт. 370—384 Адміністративного 
Кодексу У ст.

У в а г а  1. Чинність цього артикулу 
по поширюється на розваги, що їх улаїп- 
топуптігся в закладах з розпивням торгом 
трунками. За цього ©ппасвку на улашту
вання зазначепнх розваг треба мати доз- 
во.іа в окрутових містах—від округового 
адміністративного відділу, а в інших міс
цевостях—від районового адміністратпв- 
інкмілінійпого відділку.

У в а г а  2. Заклади для розрагп плат
ною грою, в тому числі і заклади для фі
зичних розваг, якщо ці }юяваги шгкористо- 
чт.ться в ттерелте гри (кеглі, комерційні 
гирл то-що), ів'їікріївлстіся порядком, 
передбаченим |н>зділом Ш поді.ту XI Адмі
ністративного Кодексу УСРР і спеціяль 
іюю інструкцією ЇЇКВС УП*Р, що її вим- 
ш> на |юзннток зазначеного поділу ЛК 
УСРР. ' ,

2. Підприємства для улаштування прилюд
них видовищ і розваг та окремі упорядчігки 
таких видовищ і розваг можуть ставити

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРК0М8НУДЕЛА 
УССР.

108. Инструкция об административном над
зоре за местами зрелищ и увеселений.

Основание :  глава / раздела XI 
Административного Кодекса УССР 

„Публичные зрелища, увеселения 
и игры• (36. Уз. УСРР 1927 г..

249 63—65, ст. 240).
Устанавливается нижеследующий поря

док причміоїшн шначоштй главы в стою- 
ітчині адмитіс тративши» надзора за ме- 
стели зрелищ и увеселений:

А. Порядок открытия предприятий для пуб
личных зрелищ и увеселений.

1. Как государственные органы, так и 
нр»)фессзготльныс. кооперативные, обще- 
ггвеяшыо и другие оргаиизацил м частные 
лица имеют право организовывай' пред
приятия для устройства публичных зрелищ 
к.иг \'веге.тепнй, а также устраивать самые 
ігуб.уічііьіе ярелащчЯ л увеселения без спе- 
циального т ті» рапрошенгн административ
ных органов, но с собакиспном установлен
их правил (ст.ст. 376— 384 Адмнню-тра- 
тнвногр Кодекса УСГР).

• / П р и м е ч а н и е  I .  Действие настоя
щей статі,и но расіф»гтраякіется на 
увеселения, устраиваемые в заведениях 
С ТХМИГООТНОЙ торговлей лтрГГНЫМН 
шттсам’н. И :<том случае на устрой
ство осшачспшых увесслешвй необходи
мо иметь разрешение: в окружных го- 
і одах—от окружного административно
го огама, а в др\гик местностях — 
от райотюго ацчишістрйтнвпо-милн- 
ЦОЙСКОГО ОТ^е.ТОНИЯ.у

П р и м о ч и  к и о  2. Заведения дли 
развлечений в платную игру, в том чи
сле и заведения для физических раз
влечений. лмц отчі райвлечгтя иг- 
цольаываютгя в шгтереслх игры Гкег- 
ля, коммерческие тиры и т. п.). от
крываются пордщлм. ЦреаусЖЯДЮИИЫМ 
гливою III раздел,» XI Адчишггратни- 
ного Кодекса УПОР « слеэгиадмюю ин
струкцией) Ї1К-ВД УССР, изданною в 
развитие указанного раздела АК УП*1\

2. Предприятия для устройства публия- 
іПіГХ зрелищ я увеселений, а таким» и от
дельные устроители таких зрелищ и тпесе*



театральні вистави, концерти, кіно, прилюдні 
доповіді, диспути, левши та їм подібні куль- 
турпо-освітяі прилюдні постанови лише 
в дозволу місцевих органів йаркомосві
ти (політосвіти), що його ввдаєгьсн вста
новленим порядком.

3. Перед тим, як відкрити діяльність під
приємства для* улаштування прилюдних ви
довищ чи розваг або влаштувати будь-яке 
окреме внювищс чи розвагу адміністрація 
підприємства і упорндчики окремих видовищ 
чи розваг обов'язапі листовно повідомити 
про це відповідшій округовий адміністрацій- 
ний відііл або районовий адмівіст]<ативно- 
міліційннй віхилок в такі реченці: про по
стійні видовища і розваги, шо відбувати
муться систематично протягом певного пе
ріод),-нкійпшіш на .тиждень до влаштуван
ня їх, а про тимчасові, цеб-то про разові епі
зодичні розваги і видовища—пс пізніш, як 
за 24 годили.

4. У .шначепнх у попередньому артикулі 
іквідомлешіл мае бути точно зазначено: 
а) хто влаштовуй видовища або розваги й які 
саме {програма їх; б) точі>у адресу примі
щення чи місця, де улаштовується видови
ще або розвагу; в) час (відкриття, а «для по
стійних видовищ і іреоваг—‘розклад окремих 
постаново]; і дні, ходи підприємство функціо
нуватиме, а також години початку цидовища 
чи розваги.

Приватні організації і особи, крім зазна
чених ві;сомостей. мають пред'являти при 
улаштуванні видовищ і культу рнб-освітнкх 
розваг*дозволи місцевих органів Наркомослі- 
ти «а вистави, а улаштовуючи фізичні при
людні розваги (скоозгиох, скетиіпів, тирів, 
картелів, гойдалок то-що)—писану згоду на 
це місцевої ради фізичної культури.

6. За тих випадків, коли- видовище або 
розвага улаштовується не ® постійних, опе- 
цін.шио лристосоваяпх «до цього приміщен
нях. що відомі адміністративним органам, 
мають бути подані також довідки, або акти 
відповідних оргаихв оро те, що дане примі
щення з технічного, ^протипожежного а сані
тарного боку відповідає встановленим для 
цього правилам,а так само відомості про чис

лений могут ставить театральные предста
влення, концерты, кино, публичные доклады, 
диспуты, лекции и т. П. КуЛЬТ)*рШ!-НрО0ВС* 
тительные публичные лостамовки ЛИШЬ с 
разрешению местных органов Наркомироса 
(политпросвет), выдаваемою в установлен
ном порядке.

3. Перец открытием деятельности пред
приятия ДЛЯ устройства цголичных зрелищ 
или увеселений либо устройством какого-ни
будь отдельного зрелища или увеселения ад- 
•Мбиюгстрацш предприятия н -устроители от
дельного зрелища или увеселения /ьтны 
письменно уведомить об этом с<ьггі(етстаук>- 
ший окружной административный отдел или 
районное адмлшистратиаио-.милиіцойгкіу» от
деление в следующие сроки: о ■погпояшгых 
яр&тящах и увегелешіл.х. которые будут 
происходить систематически на протнжлпш 
определенного периоста. — не, позднее, как 
за неделю до устройства их, а о времен
ных, т.-е. о разовых, эшоодичеешх увесе
лениях и зрелищах—«с позднее, как та 24 
часа.

4. В упомянутых в предыдущей статье 
уведомлениях должно быть тічіго указано: 
а) кто устраивает зрелища пли утателония 
и какие и-меиііго ^программа их); б) точный 
адрес помещения и.мі места, где устраивает
ся зтелшце или увеселение; в) время от
крытия. а для постоянных зрелищ и увесе
лений—расписание отдельных постановок и 
дни, когда предприятие будет функциониро
вать, а также часы начала зрелища или 
увеселения

Частные 'їОГіїчіизацнії и лица, кроме ука- 
згиишх уведомлений должны пред'влять 
при устройство зрелищ .ц культурно-просве
тительных развлечений также и разреше
ния местных органов Наркомнроса на по
становки. а при устройство физических пу
бличных развлечений (катков, скотшгов. ти
ров, картелей, качелей и т. п.)—письмен
ное согласие на это местного совета физи- 
СКОЙ культуры.

5. В тех случаях, копа зрелище или уве
селение утраивается нс в постоянных, <мк- 
циалшо ПрИСЗКК>о5.6?ШШХ для этого помеще
ниях и известных административным орга
нам, при уведомлениях должны быть пред
ставлены также справки или акты соответ
ствующих органов о том. что дапно:- шхме- 
шеиио с технической, противопожарной* я 
санитарной стороны соответствует уставо-



ло місць для публіки. Якщо видовище чи роз
ваги -улаштовується та едюриттх місцях 
(у парках, скверах. на базарах. майданах 
то*ацок хоча 6 (навіть і ш ванрнтім тітчасо-
ВІК ПрНМІЩГШІНХ, ТО, 'ПОВІДОМЛЯЮЧИ Іфо ВЦ*
криття їх, треба обов'язково пред'являти 
крім того, іце Й долвола од яшовдшх орга
нів, в чийому відали» перебувають ці відкриті 
•місця або приміщення, на право улаштувати 
на даному місці видовища чи розваги.

6. Окрадмінвідділи й райадміимілвідділкн 
мають право забороняти відкриття видовищ 
і розваг і вживати заходів до недопущечшя 
їх за таких випадків:

1) коли ставиться культурно-освітні по- 
статям, зазначені в арт. 2-му інструкції, 
без дозволу о]тапів Наркомосвіти;

2) коли приміЕцеиня, де мас відбутися ви
довище чи розлога, небезпечне в пожежно
му і санітарному відношеннях, або коди 
впдоїшще чи розваги улаштовується в при
міщенні без попереднього огляду його по
жежними і санітарним»' органами;

3) коли фізичні або інші розваги улашто
вується в такому місці, де це перешкоджа
тиме вільному рухові, спричинятиметься до 
порушення ідюмадського ладу та спокою, або 
кінець-кіїщем. занижуватиме небезпекою 
відвідувачам (сковзанка яга тонкому льодові, 
каруселі або гойдалка десь на дорозі звичай
ного пересування людности то-що), а також 
і тоді, коли ці розваги улаштовується на 
місні, шо його не відвів для цього місцевий 
комгосп.

У зазначених випадках заборону можна 
скасувати1 лише по усуненні причин, що ви
кликали ЇЇ.

Б. Обов'язкові безплатні місця в приміщен
нях, де улаштовується видовища й розваги.

7. П» всіх театрах, кіно-театрах і цир
ках. що є іга території міста, байдуже, хто 
їх експлоатує. треба обов’язково виділити 
безп.ютні місця для таких установ, органі
зацій і урядових осіб:

1) для місцевого виконавчого комітету, 
Йрезцнії міськради г .ради профспілок—1 ло
жа (або найменш 5 місць);

о <4

влеїшьім для этого правилам, л также све
дения о количестве мест для публики. Если 
зрелище пли увеселения устраиваются на 
открытых местах (в парках, скверах, на 
базарах, площадях и т. и.), хотя бы даже 
и в закрытых временных помещениях, то 
при уведомлении об открытии их надлежит 
обязательно пред’являть Кроме ТОГО, (ЩО и 
разрешение от соответствующих органов, в 
ведепиия коих находятся эти открь/гые 
места или помещения, на право устройства 
на данном месте зрелища или увеселения.

6. Овраодшнотдслы и райадмішмилотдодс- 
нпя имеют право запрещать открытие зре
лищ л развлечений п принимать меры к 
недопущенню их в следующих случаях:

1) лоща ставятся нультурпо-просвеїн- 
тельныо постатювкп, упомянутые в ст. 2-й 
инструкции, без разрешения органов Нар- 
кошгрооа;

2) когда помещение, где должно происхо
дить зролшце или увеселение, небезяаспо 
в пожарном п сапнтарном отношениях, или 
если - зрелище иля уп.^елеіпте устраивается 
в помещении без предварительного осмотра 
его пс;к:?ршміі п. санитарными оргаїшн:

3) когда физические или иные ргш.-с«и*- 
зптя у < тратам ютсл в таком месте, где это 
будет мешать свободному движению, -вы
зывать нарушения общественного порядка и 
тишины, плп, шанопещ. будет утюжать 
опасностью посетителям (каток на топком 
льду, карусели или качели ще-пнтпь па 
дороге обычэого переатгжепня людей я 
т. п.). а также и тоща, кощз эти развле
чения устраиваются на месте, по отведен
ном для этого мостиым комхсоем.

В указаипых случаях запрещение может 
быть отмепепо лишь по устранении ігрнчнп. 
вызывающих его.

Б. Обязательные бесплатные места в поме
щениях, где устраиваются зрелища и увесе

ления.

7. Во всех театрах, шю-тсатрах и цир
ках, помещающихся «а территории города» 
пезашгшмо от того, ком они эксплоатпруют- 
ея, обязательно должны быть отведены бог- 
п.татттые места для следующих учреждений» 
организаций я должностных лиц:

1) для местного нополштлшуго комите
та, презщпума горсовета и «вега профсою
зов—1 ложа (или не менее 5 мест);



2) ода інспектури народвьої осеітн—1 
місце,

3) для місцевого жспекгора вадовтц—1 
ансце,

4) для ііоліткоптродю—2 місця,
Р>) для «чнлкн Робжю —1 місце,
в) для чергового представника міліції—1 

місце,
7) для камещаята міста—1 місце,
8) для представника пожежного цомяду 

—1 місце,
9) для редакцій щювіапиїх радянських, 

партійних і іцюфесійинх шет—о місця,

10) для чергового лікаря—1 місце.
У в а г а  1. У м. Харкові, крім зазначе

них місць, президія окршконкому вста
новлю»;, на подання інспектури наросвіт, 
погоджене з ок|«дмінвмділом, ще додат
кові боЗІШТНІ місця для відповідних дер- 
жашпіх .і лрофесійтіх органів.

У в а г а  2. (Правіш, викладові в цін 
артикул, не поширюються иа держанні 
театри, що знаходяться в безпосередньому 
виашн Маркчмосвітн, де безплатні місця 
ршікціллі.тьси <і яадавтися за вказівками 
Наркомопвітн.

8. По великих містах, де крім офіційних, 
в ще й ііпііі ергаїш преси, адміністрація 
вмдоюищпнх підприємств мас обов'язково да
вати для редакцій всіх газет і театральних 
журналів по одному безплатному місцю па 
першу ііштапу кожної лоеої вистави.

9. Встановлений вище норм і к безплат- 
іппі місцям можуть доповнювати відповідно 
до місцевих умов президії місцевих вико
навчих комітетів—ДЛЯ ВИДОВИЩНИХ під
приємств, що їх експлоатують держа вігі 
органи, і ради професійних спілок—для тя- 
приемств. що їх оксплоатують професійні 
оргаптції.

10. У клубах, оільбу.ш та їм подібних 
місцях, що не є постійпкук вадовпщнпмп 
шдпрпєчетгамн. безплатні місця для уста- 

псе і осіб, перелічених в арт. 7 цієї інст
рукції. відводиться лише на відкриті по- 
чгптовкн. з тим. то місцева інспектура

2) для инспектуры народного образова
ния—1 место,

3) для местного инспектора зрелищ — 
1 место,

4) для полнткотпролп—2 места,
5) для союза Рабпс—1 место,
0) для дежурного представителя милн- 

Ц1Ш—1 место,
7) для коменданта города—1 место,
8) для представители пожарного контро

ля—1 место,
9) для редакций руководящих советских, 

партийных и профессиональных газет — 
3 места,

10) для дежурного врача.—1 место.
П р и м е ч а н и е  1. В гор. Харько

ве, кроме указанных мест, президиум 
•жрясполкома устанавливает, но пред
ставлению инспектуры нарообраэа, со
гласованному с оіградмиаотделом, еще 
щмюлшггелшыо бесплатные моста для 
»чютв<ячтвуюіі№х гос.ударство'шшх и 
профессиональных ергагов.

П р н м е ч а іі и с 2. Правила, изло
женные в настоящей статье, пе рас
пространяются на государственные те
атры, (находящиеся в тктгоореяствеп- 
пом ведення Наркшвлрооа. в которых 
беся латі е места распределяются и 
проставляются согласно указаний 
Иоркомпроса.

8. В крупных городах, где кроме офици
альных. есть еще « дру гие органы печати, 
одапишетрацпя зрелищных предприятий 
должна обязательно предоставлять для ре
дакций всех газет и театральных журна
лов по одному бесплатному месту на пер
вое представление каждой новой постановки.

9. УстапоаіечиїьіВійьпиеперепсіїь бесплат
ных мест может бьгп» дополнен соответ
ственно местных условиям, лрезютумами 
местных тетшитолыгых комитетов — для 
зрелипгных предприятий, аксилоатируемых 
государственными органами, и советами про
фессиональных союзов—для предприятий, 
зкгашатируемых профессиональными орга- 
штцнямн.

10. В клубах, сельбудах я т. п. местах, 
яе являющихся постояеньвш зрелищными 
продфнятшшк беспутные места для пере
численных в ст. 7 настоящей инструкция 
учреждений и лиц отводятся лишь ва от
крытые постановки г тем, что местная и«-



троовіти ло згоді з онругоїтх адміні
стративним відділом або |шйош»віім адміні- 
стратшно-міліційшім відділком може змен
шити запальну кількість їх до Ь і ие|«- 
розподілити їх залежно від місцевих обста
вин, обов'язково забезпечивши право на 
місце для оолітконтролю і черп.яюго по мі
ліції.

Таким самим порядком може бути ско
рочено кількість обов'язкових безшіатних 
місці, і в театрах, кіно та но інших закла
дах, що снеціяльно призначені для обслуго
вування робітничих околиць або для обслу
говування вузького кола глядачів (червово- 
армійців, іюбітпнкіїв, дітей то-що).

11. Безплатні місця, що їх відводиться у 
ВИДОВИЩНИХ підприємствах ЗГІДНО з цією 
інструкцією, мають бути постійні і їх не 
можна пускати в продаж або використовува
ти не за призначенням.

Особам, що мають праїво па користуван
ня зазначеними місцями, ти дається від ад
міністрації підприємства постійні кннткн-пе- 
рспусткн для вільного проходу, що їх тіорсда- 
ватн іншим стороннім особам обороняється.

1.2. Правила, -встановлені вище, для без
платного користування шзстійнкмк місцями 
у впдшшцннх иьдіриаяствах, поширюються у 
відповідній мірі на всі підприємства для 
улаштування нн.ювіпп і розваг, де с «місця 
для публіки (гіпціремн, стадіони точіцо). У під
приємствах для фізичних розваг, де нема сте- 
ціяльннх адвецених місць для глядачів, уста
новам і особам, що мають згідно з цією ін
струкцією право на безплатні місця, вида
ється безплатні пе^пустки дія проходу до 
підприємств, з тим, ііцо такі -перепустки ви- 
дасткя, крім перелічених осіб, те і для «пред
ставника місцевої ради фізичної культури.

В. Охорона громадського ладу і безпеки в мі
сцях видовищ і розваг.

13. На прилюдні видовища та розваги 
для нагляду за ладом та безпекою виража
ється, як окремих робітників шліці .('пере
важно я числа комскладу), як і наряд мілі
ції, з тнім, Щ) старши-й наряду обов'язково 
призначується з числа осіб комскладу. Кіль
кість осіб в кочандгроваїтому наряді визна
чається в кожному окремому випадкові, за-

спектура Наробраза. по согласованию с 
окружным аімшінстративньїм отделом іілн 
районным административно • милицейским 
отделением, может умен і. шиті, общее коли
чество их до 5-тн л лерерасіцнмелнгь их. 
в заиненм«>стн от местных обстоятельств, 
однако обязательно обеспечив нраію на мо
его для ігодптшітролн к дежурного но ми
лиции.

В таком же порядке можч- быть сокра
щено количество обязательных босшагиых 
мест п в театрах, кино н т. н. заведениях, 
предназначенных стоциалмго для обслужи
вании раючих окрали и.иі для єбс.іужігса- 
вня узкого круга зрнго.и-й (красноармей
цев, рабочих, детей и т. д.).

11. Бесплатные места, отводимые «в зре- 
лнщных П|кди]ш:ітііі!\ согласно зтой инст
рукции, должны был, постоянными и их 
нельзя пускать т Л|юдажу или иснодьзы- 
ваті, нс ш> назначению.

Ліпшім, имеющим право на пользование 
упомянутыми местами, вы да кг г ея админи
страцией предприятия постоянные билеты- 
л]мшуска для гпободшто и]юхода, переда- 
тать которые д]»уі«л посторонним лицам 
воспрещается.

12. Правила, уготовленные выше, для 
бесплатного пользования постоянными ме
стами -в зрелищных предприятиях, распрп- 
страняютгя гоїггветгтвеїшо на все предприя
тия ДЛЯ устройства Ч]ЧМНЩ и увессчтеннй. в 
которых имеются места для публики (иппо
дромы, стадгонм, и т. пЛ В предприятиях 
•для физических развлечений, іде нет специ
ально отведенных мест дтя зрителей, учреж
дениям и лицам, имеющим согласно настоя
щей инструкции, право «а бесплатные ме
ста, выдаются беегглатпью я|к>иуска для по
хода в предприятие, три этом такне щюпус- 
іга выдаются кроме персчиолеиных лиц так
же и для п|няс-тавитедн местного естета фи
зической ку.п.туры.

В. Охрана общественного порядка и безопас
ности в местах зрелищ и увеселений.

13. На публичные зре.шка и увеселения 
для ладзо]>а за порядком и безопасностью 
командируются как отдельные «работники ми
лиции ('преимуіцествепіг.) из числа комсо
става), так и наряд «милиции, с тем, что стар
ший чга[міда обязательно назначается из чи
сла лиц комсостава. Количество лиц в коман
дированном наряде определяется «в каждой



лежяо ш характеру ввдомица чи рсовагя, 
икікости і •влаштування помешкання, де 
мають відбутись ці видовища або розваги, а 
також інших місцевих умов.

14. Командировані для чергування в мі
сцях прилюдних 'вкдовігщ або розваг ро
бітники міліції е особи добового наряду. 
Старший наряду чи окрема особа, відрядже
на наглядати охорону ладу та безпеки, під
час чергування ііідлнгає везти ісередньо
відлоеідалм'.мму черговому місцевого прав
ління міліції («кругового міського, районово-
го- «ому СЛІД).

Зазначеним робітникам забороняється
стояти' підчас, дії в -лрохсцах залу для гля
дачів, і вони повніші бути на установлених 
ілн них м.сігях, причому черпісіїй представ- 
иик міліції гидить ла місці, відвшеиому для 
нього, згідио з арт. 7 цієї інструкції.

У в а г а .  Інші робітники міліції можуть 
заходити безперешкодно в приміщення
театрів, кіно та інших місць видовищ 
лише в службових оправах. Па обов'язок 
чортовою в місці анкети» покладається 
суворо стежити за тин, ні б ршитлякн мі
ліції, що з'являються но в службових 
справах, не заходи-ш у місця пил вшц без 
квитків, а ті, що мають квитки, не скуп
чувались б;ля входів, а займали свої місця 
І. КоЛИ №ИШ ОДЛГІІЄВіЙі )4ііф|му. Щоб пов
ністю 'додержувати *встаі!ілв.і4чшх правил 
ІКЮНМИ ЦІЄЇ ТПІфі^ШН.

Ннншішіиі злачшмія з боку |тСітішчі 
міліції згаданих іграми. черговий вима
гає, ііщмі цей роеїіііш.-; негайно залишив 
-помешкання тюшиц. пр* що піс.м чер- 
гувашт лютпшшій ДЄК.ШСГН команді.

15. На старшого парту чи окремого 
чергового робітнпка міліції яоклзлавтня 
такі обов'язки:

1) яаглвдтн за дмержанням ладу і без
пеки, як в приміщеннях прилюдних видовищ 
і ризтг. як і біля них та допомагати в цій 
адміністрації і упорядчнка* ввдовіпца чв роз
ваги. в межах їхніх законних вимог і обов'яз
ків, покладених аа урядових осіб міліції.

отдельном случао іВ зависимости от характе
ра зрелищ или увеселений, вместительности 
И усТ|ЮЙСТКа помещения, в котором ДОЛЖНЫ 
состояться эти зрелища или увеселения, а 
также других местных условий.

14. Команди;ювашіьіе дли дежурттеа в ме
стах публичных з]к\шц или увеселений ра
ботники милиции шшюфся лицами с\точно
го иаряца. Ста)шінй наряда или отдельное 
лицо, командированное для иахюра за охра
ною порядка и безоиасностп, во .в|>емя де- 
журства ПОДЧ1ШШХТСН нешх^юдствешю от
ветственному дежурному МЄ4ТНОП) управле
ння милиции («кружною, юродскою, райші- 
иого—ио принадлежности).

Указанным работникам воспрещается сто
ять «о е^нмпг действия « П|юхо,іах зала для 
зрителей и они должны находіться на уста
новленных для них местах. при этом дежур
ный п]уд<тавитель милиции сидит на отве
денном для него, согласно ст. 7 настоящей 
инструкции, месте.

ІІ р и м е ч а и и е. Другие работники 
милиции могут заходить беспрепятственно 
в помешеші© т:*ат|юв, кино н других мест 
зрел у щ лишь но служебным делам. Де- 
жу[чюму но месту .цю.гита вменяется в 
обнзаннить строї» следить за тем, что
бы работники милиции, являющиеся не 
по служебный делам, не заходили бы « 
•мест з|кмнщ без бнлотш, чтобы имею
щие билеты, не толпились возле «ходов, 
а .іанима.ш «воіг мест, и когда они оде
ты •» униформу, чтобы 'Полностью соблю
дши установленные правила ношения 

• этой униформы.
При обнаружении дежурным нарушений 

со сто|м>ны работников милиции уиомяиу- 
тих правил он т|>ебует немедленного 
оставления таким работником милиции 
помещения з[юлица, о чем после дежур
ства обязан доложить по команде.
15. На старших) наряда или отдельного 

'Дежурного работника милиции возлагаются 
такие обязанности:

1) следить за соблюдением порядка в бе- 
эоласпости как св помещении пушячпых 
зрелищ и унесеш ни іі. так и вблизи их, а 
также оказывать в этом содействие админи
страция н устроителям 3|юлища или увеге- 
ления в пределах их законных требований и 
обязанностей, возложенных на должностных 
лиц милиции;



2) вимагати від адміністрації вадовщц чи 
рцзваг, а тлшж від і?іл;і,іупачі-н їх,лшшіашія 
всґх заходів, першбачеиих ігохтанова-мн цент
ральної та імісцової плаци, .впаяними з ме
тою запобігти нещасним ишіадка-м та над
звичайним 'випадкам в місцях видовищ: коли 
конкретні вимоги, що звісші з охююною 
г{*ґімадськоіх> опокою і безпеки, не буде ви
конано, черговий робітник міліції або стар
ший наряду притягає шраволомців до відно- 
віда.шіости установленим для цього поряд
ном;

8) стежити, дцоб на прилюдні видовища та 
розваги, що влаштовуюті/я в закритих при
міщеннях, не шчшуекалоеь публіки більше, 
ніж це дозволяв -місткість 'Приміщення, і щоб 
публіка не ]іроходила до цих ‘прішщеіп* 
ївшими шляхами, де нема игон'пюлю адміні
страції або упорядників видовищ чи розваг;

4) доглядати, щш лід час. видовища чи 
розваги та коли сходяться іі розходяться від
відувачі. ню було бозляяя або тиску, як у 
самому приміщенні, як і біля нього;

5) вживати кстаиок]енях заходів до ооіб, 
що своїми вчинками, не вважаючи на попе
редження і вимоги адміністрації, упорядчпків 
або урядових осіб міліції, заважають про
вадити вадовіпце чи роовзгу або загрожують 
бічпеці 'присутніх.

У в а г а .  Коли в приміщенні видоища 
чн розваги станеться масове зламення 
ладу і безпеки, черговий робітник міліції 
або старший наряду зобов'язані поставити 
адміністрації або шюридчнкам видовищ чн 
іроаваг вимогу вжити заходів до негайно
го усуиоинл цього зламаашя та відновити 
•потрібний ліні і тишу. Каїн адміністрація 
чн впорядчші видовищ або розваг від- 
мовлятігся вжити таких заходів, або коли 
вжиті -від них заходи не матимуть потріб
них наслідків, черговий робітник міліції 
або старший нараду припиняють видотт- 
•ще чи {говагу, склавши про це відповід
ного акта.

І>) забо|юняти влаштовувати чи продовжу
вати прилюдні видовища або ]м»ваги. а та
кож корігстувлтися сінеціялілшш спорудами, 
лрютюсовашмн або збудованими для відзі-

2) тіюбовать «т администрации л|юли;ц 
или увеселений, а также от посетителей их, 
1ІСП0.1ПЄШІИ всех мер, !!|ЧМу< ЧОТ|НЧШЬ1х ПО* 
становленнями щчггрыьиой и местной вла 
сти. нз.длннммн с целью предупреждения не
счастных случаев и необычайных происшест
вий їв местах зрелищ: если конк|>етаьге тре
бования. связанные с о.\|мнон» общественна- 
го покоя и безопасности, не будут выполне
ны. дежурный работник милиции пли стар
ший наряда привлекает ирагопарушнте.іеЗ 
к ответственности в установленном дли 
этого порядке;

3) следить, чтобы иа публичные з|кмиша 
и увеселения, устраиваемые в закрытых 
помещениях, не напускалось публики мкн,- 
ше, чем допускает юіоститсльпость поме
щения, я чтобы публика йе п’мхо.шла в 
указанные помещения другими путями, на 
которых нет контрил администрации , или 
устроителей зрелищ и увеселений: <

4) следит!,, чтобы !В0 Л|№МН зрелища или 
увеселения и тогда, когда сходятся и расхо
дятся іиосетнтін. но было безпорядки илл 
даївки как в самом помещении, так и возле 
него:

5) принимал, установленные меры в от
ношении ЛИЦ, КОТОрЫС. ІІОСМОТрН на ПрОДу- 
нреждония и требования администрации, 
устроителей т\ должностных лиц милі 
ціпі, своими действиями мешают Прови
дить орелшцо или увеселение либо угро
жают безопасности присутствующих.

П р и м е ч а н и е .  Вин -в помещении 
зрелища или увеселения произойдет мас
совое нарушение порядка пли безопасно
сти, дежурный работник милиции ши 
старший наряда обязан пред'явить к 
адмшпн-тушши пли устроителям зрелищ 
или увеселений требование принять ме
ры к немедленному устранению этого на
рушения и восстановлению надлежащего 
порядка н тшшшы. Кс.ш администрация 
или устроители зрелщц или увссодоіпгй 

. откажутся лршмш, этакие і імерц киї 
если принятые ими меры не будут имен, 
нужных результатов, дежурный І«бОТИИК 
-милиции или старший наряда прекращает 
зрелище 'Или увеселение, составив об этом 
соответствующий акт.
6) запрещай устраивать или продолжать 

публичные зрелища или увеселения, а так
же пользоваться специальными сооружения
ми, приспособленными или .выстросииымм



дувачів видавши чи розваг (огаости, галереї, 
три дли катания, каруселі то-що), якщо вия
виться. що прпмйцеаня, до мають відбутись 
ні видовища чи розваги, або зазначені спо
руди е зазнакп небезпечні з техничного або 
пожежного боку;

7) перевіряти, чи е в достатній кількості 
заласні виходи, чи в належиш випадках доб
ро устатковано технічний звязок з черговим 
управ.тІнпя міліції, ДИУ, прокуратурою та 
з ближчою пожежною частиною; •

8) на <внпадок виникнення стихійного ля
ха—повідомити про це негайно чергою 
управліши, «викликати відповідний * парад 
міліції та ближчу пожежну команду і вжити 
заходів, щоб- публіка негайно залишила при
міщення та ацоб для цього своєчасно було 
відкрито всі запасні виходи то-що та взагалі 
вживати всіх відповідних заходів до усунен
ня цього лиха, (Притягаючи до цього робітни
ків міліції, що є на місці видовища чи роз
ваги.

У в а г а .  Черговий робітник міліції чи 
старший наряду вимагає, аби публіка за
лишила приміщення, до мато відбутись 
видовище чи розвага, в усіх випадках, 
коли це видовище або розвага не відбу
лися.
9) пропонувати адміністрації чи впоряд

никам видовищ та розваг, наколи призна
чене видовище або роовата но відбудеться з 
вини аамНнстрацп або впорертків в яас.й- 
док нсвшшагшя ними законних вимог пред
ставник» імглшії або лолітковлроля, колп ви
довище або розвагу відкладено адміністра
цією чи впорядчпкамп, негайно повезнуїп 
стягнену за вхід плату тим з відвідувачі, 
що цього забажають.

У в а г а .  Каш адміністрація або впо
рядники видовища чи розваги відмовля
ються повернута плату, черговий робітник 
міліції або старший наряду складає про 
це протокола, натравляв його куди ^лід 
та пояснює відвідувачрлг їхнє право пра
вити свої втрати через суд.

10) стежити за падвржаням нотис прарпл 
яро охорону громадського ладу, спокою та 
безпеки порядком, асродбачеїшм Статутом

для посетителей 3|)ЄЛШЦ или увеселений 
(помосты, пиле{юиі горы для катання, кару
сели и т. іі.), осли обнаружится, что поме
щения, ще должны состояться зги з(>елнща 
или увеселения, пли упомянутые сооружения 
явно небезопасны с технической или пожар
ной «стороны;

7) прогорять, есть ли в деютоточіюм коли- 
чесгве запасные выходы, хо|юшо ли устал 
новлеиа техническая свянь в надлежащих 
случаях с 'Дежурным управления милиции. 
ГПУ, прокуратурой и с ближайшей пожар
ной частью;

8) в случае івозігикіклюшіи стихийного 
бедствии—уведомлять 00 этом немедленно 
дежурного управления милиции, вызывать 
соответствующий надод милиции и ближай
шую пожарную команду в принимать моры, 
чтобы публика немедленно оставила помс- 
шшю н чтобы для этого своевременно бы
ли открыты .все запасные выходы ц т. н., 
а также вообще іі|шшімать все соответсшу- 
юшие меры к устранению этого бедствии, 
привлекая к этому работников милиции, 
имеющихся на моего зрелища или увеселе
ния.

П р и м е т  а и и о. Дежурный работник 
милиции или старший на;яда требует, 
чтобы публика оставила помещение, *гдо 
дошлю было состояться лрепнще или 
увеселение, во всех случаях, когда это 
зреанше или увеселение те состоялось.

* 9) предлагать администрации или устрои
телям з|ихшщ или увеселений в случае, 
если назначенное зрелище или увеселение 
но состоится по шше администрации или 
устроителей в результате иснспатнеіши ими 
законных требований представителя мили
ции пли иолиткоптроля, сели зрелище или 
увеселение отложено администрацией или 
\СТ|ЮПТОЛЯМИ, немедленно возвратить ВЗЫ- 
скагшую за вход плату тем из посетителей, 
которые этого пожелают.

П р и м е ч а н и е .  Гели администрация 
или устроители• зрелг-ща или увеселения 
отказываются возвратить плату, дежу^ь 
иый работник милиции или старший на
ряда составляет об этом протокол, направ- 

• ляет его ію щшаддежностн и раз’исняог 
посетителям их право искал» возмещения 
своих убытков (В судебном порядке.
10) следить за соблюдением прочих пра

вил об охране, общественного порядка, ти
шины и безопасности в порядке, предусмот-



Внутрішньої Служок Робітннчо-Селшісшм
Міліції УСРР.

•16. Особи, відряджені на видовище або 
розвагу цагладати лай і безпеку, або стар
ший наряду, обов'язаві доиочагати представ
никові контролю над репертуаром і повинні 
за заявою цього (Представника вимагати від 
адміністрації чи підрядчиків видовища або 
іюзвагн негайно іірііііішнтк виконання чи 
демонструванні и творі®, публічну постановку 
яких не дозволено.

Коли адміністрація чи впорядники ‘відмов
ляються виконати цю вимогу, черговий ро
бітник .міліції або старший нараду зобов’я
заний припинити виконання та демонстру
вання неспхгоолсних творів, з тим, що аіама- 
чів притягається до відповідальності!.

17. Коли виникне ПОДІЯ ЯВНО «ОНФр-рсВО- 
люційного характеру та скерована п|юти ра
дянської влади, чековий 'робітник міліції чи 
старший нараду повідомляє про це найближ
чий орган ДПУ та прокуратури, одночасно 
вживаючи заходів до івиясношія та затриман
ій осіб, що це зробили.

18. Коли лшшкне подія, ню явно загро
жує безпеці .відвідувачів видовища або роз
ваги, а адміністрація або впорядники відмов- 
ляктея трилнниги це видовище або розва
гу. черговий робітник міліції чи старший*на- 
раду припиняє його (видовище чи розвагу) 
своїм наказом, водночас сповіщаючи про це 
відповідального чергового управління міліції, 
а коли в місці видовища чи рдзвагя є будь- 
хто з осіб прокуросіжого догляду і представ- 
пнк міліції знає його персонально, то й його.

19. Черговий іргдбітішк -міліції чи старший 
наряду повинні доглядати, щоб видовища і 
розваги не оберта.тося на зібрання іншого ха
рактеру, що для них 'встановлено інший по
рядок дозволу (арт. 324 АК УСРР).

У в а г а .  Коли в прпмішоппі видовища 
чи розваги відбудуться з імзволу адміні
страції прилюдні збори, лекція то-що. то 
черговий робітник «міліції або особи зі 
складу нараду (міліції не можуть брати 
участи в обговоренні питань і в голосу
ванні.

репном Уставом Внутренней Служби 1’абоче- 
КрестьнискоЙ Милиции УССР.

16. «Інші, командированные на зрелище 
или увеселение д.у.і наблюдения за порядком 
и безопасностью, или старший нарада обя
заны содейстшеятъ предегавителю контро
ля над репертуар* и должны но заявлению 
:тто Н|юдст,№итсля треГоваті. <гг адмкии- 
ст|іаісин иди устроителей зрелища или уве
селения нємєіітсшюіч» <шюк|юащеиля нснол 
нения пли -демонстрирования произведении, 
публичная постановка которых не разре
шена.

Если администрация или устроители от- 
казмгакгогя исполнить эти т|н»бованне, де
журный работник милиции или старший на
ряда обязан цішостаноішть исполнение и 
демонстрирование неразрешенных произве
дений, при этом іююяиителіг привлекаются 
к ответственности.

17. Если возникнет происшествие явно 
коптр-революциоішого ха|іактергд ш надав
ленное щютнв советской віастн, дежурный 
ра6і/гіліі> милиции нлн старший наряда уве
домляют об 'этом ближайший орган ГПУ и 
прокуратуру, принимая в то же в;гемя меры 
для выяснения и задержания совершивших 
это лнн.

18. Если возникнет происшествие, явно 
угрожающее безопаеншти посетителей зре
лища или увеселеїтн, а администрация или 
устроители отказываются приостановить это 
золите или увеселение. дежурный работ 
ник милиции или гтаунігнй наряда приосгл- 
навЛизает его (зрелище жги увеселение) 
своим распоряжением, одновременно опове
щая об ЭТОМ овзетевзешюпо дежурного упра
вления милиции, а если в месте зрелдица 
иля увеселения есть кто-либо ИЗ ЛИН цро- 
куро]«'кого падзора и представитель мили
ции знает оп> в лицо, т» и воследиего.

19. Дежурный работник мнлннкп нлн 
старший наряда должен следить, чтобы зре
лища и увеселения не превращались бы в 
собрания цного характера, для которых уста- 
новлен иной порядок разрешения (ст. 324 
АК УСРР).

П р и м е ч а н и е .  Если в помещении 
зрелища мли увеселения состоится с раз
решения администрации публичное собра
ние, лекция и т. п.. дежурный работник 
миЛІПС1ПІ или .тица ш состава наряда ми
лиции не могут участвовать гв обсужде
нии вопросов и в голосовании.



20. Щоб мати змогу виконувати покладені 
иа нього службові обов'язки чортовий рг^біт- 
ник міліції або старшій* наряду міліції мас 
право 6юторе«ік<«но заходити:

1) до всіх вримкцеаіь видовища чи розва
ги, куди вхід сооціялию не заборонено, дк 
наеесьчас.-ходу дії, як -і тп-ечас антрактів— 
за ївсіх ©кпэдкт;

2) до помешкань видовища чи розваги, 
куди ахід стороннім слеціяшіо заборонено 
«чаипнювий «відділок, приміщення за сценок», 
кімнати или артистів то-що), як на весь час 
и<жи тривав дія, <вк і підчас антрактів за 
таких впадеш:

а) каш в тих станеться якась нещаслива 
лоція або лихо;

б) коли в цих тгомешкаїшлх станеться 
будь-яке злазіаігня громадського опокою, без
пеки або будь-який злочин;

в) каїн о відомості або підстави вважати,
ЩО в ЦИХ іПОМЄНЮІИІЙХ НСреХОВуСТЬСЯ 0.10-

чниоць або плгукгі-ся злочин;

г) каїн його викликає сама адміністрація 
чи «нирядчик нндошнца або ріошшг.

У в а г а  1. Дг>'Приміщення видовища чи 
ршвагн, куда хід ггоіюшіім слеціялмю ва- 
бм|юікчи>, крім кімнат для артистів, чер
говий робітник міліції чи старший нараду 
мають прав» закпити підчас антрактів 
також і за інших випадків, коли цього 
вимагають ліужїкні обов'язки.

У в а г а  2. До кімнати для переодягай- 
^ ігя артистів, черговий .]юбітннк міліції чи 

старший наряду входить за випадків. пере
лічених н н. 2 арт. 20 цієї інструкції, на
перед попередивши. тоб користувачі кім
нати мали змогу гдаггисн.

21. Черговий робітній; аб<> старший наря
ду міліції, виявивши, що адміністрація або 
впорядники видовища чи розваги не пикона- 
. •* ВТІХ СіМОВ, ЛОреЛІЧСШІХ в цій інструкції, 
обов язапі скласти про це протокола і наді
слати йол» куди сли, а за випадків, передба
чених в арт. (> ціі;ї інструкції, щншиннпі 
оидовише або розвагу, склавшії про це відпо
відного акта.

У в а г а .  За тих випадків, коло зламано 
обов'язкову іюстаиову внк.чікому, що не-

20. Чтобы иметь возможность исполнить 
возложенные на ноги служебные обязанно
сти, дежурный работник килнцик илн стар
ший наряда милиции имеет право бооире- 
нятстоешю заходить:

іі) во все позіещщіия ор&шца или увеее- 
леїшя, куда вход специально не запрещен, 
как со время хода действии, так и тю время 
антрактов—во всех случаях;

2) в помещения з|к*.шща ши увеоелешія, 
куда вход пог.тороіппгх специально запрещен 
(машинное отделение, шмещеіпіе за сценою, 
комнаты для артистов н т. л.), как во все 
время хода действия, так и во івремя антрак
тов д следующих случаях;

а) когда в них л^юиэойдет «несчастный 
случай или бедствие;

б) когда о этих помещениях произойдет 
какое-либо нарушение общественного спо
койствия, безопасности или какое-либо пре
ступление;

в) когда есть сведения или основания 
предполагать, что в этих помещениях скры
вается преступник или готовится преступ
ление;

г) когда его вызывает сама администра
ция и.ти устіюитель з|и‘лшща или увеселения.

П р и м е ч а н и е  1. В помещения з]»елн- 
ща или увеселении, куда вход посторон
ним специально воспрещен, кроме ком
нат для а[пнетов, дежурный ]>аботинк ми
лиции или стараний наряда имеет право 
входить «во в]юмя антрактов, а также и 
в других случаях, если этого требуют слу
жебные обязанности.

П р и м е ч а я  и е 2. И комнаты для пе
реодевания артистов дежу рный работник 
милиции или ета|шшй наряда заходит, в 
случаях, тт^ючтмениых в п. 2 ст. 20 на
стоящей инструкции, предварапельно пре
дупредив <0 этом, чтобы пользующиеся 
комнатой имели возможность одеться.
21. Дежурный работник или старший на

ряда милиции, обнаружившие, что админи
страция или устроители зрелища или уве
селения не выполнили всех условий, пере
численных в настоящей инструкции, обяза
ны составігть об этом пріггокол и отослать 
еі» по принадлежности, а в случаях, преду
смотренных в ст. (> настоящей инструкции, 
приостановить зівлгаце или унеселештс, со
ставив об этом с<хггветсте\тощнй акт.

П р и м е ч а н и е .  8 тех случаях, когда 
нарушено обязательное постановление



родбачас право ммяш накладати штраф 
безпосередньо у -МІС41І злаліания, старший 
по «наряду або чергоїшй у місці видовища 
чинить порядком, зазначеним .в ар. ;ц>т. 
06—70 ЛК УСРР.

2‘2. Щоб здійснити всі вищкшипчоні пра
на іі обов нэки чортовий робітник міліції, чп 
старший параду -міліції і весь парад в пов
ному складі «кюв'ішиі мевідлуччю перебувати 
весь час і в місці виконання або демонстру
вання видовищ чи розваг та по залишати 
того місця без дозволу водповідальнопс чер
гового управління міліції.

і!а випадок ]мттової хвороби чергового 
робітника міліції чи осіб з наряду міліції, 
треба керуватись «арт. 85 Статуту Внутріш
ньої Служби Робітничо-Селянської Міліції 
УОРР.

Г. Відповідальність.
23. Зламанім правил, вікмацсшьх в цій 

інструкції, хмгричішяєтьоя до адміністратив
ної або супової івіцповіаальиостп.

Харків, $ червня 1928 р.
За Народного Комісара Внутрішніх 

Справ УСРР І. Якимович.

ПОСТАНОВА ЦЕНТРОАРХІВУ УСРР. 
103. Правила, як користуватися архівними 
матеріалами, що е в архівосховищах Цен
трального Архівного Управління УСРР і його 
місцевих органів, та як видавати довідки, 

виписи і копії з них.
Підстава :  арт. 6 постанови
/ І УЦВК і РИК УСРР з 16 грудня 
1925 року „Про єдиний державний 
архівний фонд УСРРи (36. Уз. УСРР, 
1925 р., № 101, арт. 556) та на роз
виток арт. 2 тієї самої постанови. 

П о д і л  І.
Засади.

1. Всі державні -і громадські установи, під
приємства і організації та приватні особи 
користуються архівними матеріялами, що е 
в архівосховищах Центрального Архівиого 
Управлінні я УСРР і його агіецевпх органів, 
лише при самих архівосховищах Централь
ного Архівного Управління УСРР і його міс
цевих органах.

ііоподкома, присматривающее нрав»» ми
лиции налагать игг{>а4> непосредственно 
на месте. нарушеппн, старший наряда или 
дежурный в месте з(ю.тшна действуй в 
порядке, указанном в ст. ст. М—70 АК 
УОТ.
22. Для огушегтеленпя всех вышеуказан

ных пра» и обязанностей дежурны|1 рабкгтник 
мплннин или старший нарта милиции и 
весь наряд © полном составе обязаны бео- 
отлучно находиться во все время и в месте 
исполнения ИЛИ ДЄМОІГЦШ|ЮВаШ1Я зреЛИШ 
или упееелоїшй и не отлучаться из этот ме
ста боа разрешения ошветстпеннот деж>*]>- 
ного утгралкпчшя милиции.

В случао внезапного заболевания дежур
ного работника милиции или лиц из парада 
ХИЛІПЩІИ надлежит рукотюдстпкштьгя ст. 8л 
Устава Внутренней Службы Рабоче-Кресть
янской Милиции УССР.

Г. Ответственность.
23. Нарушение правил. изложенных в 

настоящей инструкции, мечет за собой от
ветственность в административном или су
дебном ПОрЯДКС.

Харьков, 8 июня 1928 г.
За Народного Комиссара Внутренних 

Дел УОТ Я. Якимович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРОАРХИВА УССР.
109. Правила пользования архивными мате
риалами, находящимися в архивохранили
щах Центрального Архивного Управления 
УССР и его местных органов, и выдачи спра

вок, выписей и копт по ним. 
Основание ' ,  ст. 6 постановления 
ВУЦИК'а и СИК УССР от 16 декабря1 
1925 года „О едином государственном 
архивном фонде" (С. У. УССР 1925 г., 
А<2 101, ст. 556) и в развитие ст. 2 

того же постановления.
Р а з д е л  I.

Основные положения.
1. Пользование архивными ічатерішамп. 

находящимися © архивохранилищах Цен
трального Архивного Управления УССР и 
его (местных органе©, всеми государстдачшы- 
мн и обиіоопвешіьпги учравдовиями, пред
приятиями н органгшацлями. а также и ча
стими лицами производится только при 
самых архпгохранндищах Центрального 
Архивного Управления УООР и его местных 
органов.



2. Як яшпггок з пиридку, зішачотич» в 
арт. 1 цих правил, можна видавати архівні 
матеріяли з архівосховищ Центрального Ар
хівного Управління УСРР і його місцевих 
органів державшім і громадським установам 
та організаціям за тих випадків, коли но 
можна мі; слід використати ті, або інші ма
теріали при самому архівосховищі і до того 
ж лише за випадків невідкладної пОт|к*оіі.

3. Дозвола на видачу архівних матеріалів 
видак Центральне Архівне Управління УСИ* 
і його органи реченцем найбільш па 6 міся
ців. Цей реченець може бути в разі потреби 
продовжений не «інакше, як за згодою заін
тересованої установи, чи організації з Цен
тральним Архівним Управлінням УСИ* або 
його місцевими органами з наступним за
твердженням від Центрального Архівного 
Управління УСРР.

4. Установи або організації, що одержали 
в тимчасове користування архівні матерія* 
лн з архівосховищ Центрального Архівного 
Управління УСРР і його місцевих органів, 
повинні вчасно повернути ці матеріали до 
того архівосховища, звідкіль вони одержали 
їх, в тому самому вигляді, в якому ні мате
ріали одержано з архівосховища.

5. Державні установи і громадські орга
нізації. одержавши в тимчасове користуван
ня архівні матеріали з архівосховищ Цен
трального Архівного Управління УСРР і його 
місцевих органі®, .повинні додержувати (всіх 
архівіїо-технічіпіх правил користування, пе
реховування й повернення архівних матеріа
лів, що їх остановило Центральне Архівне 
Управління УСРР.

і І Г о д і л  И.
Як передавати архівні матеріяли з архіво
сховищ Центрального Архівного Управління 
УСРР і його місцевих органів на тижасове 
користування державним і громадським ус

тановам і організації».
6. Установи і організації, що бажають 

одержати від Укрцснтроархіву, або від Його 
місцевих органів архівні матеріяли в тим
часове користування, за випадків, зазначених 
в арт. 2 цих правил, подають про це листя
ну заяву, тото зазначивши назву погріб- 
иігх до видачі матеріалів та назви тих уста-, 
лов (діловодних фондів), вщкгів, п/відділі® 
то-що, до яких стосуються ці матеріяли.

2. Кок исключение нз иорядоя, -указанпіог» 
в ст. 1 атівх іі|кишл, допускается «выдача ар
хивных материалов из архивохранилищ Цен
трального Архивного А-іграіионня УСОР п 
єго мостиш органов госуда^мтшадіьм и об
щественным учреждениям и организацігші к 
тех случаях, коща иоиольвоікшие тех или 
иных материалов те «ожег быть соответ
ствующим образом организовано при архи
вохранилище и только ш случае неотложной 
-надобности.

3. Разрешение на выдачу архивных мате- 
риалов вчится Центральным Архивным 
Управлением УООР и сам местными органа
ми ага срок но более <>-тн месяце*. 9гит с|юк, 
-в случао необходимости, .может быть продол* 
жен по іягачс, -как но соглашению между 
заютероеоваїммм учреждением или органи
зацией» и Центральным Архивным Управле
нием УССР или его мастными органами с 
последующим утвержденном Центрального 
Архивного Упраакміни УССР.

4. Учреждении и ертннн'.шиш, получив- 
нше во временное (пользование архивные ма
териалы из архивохранилищ Центрального 
Архивного Управления УССР н его местных 
органов, должны своевременно «совратить 
этн материалы в архивохранилище, от кото
рого ОШ! их получили, їв том самом нігде, « 
каком этн материалы были получены пз ар- 
хігвахраііш.шща.

5. Государственные учреждения н обще
ственные организации, получившие во вре- 
меіпюс пользование архивные материалы из 
архивохранилищ Центрального Архивного 
іігравлешгя УССР и его местных органов, 
должны соблюдать осе архнию-техннчеокио 
правша иольаованіия, хранения и возвраще
ния архівних материалов, установленные 
Центральным Архивным Управлением УССР.

Р а з д е л  И.
О передаче архивных материалов из архи
вохранилищ Центрального Архивного Управ
ления УССР и его местных органов во вре
менное пользование государственным и об
щественным учреждениям и организациям.

6. Учреждения п организации, желающие 
получить пз Укрцеїглроархігва или его мест
ных органов архивные материалы во вре
менное (пользованию, ® случаях, утказашшх 
в ст. 2 этик правил, поцачот о том письмен
ное заявление с точным указанием названия 
(материалов, подлежащих выдаче, а также и 
названия тех учреждений {долопроияводст- 
вишых фондов), ооделов, подотделов п т. и..



Крім тот, ® заяві повинно бути зазпачепо, 
на шгіі термін і через яку невідкладну до* 
требу ушиться за матеріалом.

У в а г а .  В .разі, тіи заінтересована 
установа, або організація не мав вище
зазначених точних відомостей, то вона по
винна одержати їх перед поданням запи
тання, з'ясувавши відповідні питання в 
архівній установі, що повинна подати в 
цьому належну допомогу.

7. -Архівні матеріали, що їх слід передати 
на тимчасове корити;)ним. повинні мати 
описи за формою А* 2, що її додано до «Ін
струкції про постановку архівної частини 
діловодства в урядових і громадських уста
новах УСРР» з 26 оертзня 1926 р. (Збірних 
узакопень, {розпоряджень і інструкцій в ар
хівній справі, вид. Укрцентроархіву. 1926 р. 
шш. 1).

8. Передаючи архівні матеріали, уклада
ються угоди '.між «агнторесованпр.чи устано
вами з організаціями та відповідними архів- 
ними установами за встановленою цими пра
вилами форм«яо (дого. додаток 1).

9. Укладаючи угоду, представники обох 
сторін обізнаються із зовпіишім станом ча- 
теріялів, позначаючи всі зауважені дефек- 
тн в угоді.

10. Угоду укладаються в двох примірниках» 
що один з них залишаються в архівній уста
нові, а другий—передаються разом з архів
ним матеріалом установі або організації, що 
одержую архівний матерія.! на тимчасове ко
ристування. До угоди треба додавати копії 
описів на передавані матеріали.

11. Угоду підписують яавідателі зазначе
них в аірт. 8 -них привил установ та органі
зацій або особи, що їх заступають.

12. Передаючи і повертаючи матеріали, 
на описах «кшачаються розпитками про при
йом та »,н>іу яптерЬілгв.

13. Коли установа або організація оіер- 
іжнть па підставі арт. З постанови ВУЦВК і 
іРНК УСРР з 16 грудня-1925 .р. '«Про цінний 
державний архівний фонд УСРР» (36. Уз. 
УСРР 1925 р., Аг 101. арт. 556) одівідповід- 
ііпію архівного органу дознала на надіслання 
матеріалів іншій установі, то шро ас слід 
позначити в угоді та в описах.

к которым отімгятх’я эти материалы. К|юме 
того в заявлении должно быть -указано, на 
какой срок и ввиду какой неотложной нуж
ды требуются материалы.

При м о ч а ч і  н е .  В том глучае, если 
«аіипч'іиччякішшо учреждение или органи
зации йе .имеет ула.няшых выше точных 
иведоинй, то оно должно получить ид пе
ред подачей заявленім нутом .выяснения 
соответствующих (Вопросов в архивном 
учреждении, к«гго|юе обтало оказать ому 
вгео'ходпмое содействие.
7. Архивные материалы. подлежащие пе

редаче 'ВО НрОЧеШЮе ЧКИШОКМИР, ДаГдМЫ 
иметь описи но форме 2, приложенной <к 
«Инструкции о постановко архшшой части 
делопроизводства в (правительственных, и 
общественных учреждениях УССР» от 26 мар
та 1926 г. (Собрание узаконений, распоря
жений и пяр-трукцнй 1ю архивному делу» 
пзд. Укрцеотроархнва, 1926 г., шп. 1).

8. При передаче архивных материалов, 
заключаются соглашения между зангтересо- 
вашими учрежшмшяміи іі ортапяжадшми я 
соответствующими архивными органами по 
устан<шсшг.»Іі этими правилами формо 
(см. приложение 1).

9. ІІри заключении соглашения нрсдста • 
іште.ш обеих сторон атакам.шипун о яшчи- 
ипм состоянием материалов, делая о «всех за
меченных дефектах отметки « соглашении.

10. Соглашение гостаатяется їв двух эк
земплярах, един из которых огтаегпГн ар
хивном учрежаетш, а другой передастся 
вместе с- архивным матершиом учреждению 
пли организации, (получающей архивные ма
териалы юэ цремениоо пользозаіше. К согла
шению 'должны быть приложены кошт опи
сей передаваемых материалов.

11. Соглашение подписывается заведую
щими указанных в ст. 8 этих правил учреж
дений и организаций пли ліпртмн, их заме
няющими

12. При передаче и при возвращении 
материалов ш описях делаются расписки о 
прпемн и сдаче материала».

13. Если учреждение и.ти органпзацня по
лечит на основании ст. 3 погтатоадгсгая 
ВУЦІ1К и СНВ УССР от 16 декабря 1925 г. 
«Положение о евином госуда'ртвешгом ар
хивном фонде УСОР» ( С. У. УССР 1925 г., 
У* 101, ст. 556) ^соответствующего архив
ного органа разрешение па пересылку мате- 
рнадпв другому учреждению, то об этом дол
жны быть сделаны отметки в соглашении я 
в описях.



У в а г а .  Судові і судово-слідчі устано
ви» а також і органи ДНУ, пересилаючи 
матеріали до інших установ ніицсзазнпчо- 
ного дозвблу не беруть, але повинні по
відомляти архівні установи, від яких одер
жано матеріали, точно зазначаючи, які 
матеріали і куції переслано.

14. Передаючи архівні матеріали інших 
установим, аюряцкем, то його зазначено <в 
арт. 13 цих правил, відповідальність за -ці
лість цих матеріалів іпоклздається на ста
нову, що підаисала угоду.

15. Вилучати окремі документи з одержа
них від Центрального Архівного Управління 
і його місцевих органів архівних справ доз
воляється тільки судовим, судово-слідчим 
установам та органам ДНУ.

16. Якщо архівні матеріялн буде викори
стано до скінчення тершу, зазначеного в 
угоді, їх слід негайно повернути до відповід
ного архівного органу.

17. іКоли треба продовжити термін кори
стування документами, заінтересована уста- 
пова або організація повинна одержати на 
це дозвола од відповідного архівного органу. 
Про дозвіл на продовження терміну користу
вання документами, що їх було передано 
установі або організації архівними органа
ми, позначається в угоді.

18. Установи, або організації, що одер
жали архівні матеріялн на тимчасове кори
стування, повніші Переховувати їх у примі
щеннях, що задовольняють вимогам, зазна
ченим в арт. 2-му «Иоложеиня про архівну 
частішу дшчодгтвавуродових і громадських 
установах УОРР> з 17 лютого 1926 л. 
(36. Уз. УСРР 1926 р., «від. ІІ, .V* 7. арт. 27), 
точно додержуючись обіжника РИК УОРР з 
18-го травна 1926 р. під ч. 6644/с. (Зоір- 
пнг. узаконень, розпоряджень і інструкцій в 
архівній справі, вид. Укрцентроархгеу УОРР, 
1926 іроку, віш. 1).

19. Коли установа або організація, що 
одержала архівні матеріялн па тимчасове 
користування, зламає угоду, укладену між 
цією установою або організацією та архівни
ми органами, то ці органи повинні негайно 
повідомити тю це Центральне Архівне Уп
равління УСРР.

Л р >и ш е ч а л и е. Судебные и судебно, 
следственные ‘учрмкдсвіїш, а также н ор
ганы ГНУ ігри пересылке материалов ® 
другие учреждения указавших) выше раз
решения по 'исіграішівают, по обязаны 
уц*одож.тять архивные учреждения, от ко
торых они гомутш материалы, с точным 
указанием, какие материны и куда ле-
рМХШЫ.
14. При передаче архивных материалов 

другим учреждениям в порядке, указанном в 
ст. 13 этих правил, ответс/пвмшоеть за це
лость материалов (возлагается па уч^юауе- 
лие, подпнсаізшее сошашеїгие.

15. Нз'яше отцелыных документов из ар
хивных дел. ітодученшж от Центрального 
Архивного Управления и его местных орга
нов. разрешается тол їжо судебным, с-уцеяю- 
слодствениым учреждениям 'И органам ГПУ.

16. Вели взятые архивные материалы бу
дут нгяол кодами до истечения е;юка, ука
занного їв соглашении, оті иомецлеішо дол
жны быть отвращены соответствующему 
архивному органу.

17. «В случае ігообходимости ирод лип, срок 
пользования документами заинтересованное 
учреждение или организация должна полу
чить «а ого разрешение от соответствующе
го архивного органа. О .разрешении на про
дление срока пользования аокументамн, пе
реданными учреждению или (і)нхтнзацни 
архивными органами, делается отметка в 
соглашении.

18. Учреждения и.тн оргачшзац.іш. толу- 
чпвшие архивные матерпалы, во времмшое 
пользование, обязаны хранить их в номелце- 
нйих, удовлетворяющих требованиям, ука
занный в ст. 2 «Положения об архивной ча
сти делопроизводства <в трашлчмьствешых 
И общественных ИрежЦОНН'НХ УШ*> от 
17 -февраля 1926 г. <С. У. УССР 1926 г., 
отд. И, Л*2 7. от. 27), точно придерживаясь 
циркулям ШК УССР от 18-го -мая 1926 г. 
за X* С>С>44/с (Собрание узаконений, распо
ряжений п инструкций по архивному делу, 
над. Укрцентроархігеа УССР 1926 г.,®мп. 1).

19. 8 случае нарушения учреждением пли 
организацией, получившими ®о временное 
пользование архивные материалы, соглаше
ния, состоявшегося между этим учреждением 
пли организацией к архивными органами, 
последние обязаны немедленно уведомить1 об 
этом Центральное Архивное Управление 
УСОР.



20. Ко.іи відцивідні установи або органі
зації повертають архівні матсрінаїї. ти пе
ревіряється цілість цих матеріалів. І1|н> на
слідок Ц№Ї перевірки робиться мідмітка н 
х годі. В разі шіявлошіа пошкодження мате
ріалів, недостачі спинів, аркушів т*.нщо, ек.іа- 
.киггься окремого акта. Копію Йоги з шіснов- 
ком завідувате.ія відповідного архівного ор
гану надсм.ііи.тм'х до Центрального Архівно
го Управління У('1>1>.

21. Судові. судово-слідчі установи та ор
гани ДНУ повинні керуватися крім кінцева- 
ведених, ще Л такими правилами:

1) на архівні документи, що залишають
ся при судових або слідчих справах, скла
даються акта, що його після підписують 
суддя, слідчий, аоо інший відповідальний 
спііцюбітшік—з одного боку й завідувач від
повідного архівного органу—з другого. Один 
примірник цього акту залишаються при су
довій аоо слідчій справі, а другий—в архів
ній установі. іВ ньому актові зазначаються 
назву окремих документів і справ, то їх 
залишено при судових або слідчих справах, 
кількість аркушід та ще шаавн тих справ, 
що при них попи залишаються;

2) чю закінченні судової або слідчої спра
ви, додані вищезазначеним порядком архів
ні матеріали повертається до відповідної ар- 
хішюї установи, про що складаться акта то- 
по самого змісту, що зазначено ® п. 1 цьо
го артикулу, у двох примірниках. Один з 
них залишається при судовій або слідчій 
справі, а другий з матеріалами повертаєть
ся до архівної справи.

П о д і л  III.

Як видавати довідки, виписи та копії з ар
хівних матеріалів, що переховуються в ар
хівосховищах Центрального Архівного Уп* 

раеління УСРР і його місцевих органів.

22. Заінтересовані урядові, громадські й 
приватні установи, організації і підприєм
ства та приватні особи можуть одержувати 
з архівосховищ Центрального Архівного Уп
равління УГ-РР і Його місцевих органів до
відки, виписи і копії з матеріалів, що є в 
цих архівосховищах.

20. ІГри дковращешш с«**гоетствующиміі 
учре;кд«япг»мн и организациями архквнцх 
члтеріпккш іщюворнетсн целость ;ггих мате- 
риа.мв. 0 результатах этой Проверки де
лается отметка в соглашении. Іі случае обна
ружения порчи матершшив, недостачи дол, 
листов и т. я. составляется цгобідй акт, ко
щія которого с заключенном '.шедующето 
соотттутвепньш архивным органом пред
ставляется іі Цоітральшю Архивное Уязв
ленно УССР.

21. Оудебпио н с)ід<чнючм<нстішне уч
реждения, а также и органы ГНУ должны 
руКОНИДСТіЮВаТЬС'Я кроме <ВЬШІЄІШоЖЄ!МЕЬЦ, 
еще нкжесчіодуюіцпмн правилами:

1) на архивные документы, которые оста- 
ютея ігри судебных или следтимлшх дедах, 
состівлястся акт, іюторьій поциисыкаетоя 
судьей, следователем или другим отетстті- 
лым сотрудником — с ашгай сторчгы и за
ведующим соответетиуюяигч архивным ор
ганам—с другой. Одни экземпляр эт<ич> акта 
остается при судебном ими схісдсгоомпі де
ле, а другой — « архивнуад учреждали. И 
этом акте указывается наимеиокшіе огдель- 
пых документе© л «ел, оставшихся при су
дебных или сдедсгаоииих долах, количества 
листов, а также и 'наименование тех деа, 
ЛІ»н которых они остаются;

2) по завершении судебного или след- 
стаєнного дела, пршищепшыо к пому « ука
занном выше лорядке архивные материалы 
возвращаются соотвснт-тшуюіцому аршию- 
.чу учреждению, о чем и составляется акт 
того жо содержалня, как и акт. указанный в 
и. 1 настоящей статьи. « двух экземплярах. 
Одни ш «их остается при судобпам или елец* 
егввпмам дело, а другой с 'материалами пере
дается архмвпому учреждению.

Р а з д е л  Ш.

О порядке выдачи справок, выписей и котый 
по архивным материалам, хранящимся я 

архивохранилищах Центрального Архивного 
Управления УССР и его местных органов.

22. Заинтересованные правительственные, 
общественные п частные учреждения, с^гз- 
лизаірм и предприятия, а также и часта ыо 
лица могут получать из архивохранилищ 
Цемпралыгого Архивного Управления УССР 
ц его местных органов справки, вьптнея к 
копии по материалам, находящимся в этих, 
архивохранилищах.



23. Архівною довідкою зветься офіційно 
писане посвідчення про ті чи інші факти, 
що можуть бути встановлені архівною уста- 
новою на підставі архівних матеріалів, які 
є в архівосховищі цієї установи, або про брак 
відповідних архівних матеріалів; архівним 
виписом зветься засвідчеинй архівною уста
новою витяг частини тексту з того або ін
шого документа, що о в архівосховищі ар
хівної утанови. Архівною копією зветься за
свідчений архівною установою літерально 
наведений текст того або іншого архівного 
документу в цілому, що є в даному архіво
сховищі.

24. Архівні довідки можуть торкатися ли
ше відомостей, що їх жадають установи, ор
ганізації або особи, не виходячи за межі по
рушеного від них шпапня і не можуть мі
стити ц собі будь-яких висновків з даних, 
що їх наведено в довідці. Коли в даному ар
хівосховищі нема повністю всіх потрібних 
для довідки архівних матеріалів, то архівна 
утішиш повинна зазначити про це в тій до
відці, що її вона видає.

25. Архівні довідки, виписи та копії мож
на видавати приватним особам лииіе з до
кументів, що чимось стосується їх, або мо
жуть становити підставу для розв'язання їх- 
«йх сира», і лише топя, коли зазначені особи 
додадуть посвідки відповідних органів вла
ди «|н> тс, що відомості, жлдапі приватними 
особами, потрібні на потверження або охо
рону їхніх отрав, прав їхніх віредавців або 
осіб, що є на їхньому утриманні. Довідки, 
виписи та копії з таємних матеріалів, відо
мості про майнові права, що виникли до на
дання чинности закону про основні майнові 
права громядин, тоб-то перед 24 серпня 
1922 року, а також яро проходження перед- 
рсволоційиоі службп, видавати приватним 
особам не можна і їх- можна видавати лише 
державшім установам, що запитують пі ві
домості, порядком та у випадках, передба- 
ченпх чипппм законодавством.

У в а г а  1. Тасшнкмв є матеріали таєм
ного і негаомяого діловодства установ піс
ляреволюційного періоду, що передасться 
до органів Центрального Архівного Управ
ління, як таємні, а так само ті матеріа
ли 'оероярввшюційного періоду, що про

(23. Архивной справкой называется офи
циальное лисьмеїиюе удостоверение о тех 
пли иных фактах, которые могут быть уста
новлены архивным учреждением ага основа
нии архивных материалов, ігмекици-.хся в ар
хивохранилищах этого учреждении, или же 
об отсутствии 'соответствующих архивных 
материалов; архивной выписью -называете;! 
заверенное архивным 'учреждением иэвлече • 
пне -части текста т того или иного архивно
го документа, имеющегося їв архивохранили
ще -архивиого учреждении. Архивпой копией 
называется заверенный архивным учрежде
нием буквально поспориаведеплый в целом 
текст того или иного архивного документа, 
имеющегося в данном архивохранилище.

24. Архивные спішиш могут касаться 
только сведений, испрашиваемых учрежде
ниями, организациями или лицами, не выхо 
дя за пределы возбужденного хоти вопроса и 
вс могут одержать в себе каких-либо за
ключений, основанных на данных, -приведен- 
пых в справке. В СчРучае отсутствия и дан
ном архивохранилище полностью всех необ
ходимых для справки архивных материалов, 
архивное уч|ньжцение обязало указать о том 
в справке, которая нм выдаются.

25. Архивные справки. выписи и колик 
можно выдавать частным лицам только ш> 
документам, имеющим к чіим какое-либо от
ношение или дащнм ооиоваотпе для разреше
ния их дел, и при том только тогда, когда 
указанные лица представят удостоверение 
от еоагнстегатющих органов власти, о том, 
что сведения, допрашютисмые частны-ми ли
цами. необходимы для педтверждення пли 
защиты их п)кии. прав их -доверителей или 
лиц, находящихся па их иждивении. Оправ
ки, выписки и копии по секретным материа
лам, а также свсдеиия об имущественных 
правах, возникших до введения в действие 
закона об основных имущественных правах 
граждан, т. е. до 24 августа 1922 года, а 
также о прохождении! * ДГЦЮїВОЛЮЦШШНОЙ 
службы, выдаче частным литом по подлежат 
•и могут быть выдалы только государствен - 
иым учреждениям, запрашивающим эти све
дения порядком н ® случаях, предусмотрев- 
пых действующим законодательством.

П р и м е ч а н и е  1. Секретными явля- 
ются материалы секретного и не секрет
ного делопроизводства учреждений поре
волюционного периода, сдаваемые в орга
ны Центрального -Архивного Управления 
в ‘качество секретных, а равно н те эсате-



них Центрально Архівно Управління по
дасть о:;ромі вказівки.

У в а г а  2. Чужоземці та особи, що емі
грували за межі’ Союзу Радянських Соція- 
ІІСТИЧІІИХ Республік, можуть одержувати 
архівні довідки, кшіиси та копії тільки 
через органи 'Народнього Комісаріату За
кордонних Справ.

26. Архівні довідки, виписи та копії для 
науково-дослідних цілей, як загальпе іцрави- 
ло, не .видасться і ах можи* івидаїватн лише 
як виняток за окремим порозумінням між ар- 
ялвною установою та заінтересованими орга
нізаціями установами або особами.

•27. Архівні довідки, виписи та «копії ви
дасться лише на писану заяву установи, ор
ганізації або особи, що* удасться з відповід
ним проханням до архівних органів. Цю зая
ву слід оплатити гербовим за ‘випадків, за
значених у законі. Заяви, що їх не оплаче
но гербовим, по «розг.іядасться, про що архів
на установа повідомляв заявника, призна
чаючи йому термін на подання недостатньої 
оплати. Коли в зазначений термін оплату 
подано не буде, то заяву вважається за не
додану.

•Приватні особи складають заяви про ви
дачу їм довідок, виписів або копій з архівних 
матеріалів за встановленою цими правила
ми формою (додаток 2-й).

2$. В разі відмонн видати заявникові жа
дані відомості, архівна установа повдіомляє 
його про це короткою писаною довідкою, за
значивша причини відмови.

29. С разі возмоги видати аохівну довід
ку, випис або копію через брак в даному ар
хівосховищі відповідних архівних матеріа
лів, архівні установи повідомляючи про те 
вагпторе>го!шу установу, організацію або 
особу, у своїй 'Вігпойяді с; винні зазначити ту 
установу або організацію, де переховує!ьси 
ці архівні .матеріали, якщо це відомо архів
ній установі; за тих випадків, коли архівна 
установа не відав, де в ті чи інші архівні 
матеріали, душ повинна зазначити це в 
своїй відповіді.

ЗО. В разі иезмоги видати у визначений 
іючонець архівну довідку, випис або копію

риалы дореоаїкщиотюію периода, ото- 
сяггслмн) «которых Центральным Архивны* 
Управлением УСОВ будут даны особые 
указаіши.

Пр им сч ап не 2. Иностранные под
данные, а также лінія, эмигрировавшие за 
прси<\ш Союза Советских Оицна.мтнче- 
ских Республик, могут получать архивные 
«правки, выписи и «шип * только через 
органы Народного Комиссариата но Ііію- 
странным «Делам.
26. Архивные «прашки, (выписи и копки 

для паучію-тхіедшатіьшсх полей, как об- 
щео нрапнло, чіє вьщютсн и могут быть вы
даны лишь в виде исшючеашя/по особому 
соглашению между заинтересованными ор
ганизациями, учреждениями, лицами и а{у- 
хявным учреждением.

27. Архивные травки, пьшиси и копии 
выдаются лишь на опвжажги шгсьменполг 
заяашгин от учреждения, щжиигаации или 
лица, ашбуждающих соответт^ющун» 
просьбу перед грхигліши органами. Заяеле* 
пио это должно быть оплачено гербовым ГЇМ- 
|кдм, в случаях, укажптмх « законе. Заяв
ления, но оплаченные 'гербовым сбором, 
оставляются без движения, о чем Я]«ІИММЄ 
учреждение увадомдяст заявителя, назначая 
ему срок для уплаты нелетающего сбора. 
Если в •указанный с|мж сбор піе будет -.сда
чей, то заявление считается неподанньм.

’іастчіью лица гостовляют заявления о 
вьиачо шм справок, выписей или копий по 
архивным материалам по установленной эти
ми правилами форме (приложение 2).

■28. Если в выдаче просимых сведений за
явителю отказано, то архивное учреждение 
уведомляет еп> об этом «ратеоіі письмстшоЙ 
справкой с •у:»азакиегм причины опша.

29. іВ случае НШІШМ05НІИГТИ выдать ар
хивную ГПр'Л’Кру, кыпкгь чг.ш копию за от
сутствием їв і скипом архивохранилище соот
ветствующих архивных материале®, архшв- 
пые учреждения, увецомітяя і/> этом заиптр- 
регошиигоо учреащемже, оргашшцню или 
лицо, должны в своем ответе указать то уч
реждение шли органітап'Ию, іде храниться 
злі архивные материалы, если это известно 
принятому учреждению; в тех же случаях, 
коща архивное учреицеижо по имеет гигкаких 
сведений ОТІЮСИТОїТІіШ) тех пли иных архив
ных материалов, оно цо.шю сообщить об 
этом в своем ответе. •

30. *В случае невозможности выдать в 
определенный орок архивную оправку, вы-



з архівних матеріалів, що переховуються в 
архівосховищі, через невпорядкованість від
повідного архівного фонду, архівна установа 
повинна повідомити п|ю до установу, орга
нізацію або особу, що удалася з заявою аро 
видачу довідки, випису або копії, зазначив
ши у відповідь приблизний реченець, на про
тязі якого архівні матеріялк буде впорядко
вано, і вдаовуне жадання- може бути задо
волено.

31. АрХІВИІ виписи і колії обсягом більш 
одного писаного аркушу, рахуючи в одній 
еторіиці ЗО рядків, можуть бути видані 
лиш о за окремим порозумінням заявника з 
належною архівною установою задля опла
ти відповідних робот.

32. Архівні довідки, копії та виписи вн- 
готовлоетьс» з безумовною точністю, засте
рігаючи нерозшифровані місця відтворюва
ного тексту через їх нерозбірливість та за
старілість, та виправлення помилок, що ста
лися від переписування.

33. Копії, або фотографічні знпккп ма
люнків, рисунків, планів і мап, що їх пере
ховується в архіві, а так само і копії старих 
документів, що їх виконано з неповною точ
ністю, видається лише тоді, коли е змога за
просити виконати ці роботи фахівців і коли 
заінтересована установа чи особа виплатить 
повну вартість цих робот. У власність архі
ву, до в скопійовані документи, лишається 
безплатно по одному примірнику фотографіч
них знимків.

34. Архівні довідки, вилиск та копії ви
дається за підписом завідателя архівної 
установи, або особи, що його закоипо засту
пає, та з печаткою цієї уетановп.

35. На кожній архівній довідці, внппеові 
або копії зазначається назву архівосховища, 
назву оправи і .УвХЬ аркушів, шо то них від
творено копію або вппиг, чи наведено довід
ку. На довідках, виписах та копіях робиться 
відповідний заголовок («архівна довідка*, 
«архівний випис», «архівна копія»).

П о д і л  IV.

Про користування архівними матеріалами в 
приміщенні архіву.

36. До прані над архівними матеріалами в 
установах, підлеглих Центральному Архів-

лись или копню ло архивным материала*, 
хранящийся л архивохранилище, вследствие 
поупорадочения соответствующего архивно 
го фоада, архивное учреждение должно из
вестить об этом учрежцешіе, организацию 
ши лицо, еообудтаяпее вопрос о выдаче 
справки, шпион или копии, указавши в от
вете приблизительный срок, В течение МҐГО- 
рого архивные материалы будут упорядочены 
и соответствующая просьба будет удовлетво
рена.

31. Архивные ВМШКМ! и копил, об’ємом бо
лее одного писчего листа, считая в одной 
страошце 30 строк, могут быть выданы 
лишь по особому соглашению заявителя с 
подлежащим архивным учреждением на 
предмет оплаты соотвстггоующігх работ.

32. Архягшыс спраши, копии и выписи 
изготовляются с безугдо©ной точностью, с 
оговорками о иерасшігф|х»аішьіх местах 
воспроііовсдамого текста вследствие их не
разборчивости п.ш ветхости или об исправ
лении ошибок, допущенных ігри переписке.

33. ‘Копии пли фотопрафяческно оппхкн 
ркоуііпссв, чертежей, планов (и карт, храня
щихся в архиве, а равно и копии древних 
документов, ютшемиые с неполной точ
ностью, .выдаются л«шь при ‘возможности 
приглашения для пгполношГ'И этих работ 
специалистов и по оплате заднггересопавпым 
учреждением пли лицом (ПОЛНОЙ стоимости 
этих работ. >В собственность архива, в (кото
ром «находятся скопированные материалы, 
поступают безвозмездно по одному экзачиля- 
ру фотографических сшюгкив.

34. Архивные справки, выписи и копии 
вьшюоуя за подписью заведующего архив
ным учреждетіем н.тп законно заменяющего 
его ичига, с приложением печати этого учре
ждения.

35. На каждой архивной справке, «выписи 
или копии обозначается панммнлшпе архи
вохранилища, ошвачшо дела « УїХ* листов, 
ло которыэг воепроішедсят копия или .вы
пись или агаведена справка. На счі|т>вках. «вы
писях и когтях делаются соответствующие 
заготовки («архивная справка», «архивная 
выпись»у «архивная копия»).

Р а з д е л  IV.
О пользовании архивными материалами в по

мещении архива.

36. К занятиям пад архивными материа
лами в учренадепнях, подеецохствешгых Цен-



лому Управлінню УС!‘1\ допускаються з до
зволу Дент|іа.іі>ііого Архівної» Управління і 
Його місцевих органів особи, відряджені для 
праці від державних і громадських установ, 
підприємств і організацій, а так само й при
ватні особи, що є г)м»мадинп Союзу К'І\

У в а г а  1. Чужоземців допускається ,г> 
праці над архівними матсрія.іамн за сне- 
шильним дозволом Центрального Архівно
го Управління УСРР, з тим, що заяву про 
допущення до праці подається через впов
новаженого Народиього Комісаріату За
кордонних Справ Союзу ІЧ'Р ішіГ Уряді 
УСРР.

У * а г а 2. Дозвіл працювати над архів
ними матеріялами таємно-політичного від
ділу дається виключно Центральним Ар
хівним Управлінням УСРР.

37. Особи, що бажають здержати дозвола 
на право користування архівними матеріа
лами. подають «ро це заяву, додаючи до неї 
заповнену анкету в 2-х примірниках (дода
ток 3).

У в а г а .  До заяви також додається її 
інші документи (як що такі є) від держав
них установ і організацій з проханням 
П|М допущення до прані над архівними 
матеріялами.

38. Л дозволах на пращо, що їх видає 
Центрально Архівне Управління або його 
місцеві органи, зазначається, в яких архівах, 
па який реченець, для роз]юбітку якої томи, 
ло яких архівних фондах і за які роки доз
воляється працювати даній особі.

39. Праця над архівними матеріалами 
провадиться у відведеному для цього примі
щенні (читальній залі) під постійпнм догля
дом спеціально призначеного співробітника 
(чергового по читальній залі).

У ват а. Входити по архівосховища 
особам, що їх допущено до праці лад ар
хівними матеріялами, безумовно заборо
нено.
40. Всі особи, що являються в читальну 

залу для праці, повинні розписуватися в ок
ремій князі.

41. ’Виосптп до читальної зали портфелі, 
токи й будь-які пакунки заборонено. Зазна
чені речі здаються на схов особі, що їй цей 
схов доручено від архіву. Якщо працівппко-

тральному Аі«М'ВШїміу Управленню УСОР, 
допускаются с разрешения Центральної» Ар-, 
хивікд» Уіцкьвленни 4! сто местных органов 
лица, комаидирсвшшые для занятий госу- 
дарс.твошіьімн и шществецгиыми учрежде
ниями, нрздцршітлямн и орпшітцннмн. и 
р.шь) а< четные .ища, состоящие в граж
данстве Союза ССВ.

П р и м е ч а н и е  1. Иностранцы дону- 
екаютен к занятиям шац «ціхкяньпм ‘мате
риалами по аео&егу разрешению Цен
тральное» Архивного Уііграіімічшя УЩ\ 
при этом затіеішо о допущении к .сня
тиям подается через Уполномоченного Па
реного Комиссариата Иностранных Дел 
Союза ССР яри -Правительстве УСОР.

Л р и м е ч а  н и е 2. Разрешения на ра
боту над архивными магериаитми секрет- 
шишитичеокого отдела даются исключи
тельна Цеіпральиьім Архивным Уираиыс- 
наем УССР.
37. Лица, желающие насучить разреше

ние на право пользования архивным мате
риалом, подают об этом заявление, прилагая 
к ногу зашшешгую анкету и» 2-х экземпля
рах (приложение' 3).

' П р и м е ч а н и е .  К заявлению также 
прилагаются л иные доклжчггы (ігри на
личии последних) от государстшкиых 
учреждений и организаций с просьбой о 
допущении к работе над архивными мате- 
риалами.
38. 6 выдаваемых Цонтралшым Архив

ным Управлоипем ши его местными органа
ми разрешениях на заятятия, указывается, в 
каких архивах, ага какой срок, дли разра
ботки какой темы, <по каким архивным фон
дам п за какие годы разрешится занятие 
данному лицу.

39. Занятия иод архивными материалами 
«|мшводятся в преаназначоигпом Дьгя этой 
цели отояощешш (читальном зале) под. по
стоянным надзором специально пазпачелпги» 
сотрудшгка (дежурного по читальному залу).

П р и м е ч а н и е .  Вход в архивохрани
лища .тинам, допущенным к занятиям 
над архивными материалами, безусловно 
гсослрещается.
40. Все лица, посещающие члталышй зал 

для занятий, должны расписываться в осо
бой квите.

41. Вносить в читальный зал пєртфмн, 
папкп и какие бы то ни было свертки вос
прещается. Указанные предметы сдаются на 
хранение лицу, коеогу хранение будет пору-



ві потрібно мати при собі книги, плани або 
шшерн, то він повнішії, оиоснчи їх -до зали 
Й внносйчн із задн, 'давати їх на порогаад. 
черговому по читальній залі.

42. Перелік иотріоПіїх для прані архівних 
матеріалів іподас 'працівник в писаному виді 
черговому по читальній залі.

43. Кожному допущеному до -арапі -в чи
тальному зац^видається одночасно най
більш п'ять оправ, кннг то-що. Видавати ма
теріали в більшій кількості можна лише з 
особливого дозвола завідателя архіву. Коли 
будь-які матеріали одночасно зажадають де
кілька працівник», то, видаючи зажадані ма
теріали, додержаться черга заяв. -Матеріа
ли, що з його користає один з працьовшіків, 
як загальне правило, іне можна передавати 
для праці іншому.

У в а г а .  Видавати архівні матеріали, 
що не мають відповідних описів, можна 
лише за виключних випадків і під особи
сту відповідальність завідателя архіву за 
їх’цілість.
44. Перелік видаваних матеріалів записує 

черговий по читальній залі в аркуші вида
чі. Працівник, одержуючи .матеріали, розпи
сується у відповідній графі аркушу видачі. 
Коли працівник повертає матеріали, то чер
говий по чптальпій залі позначає це в арку
ші видачі.

45. Видавати для лраиі матеріали заста
рілі або ті, що мають печатки, які легко руй
нуються, а так само матеріали виключної 
нінности, допускається лише з додержанням 
працьовинками спеціяльппх умов, що їх ви
значає кожного разу засідатель архіву.

46. Впдаю'-т матеріали для праці, черго
вий по читальній залі знайомиться із зов
нішнім станом ах, відмічаючи в аркуші ви- 
чі яро всі зауважені пошкодженая й дефек
ти матеріалів.

47. Корпстуючися таємними архівними 
матеріалами, а так само матеріалами, що 
їх «означено в особливому 'Переліку, Слдаде- 
иому від Центрального Архівного Управлін
ня, треба керуватися арт. 9 «Інструкції про 
прийом і переховування таємних архівнпх 
матеріалі® в установах Укрцонтроархіву» 
<Эб. Уз. УСРР 1926 р., відділ П, & 7, 
арт. 26).

чено архивом. Ем и занимающийся встре
чает пащюмость ішть ігри себе киши, пла
ны или бумаги, то он обязан луж внесении 
их о) зал и ігри выносе из зала давать нх на. 
іцнхміогр дежччяюму по чнталывдму залу.

42. 'Перечень аіеобхоціюизх дли занятии 
архивных материалов подается занимаю
щимся ® іітчдіониом виде дежурному по чи
тальному залу.

43. Каждому из лиц, догеущентых к за
нятиям в читальном аїле, (выдается одно
временно не более пяти дел, КИНГ к т. п. 
Выдавать материаль, в большем количество 
можно лишь с особой» разрешения заведую
щего архивом. При чдне^юмеаном требова
нии каких-либо материалов несколькими за
нимающимися, при выдаче их соблюдается 
очередь заявлений. Материал, находящийся 
в пользовании одного из занимающихся, как 
общео (Прійшло, не -может быть передан для 
занятий другому.

П р и м е ч а й  и е. Выдача архивных 
материалов, не имеющих соответствую
щих описей, производится в исключи
тельных случаях и под личною отк?г- 
ственностью зав. архивом за их целость.
44. Перечень выдаваемых материалов за

писывается дежу.]шы-м по читальному залу в 
лист выдачи. Занимающиеся при получении 
материалов (расписываются в соответствую
щей прафо листа (выдачи. При возвращении 
занимающимися материалов в листе делает
ся соответствующая отметка дежурным но 
читальному залу.

45. Выдача доя занятий материалов вет
хих ши имеющих легко разрушающиеся пе
чати, а равно и материалов исключительной 
ценности допускается липіь при соблюдении 
з.тшгмающинноя особых условий, определяе
мых каждый раз заведующим архивом.

46. (Выдавая материалы дли занятий, де
журный но читальному киту знакомится о 
их* виентим состоянием, доліія о всех заме
чаемых по®рС(Ждеішіяк « дефектах пометки 
в листе выдачи.

47. При пользовании секретігьмі архив
ными материалами, а также и материала
ми, поименованными в особом перечне. со-

. ставленном Центральным Архивным Убав
лением, следует рущжодсткжаться ст. 9- 
«Инструкция о приеме и храпечпш секрет- 
пых архивных материалов в учреждениях 
Укрцонтроархива» (С. У. УСОВ, 1920 г., 
Оїд. П, № 7, ст. 26).



48. Особам, що корнстають з архівних ма- 
теріядів, ставиться за обов'язок обеїюжно 
поводитися з агвми. Заборонено підкладати 
матерія.іи при писанні під руку або під зо
шит, робити па них будь-які помітки, пере
гинати їк. (порсчслздувати з однієї обгортки 
до одної або з одного картону до одного й 
взагалі будь-чим порушувати систему внут
рішнього ^юзноложеіию в обгортці, теках 
то-що.

У в а г а .  []]>ашвпикн відповідають за 
пі.іість виданих для праці матсріялів про
тягом всього часу користування ними. 
Якщо працівники зауважать в матеріалах 
будь-які дефекти, то вони повніші негай
но повідомити про це чергового но читаль- 
лій залі.

49. Кожного разу по закінченні праці, ма
теріали слід у иорядку здати черговому но 
читальній залі, з тим, що матеріали, які 
працівникові більш не потрібні, повертається 
до архівосховища.

50. Цілість повертаних матерінлів пере
віряє черговий по читальній залі, приймаючи 
матеріали від працьовників, про що позна
чається в аркуші видачі. Виявивши по
шкодження. недостачу аркушів то-що, скла
дається акта, що його з висновком завіда- 
теля архіву подасться до Центрального Ар
хівного Управління.

51. Архівні матеріали залишається в чи
тальній залі в особовій шафі аж до викори
стання їх працівниками. В разі нсодвідуван- 
ля ними архіва протягом двох тижнів, мате- 
ріяли, що лічаться за ними, повертається до 
архівосховища.

52. Всі виписи й копії з архівних матеріа
лів, що зробили працівники, пред'являють 
вони черговому по читальній залі для пере
гляду їх уповноваженими на те робітника
ми архіва, без чого виписи і копії не можна 
винести з архіву. Матеріали, подані для пе
регляду, повертається працівникам, як за
гальне правило, найпізніш через три доби.

У в а г а .  По матеріалам секретно-полі
тичного відділу по деяким питанням, що їх 
опис визначається особливим розпоряд
женням Центрального Архівного Управ
ління, працівникам ставиться за обов'я
зок залишати в архіві один примірник 
усіх знятих ними копій.

48. Лицам, пользующимся архивными ма
териалами, тчепястси 'В обязанность береж
ное обращение с ними. Запрещается под
кладывать материалы прн писания под руст 
или под тетрадь, делать на них какие липо 
отметки, перегибать их, перекладывать из 
одной обложки в другую или из одного кар
тона в другой и вообще каким-либо образом 
нарушать систему внутреннего расположе
ния в обложке, нанках и т. и.

П р и м е ч а н и е .  Занимающиеся от
ветственны за сохранность выдаваемых 
им для занятий материалов в течение все- 
то того срока, пока ими пользуются. В слу
чае, если они заметят в материалах ка
кие-либо (дефекты, то они обязаны ножи- 
.іонію сообщить об ;пхм дежурному но чи- 
талыдому залу.
49 Каждый рі№ во окончании запитий ма- 

терзкдлы должны быть в іігорадкг сданы це- 
жирному по читальному залу, при тгом ма
териалы. которые зппнкмающемус.я более не 
нужны, поступают обратно в архіммхраїш* 
лита.

50. Целость -возвращаемых материалов 
проверяется дежурным но чита н.мому заду 
при приемке материалов от занимающихся, 
о чем делается еггметка в листе выдачи. В 
случае обнаружения порчи, недостатка ли
стов и т. и. составляется акт, который с за
ключением заведующего архивом надстав
ляется в Центральное Архивное Управле
ние.

51. Архивные материалы остаются <в чи
тальном зало в особом шкафу до использо
вания их занимающимися. При непосеще
нии последними архива в течение двух не
дель числящиеся за «или материалы .воз
вращаются в архивохранилища.

52. Все (выписки и «тягай из ■архиплых ма
териалов, сделанные занимающимися, п}юд - 
ивляются дежурному по читальному залу для 
просмотра их упол номоченнымн на то работ
никами архива, без чего вытески чд копии чіє 
могут бь-тьвынессньдиз архива. Материалы, 
предстаапчжые для просмотра, япюращают- 
ея занимающимся, как общее правило, не 
позже чем через трое суток.

П р и м е ч а й  н е .  ГТо материалам сек- 
ретло-тюлитическівю одела по некоторым 
вопросам, список которых олроделяется 
особым распоряжение» Центрального Ар
хивного Управления, занимающимся вме
няется в оГшашюг.тд. оставлять в архиве 
1 зкз. всех спятык ими копий.



53. Установи і особи, що бажають опуб
лікувати збірники документів иа текстом 
оійгіішіф, повинні одержати «а цс спеціаль
ного дозвола від Дентального Архівного 
Управління.

54. 'Ніякі архівні матеріали із приміщен
ий архіву виносити не дозволяється і пра
цівникам на дом не видасться.

55. Ж<щого документа не може бути ві»д- 
тво|>ено (зф<ітографовано то-що) працівника
ми будь-яким способом без спеціяльиого на 
те дозволи засідателя архіву. Фотографучші- 
шг архівних матеріалів, а так само здійман
ий буд-нкнм способом коиій з рисунків і 
планів можна робити тільки в црнсутнгхті і 
лід контролем співробітників архіву.

У в а г а  1. ІІо одному примірнику фо
тографічних зннмлів з матеріалів надхо
дить до архіву.

У в а г а  2. Архівні установи не вида
ють ніяких посвідок про те, що фотогра
фії, діяпознтнви, зннмки з рисунків і пла
нів то-шо точно відповідають оригіналам.

56. Зі спеціяльиого дозволу Центрального 
Архівного Управління або його місцевих ор
ганів працівники в архіві можуть запрошу
вати для копіювання матеріялів переписува
чів, фотографів, рштшжів або креслярів 
иа остистою чадіїовіїсальністю за іних і з 
умовою особливо общіежного ставлення до 
покриттів, май то-що, ідо їх пе)к*дбачш.ться 
копіювати.

У в а г а .  Д|»рарських машинок, що 
належать архіву, для потреб .працівників 
не дасться. Питання розпорядку, зв'язані 
з пе]>еписуванним матеріялів працівни
ками на власних друкарських машинах, 
розв'язує адміністрація архіву.

57. Робити зліпки з печаток воскових, 
сургучних і видавлених иа папері працьовни- 
нами безумовно забороняється.

58. Установи і особи, що передбачають 
шшористати архівні матеріялп в друкованих 
працях, повиниі зробити в цих роботах по
силання иа архів і пазву матеріялів, звідки
ВЗЯТО ВПШІСП.

59. Палити цигарки в читальній залі 
будь-як порушувати тишу, заважаючи пра
ці, безумовно, забороняється. В усіх питаи- 
нях, зв'язапіїх з працею в архіві*, працівни
ки звертаються до чергового по читальній 
залі й завідзтоля архіву.

53. Учреждения и лица, желающие опуб
ликовать собрания документов в поишьлых 
текстах, должны получить на эго особое 
разрешение Центрального Архивного Управ
лення.

54. Никакие архтешыо материалы из по
мещения архива выпос-ить ле разрешается 
я занимающимся па дом аде пшданжя.

55. Ни один документ не может быть 
посцрошіюдеи Сфотографирован и т. п.) 
занимающимся кашм бы то чш было спосо
бом без специального но то разрешения за
ведующего архивом. Фотографирование ар
хивных материалов, а также снятие всякого 
рода способами копий с чо|»тежей и планов 
может быть (производимо ТОЛЬКО в прігсут- 
ствии п под контролем сотрэдипков архива.

П р и м о ч а ц я е  1. По одпому экзем
пляру фотографических снимков с мате
риалов поступает в архив.

П р и м е ч а н и е м .  Архивные учреж- 
додоя те выдают никаких удостоюереятЙ 
о том, что фотографии, диапозитивы, 
пиемии с чертежей и планов и т. п. точно 
соответствуют орнпмшам.
56. О особого разрешении Центрального 

Архивного Управления или его местных ор
ганов занимающиеся в архиве могут пригла
шать для копировании материалов перепис
чиков, фотографов, рисовальщиков или чер
тежников нсд личной за них ответствен
ностью и Л<Д ус.ийяіем особо бережного от
ношения к копируемым документам, картам 
п пр.

П р и м е ч а в  ие. Пишущие машины, 
їцирнацлежащие архиву, цля надобности 
запинающихся не предоставляются. >Но- 
прогы распорядка, связанные с переии- 
ской материалов занимающимися на соб
ственных пишущих машинах, разреша
ются администрацией архива.
57. Пршшхдить слепки с печатей воско

вых, сургучных и оттиснутых на бумаге, за
нимающимся безусловно воспрещается.

58. Учреждения и лица, предполагающие 
использовать архивные материалы в печат
ных работах, обязаны сделать в последних 
ссылкп иа архив я название материалов, от
куда КИПЫ (ВЫПИСКИ.

59. Курение «в читальном зале и всякое 
нарушение тишины. мешающее занятиям, 
безусловно воспрещается. По ївсєсм вопросам, 
связашгым с занятиями 8 архиве, запиваю
щиеся обращаются к дежурному по читаль
ному залу п к заведующему архивом.



(ЗО. Ці правила доводиться до відома осо- 
сам, що їх допущено до п|«ці, а тим, шо во
ші дають писані зобов'язання точно їх додер
жувати.

У в а г а .  Коли не додержить працівник 
цих правил, завідатель архіву мас право 
перервати його працю, повідомивши про 
не Центральне Лрхівио Управління.

Разом в тим архів зобов'язанії Іі наді- 
глллгії до Центрального Архивного Упра- 
«вліііігя заяви та скарги, іцо падШуть до 
нього від особи, працю якої буми приіін- 
жчю за |:ашорядже!шязі вавідателя ар
хіву.
Харків, ЗО червня 1928 р.

Завідатель Центрального Архівного 
Управління УСРР Рубач.

СО. Ііастотцие правила сообщаются ли
цам, допущенным к занятиям, при ;т»г 
они дают «нпшчшые ошштмьстеа в гоч- 
и ом их вышишчшн.

ІІ р н м о ч а н и о. В случае несоблюде
ния затим ющлмсн настоящих іі|ювіі.і. 
заведующий архивом имеет право щч*- 
рвать сто занятия, с сообщением о тои 
Централыюму Архивному Ущювлгшип.

Одновременно с эгнм архив обязан на
править Иеіпрашлюму Архивному У и ран- 
ложно занвлония и жалобы, пол учешімо 
тем от лица, работа которою нарвана по 
рисооржодмю заведующего архшяад.

Харьков, ЗО июня 1928 г.

Завод? кмций Центральным Архшшым 
'Украшенном УОСР Рубач.

Додаток 1 до арт. 109 
г

У Г О Д А
Цю угоду складено на підставі арт. 2 Постанови ВУЦВК'у і РНК УСРР з 1 б грудня 192г» р. 

.Про єдиний державний архівний фонд УСРР" (36. Уз. УСРР 1925 р., «ф 101, арт. 550) між

в особі з одного боку I.....................  в особ»
з другого боку в тіи, що — —

на зажадання передає йому на тимчасове користування
архівні матеріялн, що входять до складу єдиного державного архівного фонду і перелічені 
в описові цих матеріалів, який до цього додається, на нижчезазначених умовах.

1. Вищезгадані матеріали передаються в розпорядження....................
---------------------------------- на користування ними протягом............................................... рахуючи цей
реченець з часу фактичної передачі їх у розпорядження ——-

2. Коли скінчиться реченець, зазначений в арт. 1 цієї умови -
—..........................  повинен повернути передані Йому архівні матеріали до
..........................  ........................................ не в гіршому стані, в якому вони були ним одержані

3. В разі потреби за заявою---------------------------------------------------- реченець користування
згаданими матеріалами може бути продовжений на підставі новоі про це умови.

4. Всі витрати на перевіз архівних матеріалів з архівосховища ........................................................
.....................................................................до ..........-.................................. ..............  . а також на охо
рону переданих матеріялів повинні переводиіись за рахунок (назва установ).

5....................................................................... повинен переховувати передані йому архівні мате
ріали в приміщеннях, що задовольняють вимогам, зазначеним в арт. 2 .Положення про архівну 
частину діловодства в урядових і громадських установах УСРР* (36. Уз. УСРР 1926 р. 
Відділ ІІ, №7, арт. 27), точно додержуючись обіжника РНК УСРР з 18-го травня 1926 року під 
№ 9641/0,та §§ 1 і 4 вищезазначеного .Положення про архівну частину діловодства в урядо
вих і громадських установах УСРР" І окремих вказівок щодо цього від архівних органів.

Підписи.
-192 р.



АНКЕТА-ЗАЯВА•
для осіб, що запрошують довідки по матеріалах, які знаходяться в установах, підлеглих 

Центральному Архівному Управлінню УСРР.
Цю заповнену анкету треба подати до Центрального Архівного Управління УСРР (Харків,
вул. Вільної Академії, № в), додавши гербові марки вартістю в-------------------- і поштові марки на

................ коп. для відповіди.

П и т а н н я В і д п о в і д і

1. Прізвище, ім'я та по батькові особи, що за* 
прошує довідку, копію, або випис. (Коли до* 
відка, копія або випис потрібна йе для себе, 
то треба додати до анкети належно засвід
чене доручення).

2. Соціальний стан (робітник, селянин, службо
вець, червокоарміець то що).

3. Місце служби й займана посада.

4. Партійність (член КП(б)У, кандидат КП(б)У, 
член ЛКСМУ, позапартійний).

5. Що вимагається (довідка, копія, випис). До
кладно зазначити: про що жадається довідку 
(про службу, хворобу, освіту, нагороду за 
бойову відзнаку то-що), з >.кого документа та 
про що жадається копію або випис.

в. Із справ якої установи або організації жа
дається довідку (зазначити точно не лише 
назву самої установи, а й назву її відповід- ■ 
ної частини, як от: відділу, п/відділу. комісії, 
бюра то-що, коли установа змінювала назву, 
то зазначити й попередню назву).

7. За які роки. Докладно зазначити і початок 
і кінець (рік, місяць і число) служби, хворо
сти, перебування в учбовому закладі і т.інш..

8. Для якої мети потрібна довідка, копія або ви
пис (прикласти посвідку відповідних органів 
влади, що відомості, жадані приватньою осо
бою, потрібні для підтвердження або охорони 
їхніх прав, прав їхніх віродавців або осіб, що 
знаходяться на їхньому утриманні).

9. Точна адреса особи, що запрошує довідку, або 
випис (губерия. округа, місто, повіт, район, 
волость, село, вулиця, № будинку, № ква- 
тири і т. інш.).

Підпис
192 р.

Місце для приклеювання 
гербових марок.

Гербовим не оплачується на підставі 

§................переліку винятків.



♦

А Н К Е Т А
Додаток 3 до арт. 109

для осіб, що подали заяву про дозвіл працювати над архівними матеріалами

1. Прізвище, ім'я та по батькові -------------------------------------—......... —..................................

2. Партійна приналежність.........................................-............................................ - ------------------

3. Місце посади (назва установи і адреса) ............... -.................. -.................................................

а .  Посада- — -----------------
5. Чи працював раніш -в архівах............. - --------------------------------------------------------------

іі. Чи має друковані праці (перелічити головніші)...........................................................................

?. За завданням якої установи має на увазі працювати

8. Документ, на підставі якого прохає допустити його до праці.................  ....................

9. Тема роботи....................................  - ------------ —........— — --------- --
10. За якими матеріялами ............................ .....................-............................  .........................

11. На який час потрібна перепустка .................................................................... ...............
12. Постійна адреса ................-...................................... ........;................ .... ....................................... ............

Підпис ................................. -

Дата заповнення .цієї анкети „ *............................................ 192 р.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР.

110. Про неприпустимість покриття задов- 
женосги державних бюджетових установ по
рядном зарахування бюджетових сум, що е в 

розпорядженні цих установ.

Підстава: п. арт. 9 „Положення 
про НКЮ УСРР‘ (36. Уз. УСРР 1924р.,

М 50, арт. 305).
На запитання, чи має право Державний 

покрити задовжеик/гь, ігалежну йому 
від державної бюджетом*! установи, поряд
ком зарахування сум ціої установи, що вбе
рігаються на її поточному рахункові 8 бан
кові, Народній Комісаріат Юстиції УСРР, по 
Відаілу Законодавчих Проектів та Кондпфіка- 
ції Законів, п о с т а н о в и в  роз'яснити: 1

1. Право Державного Банку покривати за- 
довжопість Башгу сум, -що є на поточних ра
хунках державців цих рахунків, цілком об
грунтовано и. «б» арт. 129 Цивільного Ко
дексу УСРР і, зокрема, § 4 Правил чик> зви
чайні поточні рахунки, що їх -затвердив Нар* 
юшфіїї Союзу РСР 19 січня 1928 р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР.

110. О недопустимости покрытия задолжен
ности государственных бюджетных учрежде
ний посредством зачета находящихся в рас
поряжении этих учреждений бюджетных 

сумм.

Основание: п. ст. 9 „Положения 
об НКЮ УССР „(С. У. УССР* 1924 г., 

М 50, ст. 305).
На запрос, имеет ли право Госуаарствсн- 

яый Банк поврыть -.ицолжошкать, причи
тающуюся ему с тачісарсгоеїтого бюджет- 

лого •учрежцоипи, посредством зачета сумм 
этого учреждения, хріншщя.хгя «на его теку
щем счете їв банке, Народный Комиссариат 
Юстиции УООР, по Оіцлту Законодатель- 
лмх Предположений 'и Кчшфіжацші Законов 
п о с т а н о в и л  разжнить:

1. Право Государственного Балка на по
крытие задолженности Банку путем зачета 
пз сумм, хранящихся на текущих счетах 
владельцев этих счетов, «полно обосновано 
л. <б» ст. 129 Іражпапского Кодекса УСГ-Р 
п, в частности, § 4 Правил о простых те
кущих счетах, утвержденных Наршмфнноч 
Союза СС'Р 19 января 1928 года.
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2. Дотично державних бюіжетових уста
нов виіцоїгавеїенс правили повинно бути 
»ХЇ*ОЖЄІГО тільки .то тих сум- поточних 
рахунків згаданих устаио;;, Шо становлять 
бюджетові надходження.

Оскільки ні «адходжеїтя « база видаткової 
частини бюджету та оскільки за арт. 139 
«Положення про місцеві фінанси УСРР» 
<3. У. УСРР 1926 р., № 74—76, арт. 463) 
і арт. 32 «Устави про бюджетові нрава Со
юза РСР і союзних республік» (3. 3. СРСР 
1927 р., .\*2 27т арт. 286) вндаткування 
зазначених надходжень на інші потреби, 
«щріч тих, що •перойачоїй затвердженими 
бюджетами, не дозволяється, належить ви
знати, що бюджетові суми взагалі но можуть 
бути аїред-метом зарахування за арт. 129 
Цивільного Кодексу УСИР.

Харків, 13 серпня 1928 р.

Т. в. об. Народніїого Комісара Юстиції та 
Генерального Прокурора

Республіки Михайлин.
Ч.іеи Колегії НКЮ, Зав. Відділу Законо

давчих П|юоктів та Кодифікації
Законів Юр. Мазуренко.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР ТА УПОВ- 
НАРКОМЭАКСПРАВ СОЮЗУ РСР ПРИ УРЯДІ 

УСРР.

111. Як мають громадяни Польської Рес
публіки в межах УСРР учиняти всілякі до

говори та майнові правочини.

За еи.ь>ю абзацу 2-го арт. 8-го постанови 
ВУЦВК’у з 16 грудня 1922 ріжу «Про на
дання чинности Цивільному Кодексові УСРР», 
(36. Уз. УСРР 1922 р., .V? 65, арт. 780) На
родній Комісаріат Юстиції УСРР за згодооо 
з Уповноважмим Народнього Коміоаріяту 
;кік».рювннх Справ Союзу РСР при Уряді 
УСРР—и о с т а н о в и л и :  ,

Громадяни Польської Республіки, що 
бажають у межах УСРР вибирати на своє 
ім’я патенти на ведення щюмислового. тор
говельного, кустарного аб» ремісного під- 
нрш.'четва, набувати, продавати, наймати іі 
винаймдкштн згадані підприємства, а також 
брати участь в е-кеплоатації цих підприємств 
на праві простого товариша, повного това
риша, товариша на віру, вкладника чи ак-

2. Что <жс касается государственных бюд
жетных •учрОКЦШЯЙ, ІВЬШКЧШОЖОІШОО пра
вило должно быть ограничено Т\)ЛЬКО >в от- 
пошепті тех текущих счетов, юоторыс яв
ляются бюджетными поступлениями.

Поскольку ЭТИ ЯОГТЛ1ІЛЄН1ГЯ являются ба
зою расхщшй чати бюджета, а также по
скольку на ооіюяанпгн от. 139 « Положения о 
-местных финансах УССР» (С. У. УССР 1926 г. 
за У* 74—76, ст. 463) и ст. 32 «(Поло
жения о бюджетных трапах Союза СОР и 
союзных решублчвк» (С. 3. СССР 1927 г., 
X* 27, ст. 286) расходование укасаетньгх ло- 
стувлеявий на иные цели, кроме зврецуомот- 
ренпых утвержцечшьгмн бюджетами, те до
пускается, необходимо признать, что бюд
жетные суммы, вообще, .не могут быть «ред- 
мстоы зачета на основании ст. 129 Граждан- 
свого Кодекса У СОР.

Харьков. 13 августа 1928 р.

'Пр. иш. об. На,]мцного Комиссар! Юоти* 
ции УССР и Генера.тілюро

Прокуроію Республики Михайлик.
Член Коллегии ПКИ), Зав. Отделом 
Законодательных ПртцлаюжоннК 
и Кодификации Законов Юр, Мазуренко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР И 
УПОЛНАРКОМИНДЕЛА СОЮЗА ССР ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УССР.

111. О порядке совершения гражданами 
Польской Республики в пределах УССР вся
ких договоров и сделок имущественного ха

рактера.

В сниу абзаца 2-го статью 8-й ноотаяюв* 
ления -ВУЦШГа от 16 декабря 1922 года 
<0 авсаенвги <н действие Гражданского Кодек
са УССР» <С. 'У. УССР 1922 г., X* 55, 
ст. 780), Шейный Комиссариат Юстиции 
УССР но соглашению с Уполномоченным На
родного Комиссариата Иностранных Дел 
Союза ССР при Иравительстпе УССР 
п о с т а н о в и л и :

Граждане Польской Республики, желаю
щие в «редела* УССР шбкртть па свое іьмя 
патенты на ведение измышленного, куетар- 
яого или ремеглмиюго ш>е,трігятия, •приоб
ретать, продавать, <грсид<«ать -и сдавать а* 
аренду упомянутые предприятии, а ратаю 
принимать участие в жсш«»атац-ни этих 
предприятий на правах простои» товарища,

и



цілнсрті. наймати (чи орати участь у най
манні) націоналізовані будшіки. або дачі, 
бути торговельним довіреним, опікуном аб> 
піклувальником, і взагалі вчиняти всілякі 
ішні договори й майнові драючини (кунлі- 
продажу, підряду, постачаний, позики то-що), 
що їх повинно засвідчувати нотаріально або 
рттруватп на біржі,—можуть здійснювати 
«сі згадані права і вчиняти вищезгадані до* 
гоїм^'н й лраївочннн тммш з умовою поперед
нього подання в кожному окремому випадкові 
спеціального дозволу '(довідки) Наркооіют 
УСРР. {

Харків. З вересня 1028 р.
Нарссрій Комісар Юстиції УСРР та Те

атральній Щккурор Ресогуагіки В. Порайко.

Заст. Уповноваженого Народи кого Комі
саріат- Закордонних Сп{»ав Союзу РСР яри 

Уряді УСРР І. Кулик.

Затвердила ВРНГ 
УСРР 9 травня 1928 р. 
(прот. № 89).

112. Статут Всеукраїнського Паперового 
тресту, що є під безпосередньою орудою 
ВРНГ УСРР, під назвою «Укрпапіртрест».

І. Засади.
1. Для виробництва і збуту паперу та па- 

пероміч пшігіпфабрагкатів. утіюрюеться на 
підставі Постанови ЦВК та РІНІ Союзу РСР 
з 29 червня 1927 року «Положення про 
Державні їїромнелолі Трести» (Зо. Зак. 
Союзу РСР 1927 року. У* 39. арт. 392)— 
Державний Промисловий Трест Республікан
ського значіння під назвою «УікраїпськнЙ 
Паперовий Трест», скорочено «Укрпапір- 
трест», що є під орудою Вищої Рацп Народ
ного Господарства УСРР і чинить на під
ставі цього Статуту. У

У в а г а. З моменту внесення в тор
говий реестр запису про затвердження 
цього Статуту, івнзпакггься за ин
шій Статут Тресту, що його затверди
ла Українська Ккоііомічиа Нарада 
23 лютого 1925 року (36. Ут\ УСРР 
1925 року, Вщіл ІІ, Уг 22. арт. 56).

2. У склад Укриапіртрее/гу увіходять та
кі «пргюшічі підприємства: Ма.тшіська, Бо- 
ростишівська, ІІошгиківська (паперова з

полного товарища, товариша на перс, вклад- 
чнка или акционера. арецвшать (и.ш уча
ствовать в <цю(ще) шцні«ал>іш|юваиньі* 
дома или дачи, быть торпянгм дпверепиым, 
оііокушім іі.тп попечителем іі вообще совер
шать всякне иные договори н лмуіщч-тавп- 
ныо сделки (куи.ш-щкдажи, порцща, постав
ки, займа и т. и.), подлежащие нотариаль
ному жг-вщотольпвоваяшю яли репнтр.щтг 
на бирже, могут осуществлять «все упомя
нутые права п совершать вышеиорочислен- 
нко ДОТМЩрЫ и сделки лишь при условии 
предоірите.ішаїю цредотааіения в каждое 
отдельном случае специального разрешим!!! 
(справки) Наркомюста УССР.

Харьков, 3 сентября 1928 г.
Народный Комиссар Юстиции УССР 

и Генеральный Прокурор
Республики В. Порайко. 

Зам. Уполномоченного Народного Ком не
жоната Иностранных Дел Союза €СР црн 

Правительстве УООР И. Кулик.

Утвержден ВСНХ 
УССР о мая 1928 г. 
(Прот. Л* 39).

112. Устав Всеукраинского Бумажного Тре
ста, находящегося в непосредственном ве
дении ВСНХ УССР, под наименованием «Укр- 

бумтрест».
I. Общие положения.

1. Для производства и сбыта бумаги и бу
мажных полуфабрикатов учреждается, на 
основании постановления ЦИК к СЩ Союза 
ОСС-Р от 29-го июия 1927 года «Положеіиіе 
о Государственных Промышленных Трестах» 
(Собр! Зак. СССР 1927 г.. » 39. ст. 392*. 
Государственный Промышленный Трест рес
публиканского значеиия «од наименованном 
«Украинский Бумажный Т^юст», сокращенно 
«УкрбумТреСТ», СОСТОЯЩИЙ В ВЄДЄШШ 
Высшего Совета Народного Хозяйства УССР 
и действующий на основании настоящего 
Устава.

П р и м е ч а н и е .  С момента внесения 
в торговый реестр записи об утверждения 
настоящего Устава признается ут]>апш- 
ншм силу Устав Треста, у^гворждеіншії 
постановлением Украинского Экономиче
ского Совещания 23 февраля 1925 г. 
(С. У. УСС-Р 1925 г., Огд. ІІ. А* 22, от. 56).
2. Л состав Уікрбуїмтреста входят следую

щие производственные ет]х\Д1фнятня: Малин
ская, щфоетышсвская, Ншншковская (бу-
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солом иію-целюлозовнм відділим). .Мнроігіль- 
ська, Слаиутка, Ло.іятька, Донецька. Но
гайська та Нижче-Дніпровська фабрики.

Крім тої» Унршшіртретві надано пер*?* 
лічені в особливому опису земельні діль- 
ітці, іюдошнца копалин. .ткчі та води роз
міром 197, 7018 гектарів.

3. Укрпаїйртію^г гтккнліть самостійну 
господарчу одиницю і чігшґгь на засадах 
комерційного [шршжу. відповіді»** до пла
нових завдань, що затверджує ВРНГ УСРР.

Зі дня *[юссті)ації Укрпапіртрестові нада
ється ігран юриліічної особи.

4. За всі свої зобов'язаний Унрпапіртр,у? 
відповідає ліпно тим валежіші йому май
ном, що на нього за чпішігм законодавством, 
.'можна звернути правіж.

Загальнодержавна скарбниця за довги 
Тр«*ету «е відповідає.

Так само іга майно Тресту -ио можна звер- 
’луш будь-які правіжі за дораслшгі довги 
та зоїкш'язаіши.

5. Укртдоиртрест може нроваднтн на 
всій території Союзу !‘СР всі операції, в 
тому числі й торгові, потрйт для здійснен
ня мати, зззпачаної в арт. 1 цього Ста
туту.

У в а г а .  У зовнішньому торгові Укр- 
ііапі[пр;ч7т бере участь в порядкові, що 
йоїчі встановлюють відповідні закони.

6. Укрнатртрест во.юдіє. користується 
і порядкує наданим йому майном і його опо
датковується загальнодержавним та міс
цевими подчіткамн та оплатами аеа ш-дставі 
загальних законів, з вншггками. що їх за
значено в Уставі про Державні Промислові 
Трести іед 29 червня 1927 року, та в ін
ших епеціяльтаїх законах.

7. Безплатне вилучення у Треста будь- 
якого його майна припускається лише з 
додержанням правил, що вказані в арт. 7 
Устави про Державні П;юмполові Трести від 
29 червня 1927 ріжу.

8. Товари, що ціші на них не норміроваиі, 
набуває і пероятаеїлоє Унрпаліртрест за 
цінами, що їх уетмювдкж Трест за згодою 
з покупцем або продавцем.

> в а г а .  Обов'язком для Укрпапіртре- 
сту відпускні піни встановлює ШЧ1Г 
У(1Т. додержавши чинних законів. За

мажная с соломенно-це.тлюлозным отделени
ем), .Члцюполъская. Славутская, Полянская, 
Донецкая, Рогаиская к Нижнє-Днепровская 
фабрики.

'Укрбумтресту, щюме того, предоставлены 
перечнелешгые в особой ОПИСИ земсльпые 
участки, месторождеїшя ископаемых. леса и 
воды в количество 197,7018 гектаров.,

3. Укрбумтрсст образует самостоятельную 
хозяйственную единицу п действует на на
чалах коммерческого расчета, в соответствии 
с тглаповымп задания ми, утверждаемыми 
ВСНХ УОСР.

Со дня регистрации Укрбшт{юсту при
сваиваются права юри.ргческого лица.

4. По всем своим обязательствам Укрбум- 
трест отвечает лишь тем принадлежащим 
ему имуществом, на которое, согласно дей
ствующим законам макет быть обращено 
взыскание.

Общегосударственная казна за долги 
Треста не отвечает.

Равным образом на имущество Треста не 
может быть обращено какое-либо взыскание 
за государственные долги л обязательства.

5. Укрбумтрест может производить по леей 
территории Союза СОР «со операции, в том 
числе н торговые, необходимые для осуще
ствления целей, указанных в ст. 1 настоя
щего Устава.

П р и м е ч а н и е .  іВо внешней торговле 
Укрбумт{>ест участвует в порядке, уста- 
шжленном соответствующими зако
нами.
6. Укрбумтрест владеет, пользуется и рас

поряжается предоставленным ему имуще
ством н Слагается общегосударственными и 
местными налогами п сборами. на основа- 
ніші (йщих законов с из’ятиямн, указанны
ми в Положстш о Государственных Про
мышленных Т|>естах от 29 шопя 1927 года 
и в прочих специальных законах.

7. Безвозмездное нз’ятие у Треста какого- 
либо его пмущества допускается .тишь с соб
людением правил, указаппых в ст. 7 Поло
ження о Государственных Промышленных 
Трестах от 29 июня 1927 года.

8. Укрбрпрест лряоб)»етает и отгуждает 
това*ры. цены па которые не нормированы. 
го попам, устанавливаемым взаимным со 
гдашением с покупателем или продавцом.

П р и м е ч а н и е .  Обязательные для 
Укрбумт|*ста отпускные цены устанав
ливаются іВОНХ УШР с соблюдением дой-



випадній, що ишівкають із (потреби 
регулювати ціни у загально-союзних ін
тересах, обов'язкові для Укрлапіртресту 
ціни «становлю*: ВРНГ ОРОР.

9. Укладаючи оравочіиш, Укрікиїіртрест 
обов'язаишй, за однакових інших умовнн, 
давати перевагу державши установам та 
підприємствам і кооперативним організа
ціям, що виступають як шгграгеїпчг.

10. Заиаряджемня продукції Укрпалір- 
тресту и]мтуокактЕ.сн ікі користь держав
них органів в гкрядачі арт 39 Устави яре 
Державні Нреяпмойі Трест «від 29 червня 
1927 року.

11. За во-іх випадків, що не передбачені 
цим Статутом, Укрпапіртрест містить на 
підставі Устави про Державні Промислові 
Трести від 29 червня 1927 року, а так само 
на підставі Інших чинші\ законів.

12. Укрпаиіртрест мав печатку зі своєю 
назвою.

ІІ. Статутовий капітал Укрлапіртресту.
13. Статутовий капітал Укрлапіртресту 

встановлюється, за балансом Укрішгіртре- 
сту на 1 жовтня 1926 року, 1 в ері 
10.976.9+1 карб. 65 їм».

У в а г а .  Земельні дільниці, родо
вища копалин, лісп й води, що і га
дані Уйрпашртресгу за арт. 2 цього 
Статут)’, ,в статутові!# капітал Укрпа- 
пірфресгу не включенії.

III* Управління Укрлапіртресту, права та 
обов'язки управителя тресту.

14. Для керування Укрпапіртрест»^, 
ВРНГ УСРР призначає управителя -і Його 
заступника, реченцем на 1 рік.

Винагороду 'управителю та його заступ
никові призначає ВРНГ УСРР.

У н а г а. До скінченим реченця лов- 
'іюважень ВРНГ УСРР може звільнити 
управителя, та його застуїпигка лише 
тоді, -колл виявиться їх іісчїідаседіість 
гдо тих обов'язків, що ікг них локла- 
депо.

16. Управління Уприалгіртресту мас осі
док у місті Киіві.

16. Управитель, на підставі цього Стату
ту і в межах чинних заполів, від загалі»-

ствующігХ заколов. В случаях, вызывае
мых необходимостью урегулирования цен 
в общесоюзных интересах, «бизательиме 
для Укрбумтреста цены устанавлнваотгл 
ВОНХ СССР.
9. При заключении сделок Укрбумтресг 

обязан, при прочих рюшных условиях, оказы
вать Преимущество ГОСу.Щ[М*ТВС1ШЫМ учреж
дениям и преш; пятом и -ко<>по]>ативнь1м ор
ганизациям. выступающим в качество 
контрагентов.

10. Занаряживание продукции Укрбум
треста в пользу государственных органон 
допускается в порадо сг. 39 Положения о 
Государственных Промышленных Трестах от 
29 июня 1927 года

11. ійо всех случаях, не предусчотртшых 
настоящим Уставом, Укрбучтрегт действует 
ни основании Положення о Государственных 
Промышленных Трестах от 29 июля 1927 
года, а равно на основании П]ючнх действу
ющих законов.

12. Унрбумтрсст имеет печаті, с изобра
жением его паименования.

ІІ. Уставный капитал Укрбумтреста.
13. Уставный капитал Укрбумтреста опре

деляется, согласно балансу Укрбумтреста на 
1 октября 1926 года, в сумме 10.976.941 р. 
65 к<«.

/ П р и м е ч а л  и с. Предоставленные 
Уінрбумтрооту согласно ст. 2 настоящего 
Устава, земельные участе», месторожде
ния ископаемых, леса и воды, в уставный 
капитал Укрбумтреста не включены.

III. Управление Укрбумгрестом, права и обя
занности управляющего Трестом.

14. Для управления Укрбучт|>сстом ВОНХ 
УССР назначает управляющего и его заме- 
сштеля, сроком на 1 год.

'Вознаграждение управляющему и его за
местителю назначается ВОНХ УССР.

П р и м е ч а л и е .  До истечения срока 
полномочий управляющий н его замести
тель могут быть уволены ВШХ УССР 
лишь по обнаружении их несоответствия 
возложенным на них обязанностям.

15. Управление Укрбумтрсстом имеет ме
стонахождение в г. Киеве.

,16. Управляющий, на основании настоя
щего Устава и в щюде.ш действующих за-



ним оглядом ВРНГ УСРР, самостійно про
вадить -всю оперативну Й адміїйстрстяяіу 
роботу Тресту, порвдкуючн його справами 
та майном, що лсребува*: під його орудою, 
у Спадаючи всі правочинл та провадячи опе
рації, що увіходять до обсягу відання тре
сту.

17. До відашія управителя зокрема на
лежить:

1) організувати 'виробництво ІІ керувати 
ді-я.шгістю воі-х підприємств, що увіходять 
до окладу Тресту;

2) затверджувати устави про управління 
шгробімічи.чи иилршіотвами, ню упмхщлть 
до окладу Тресту, на підставі типової уста
ви, затвердженої ВРНГ УСРР;

3) складати та подавати до ВРНГ УСРР 
та затвердження виробничо-(рк-наасові пла
ни і плани капітального ремонту, а також 
плани будівництва нових впробіпічпх під
приємств, та доустаткування й переустат
кування -наимкіх, а за випадків, передба
чених законом, складати й подавати до 
ВРНГ УСРР темі річні лрошчг -нового будііі- 
пнцтва, а також що до доустаткування і 
пере<ухтаткушшия.

У в а г а .  Якщо ВРНГ УСРР не 
затвердить шр<кишчо-фишнсовог-) пла
ву Тресту до початку операційного ро
ку, уіщмвіггель УкрпаіП|П'{ктту. аж до 
затвердження плану, вдійспгкк: свою 
мфобшічу дія.юиігть на підставі скла
деного ним плану.

4) подавати на затвердження ВРНГ УСРР 
проекти погутних змін затверджених п.та- 
ііів (п. «З»)’;

5) складати й подавати до ВРНГ УСРР 
на затвердження періодичні звіти та балан
си, проекти розіюдкгу зиску і покриття 
втрат;

6) улаштовувати каси, провадити звіт- 
шсп. за «становленою системою та дд.то- 
водство;

7) приймати та звільняти робітників та 
службовців, складати колективні умови та 
окремі .трудові угодо іі подавати до ВРНГ 
УСРР про призначення. «бо звільнення го
ловного бухгалтера Тресту;

8) иайматчі, здавати в оренду *і прида
вати споруди та придоаваш права забу
дови. ___ ,

конов, под общим івдором 'ВСНХ УССР, во- 
дет самостоятельно всю опеі>ативную и ад- 
імишвтративную работу Т;кчта, управляя его 
делали и находящимся в его распоряжении 
имуществом, совершая все сделки и опера
ции, входящие в круг ведения Треста.

17. К ведению управляющего, в частно
сти, относится:

1) организация -производства и руковод
ство деятельностью всех входящих в состав 
Треста предприятий;

2) утверждение положений об управлении 
входящими в состав Треста п]ншводст&ои- 
ными іїродлрнятиівми на основании типового 
положения, утвержденного ВСНХ УССР;

3) составление н представление в ВСНХ 
УССР па утверждение производственно-фи
нансовых планов и планов капитального ре
монта, а также планов ст'юительства новых 
производственных предприятий и дооборудо
вания и переоборудовании существующих, а 
в случаях, -предусмотренных законом, состан- 
ление и представление в ВСНХ УССР техни
ческих проектов по новому <Т})оительс-тву, а 
также по дооборудованию и пеінюборудо- 
вашио.

П р и м е ч а н и е .  В случае иеутвер- 
ждення ВОНХ УССР ороизводотвешго-фи- 
иаисового плана Т]им>та к началу опе
рационного года управляющий Уасрбум-- 
трестом, впредь до 'утверждении плана, 
осуществляет СВОЮ .И|КШВОДСТВЄ1ШуЮ 
деятельность на основе составленного 
им шана.
4) представление на утверждение ВСНХ 

УССР проектов существенных изменений 
утвержденных планов (я. 3);

5) соста-влепио и представление в ВСНХ 
УССР на утверждение периодических отче- 
тс в и балансов, 'Проектов распределения -при
былей и покрытия убытков;

6) устройство кассы, ведение отчетности 
по установленной иютемс и делопроизвод
ства;

7) прием и увольнение рабочих и служа
щих, заключение коллективных договоіюв и 
отдельных трудовых соглашешгй и представ
ление в ВСНХ УССР о назначении или об 
увольнении главного бухгалтера Треста;

8) наем, сдача в аренду и пршбретевио 
строений, а также приобретение прав за
стройки;



У в а г а .  Здачу в «рейду будівель, 
що збудовані за рахунок фонду по* 
ліпшання побуту робітників та служ
бовців. провадиться з дозволу КРИГ 
УЧТІ».
1>) -відривати по всій території СРОР фі

лія.™ Трест)* бвідділки, контори, представ
ництва, агеїіства то-що):

10) игревлагшовата й заставляти зужит
ковані Й унсприлатіїрні споруди, будівлі Й 
устаткувавши, ио|ичш^іік)ікітн Іі застаю я- 
ти. з дозволу ШЧ1Г УОРР, спо]»удп, будівлі 
й устаткування за 'всіх інших (випадків, а 
тік само заставляти та нсрсмшгикштн, з 
шепоту ВРНГ УОРР. право забудови;

І І) брати і здавати в оренду устатку
вання і дояшічні ігідприсмства -па реченець 
до Ороків, брати і здавати в оренду, з 
дозвл.ту ВР11Г УСРР. устаткування доггоміч- 
них ііпдпри»:мств па реченець понад 0 дкисія, 
а так само виробничих ниігрномств неза
лежно від реченця:

12) страхувати майно, що належить 
Укрпапіртрестові:

13) видавати Іі приймати до оплати век
селі й ніші зобов*язаі.і'я, -дисконтувати век
селі. провадити кредитові операції в дер- 
жавнм-х. кооперативних « приватних кре
дитових установах і прнватігнх осіб;

14) провадити довгострокові кредитові 
операції за кордонам і випускати довго
строкові облігаційні позинн-^з особливого, 
на подання БРИГ Союзу РОР, дозволу Ради 
Праці Й Оборотні;

У в а г  а. Дозволяючи вшіусиати 
оагігаційну позику, окремою постано
вою РИК І'РСР може бути встановлено 
гарантію скарбшщі як на виплату від
сотків, як і на оплату самої позики.

15) укладати всілякі иравочіпші акти та 
договори, у тому числі й дотовані підряду 
та постачання, що потрібні для здійснення 
•дати Укрпапіртресту: видавати'довірелпості:

16) брати участь, з дозволу ВРНГ УСРР, 
в закладеш» синдикатів, акційних товариств 
(ігайоїшх т-в) та інших торгово-нромдамових 
об'єднань, набувати їхні акції та паї. та 
Орати участь’у синдикатських конвенціях і 
в товариствах, що не мають на мсті добува
ти зиску, оскільки їх завдання відповідають 
меті, зазначеній в арт. 1 цього Статуту;

П р и м е ч а н и е .  Сдача .в аренду стро
ений. возведенных за счет фонда улучше
ния быта рабочих и служащих, произво
дится с разрешения МХ УССР.

9) открытие на всей территории Союза 
ССР филиалов Т|кчта (олелешгй. контор, 
представительств, агентств и зтроч.).

10) отчуждение, и залог строений, соору
жений І! оборудоріипія. НрИШеДШНХ « вст- 
хость или негодность, отчуждение и залог, с 
разрешения Ш.'НХ УГОР. строений, соору
жений и оборудования ію всех прочих случа
ях, а (равно залог и отчуждение, с разреше
ния ВСНХ УССР, прав заст|юйки;

11) 'взятие и сдача и аренду оборудования 
и подсобных предприятий на срок до 6 лет. 
взятие и сдача в аренду, с разрешения ВСНХ 
УССР, оборудования я* подсобных предприя
тий на срок свыше 6 лет. а равно производ
ственных предприятий, независимо от 
срока;

12) страхование прииа.пежащего Укр- 
бумтресту имущества;

13) выдача я (принятие к платежу некое- ’ 
лей и других обязательств, учет векселей, 
совершенно кредитных операций в государ
ственных, кооперативных и частных кре
дитных учреждениях и у частных лиц:

14) с особого, по представлению ВСНХ Со
юза ССР, разрешения Совета Труда и Оборо
ны совершение долгосрочных кредитных опе
раций за грапппей и выпуск полгос|ючпых 
облигационных займов;

ІІ р и м е ч а и и о. . При разрешении 
выпуска облигационного займа особым по- 
становлоннем С-НК Сок>за ССР моокст был. 
установлена гарантия казны как в упла
те процентов, так и в попашет»! самого 
займа.
15) совершение всякого рода необходимых 

для осуществления целей Укрбумтреста сде
лок, актов н договоров, в том числе догово
ров подряда и поставки: выдача доверенно
стей;

16) участие, с (разрешения ШГХ УСРР, в 
учреждении синдикатов, акционерных об- 
іцеств (паевых т-в) и других торпово-про- 
мышленных обвинений и приобретение их 
акций и паев, а также участие «в синдикат- 
ских конвенциях и обществах, но преследу
ющих целей извлечения прибыли, поскольку 
их задачи соответствуют целям, указанным 
р ст. 1 настоящего Устава;



17. Позивати та відповідати на суді, а та
кож репрезентувати у всіх адмініетрапшш 
установах особисто або через заступника 
управителя, не видаючи йолу на те споці- 
ялілс.и довіреноетн, або через повірених, 
уповноважених на те особливіші довірено- 
стяли;

18. Управитель Укрпапіртрссту івидае 
свої постанови у фо])иі наказів.

Порядок підпису паперів, що виходять із 
Тресту, вотаиовлюс управитель Трест)-. Всі
лякі правотшш, договори, зобов'язання, век
селі, поки й довірепости підписує управи
тель Трест)*.

Управитель Тресту може уповноважити 
сліоїм наказом «а підпис зазначених докумен
тів свого заступника, не кидаючи йому на 
ті* спеціальної довіреностн.

Документи ірошевого характеру ствер
джує головний бу\галтв|) Трест)*. Річні звіти 
й баланси підписує управитель Т|>есту або 
його заступник та долавшій бухтальтер тре
сту.

10. Управителі» Тропу і його заступник 
повинні вживати «всіх заходів, щоб здійсни
ти мету, ваапачоиу <в <цмшу Статуті, вия
вляючи потрібну дбайливість та поредбачли- 
•вість. Вони несуть дисадпшкфиу, кримі- 
иаліліу та цивільну відповідальність як за 
піліоть дорученого їм майна, так і за госпо
дарче водепіш справ, згідно з чипішм зако
ном.
IV. Управління виробничими підгіриємствами,
що увіходять до складу Укрлапіртресту.

20. Безпосереднє управління окремими ви
робничими підприємствами, що належать до 
складу Тресту (а|гг. 2), здійснює директор, 
що його призначає і звільняє управитель 
Т|>есту. Директор чишггь па засадах одиоосо- 
бокостн, на підставі спеціальної устави про 
управління цим підприємством, що ЇЇ затвер
джує 'управитель Тресту, та довіреиостп, 
що її видає утцшптоль .Тресту.

V. Спеціальні капітали Тресту і зиск.

VI. Крім статугового капіталу (арт. 13) 
утворюється: а) амортизаційний капітал, 
б) резерваций капітал, <в) капітал -для поши
рення підприємства ч г) фонд для почішиенпя 
побут)* робітників та службовців. Утворення

17) право иска и ответа на суде, а также 
представительство во всех административ
ных учреждениях личио н.тк через замести
теля, без выдачи последнему «а то особой 
доверенности, или через поверенных, упол- 
намачкваемых *иа то специальными доверен
ностями.

18. Управляющий Укрбумтростом издает 
свои постановления в форме приказов.

Порядок подписи исходящих от Треста бу
маг устанавливается управляющий Трес
том. Всякого рода договоры, сделки, обяза
тельства, векселя, чеки и доверенности под
писываются удивляющим Трестом.

Управляющий 1^>єстгім может уполномл- 
члвать своим постановлением на подпись 
указанных документов своего заместители, 
без выдачи ему на то особой доверенности.

Документы денежного характера окропля
ются главным бухгалтером треста. Годичные 
отчеты и балансы подписываются управля
ющим Треста или его заместителем и глав
ным бухгалтером Треста.

19. Управляющий Трестом и его замести
тель обязаны принимать все меры к осуще
ствлению целей, указанных в настоящем 
Уставе, проявляя необходимую заботливость 
н предусмотрительность. Они несут дисци
плинарную, уголовную и граждапскую ответ
ственность как за целость вверенного им 
имущества, так и за хозяйственное ведение 
дел. согласно действующим законам.
IV. Управление входящими в состав Укр- 
бумтреста производственными предприятия- 

тиши.

20. ІІ с посредство иное управление отдель
ными производственными предприятиями, 
входящими в состав Треста (ст. 2). осуще
ствляется директором, назначаемым и уволь
няемым управляющим Трестом. Директор 
•действует на началах единоличия, на осно
вании особого положения об упітіенни 
данным предприятием, утверждаемого упра
вляющим Трестом, и доверенности, выдавае
мой управляющим Трестом.

V. Специальные капиталы Треста и 
прибыль.

21. Кроме уставного капитала (ст. 13) 
образуются: а) амортизационный капитал, 
б) |>езе|>вный капитал, в) капитал расшире
ния предприятий и г) фоты для улучшения 
быта рабочих и служащих. Образование дру-



наших споціильних капіталів нрипуека<:п»ся 
лишо з дозволу Української Економічної 
Наради.

22. Амортизація майна Тресту робиться 
з додержанням п(<иши.т арт. арт. 44 та 45 
Устави про Державні П|к>мнслопі Трести з 
29 червня 1927 року.

23. Визначення розміру зиску та -втрат, 
•розподіл зиску та визначення 'відрахувань з 
псюго до спеціальних капіталів і в прибуток 
скарбниці, •покриття втрат, а також витра
чення спеціильшіх капіталів провадиться, 
додержуючи правил арт. арт. 46—49 згада
ної в арт. 22 Устави.

VI. Звітність Тресту та ревізія його діяль
носте

24. Щорічно управитель У«рпат|*тресту 
подав найиізиіш за 3 місяці по скінченні 
операційного (року, установлюваного з 1-го 
жовтня до 39-го вересня, ВРНГ УСРР на роз
гляд і затвердження звідомлення, баланс та 
рахунок зиску та втрат, що складені з до
держанном затверджених РІК) пртвнл, а 
так само проекти покриття втрат і розподілу 
з ліску, згідно з Уставом про Державні Про
мислові Трести -з 29 червня 1927 року.

Відст|ючснпя подання звітності! та балан
су припускаються за порядком, що його пе
редбачають іі|однла прилюдної звітностн.

2-5. Затверджені баланси й рахунок п|лі- 
бутків та 'втрат управитель Тресту публікує 
порядком, встановленим правилами прилюд
ної звітносте.

26. Ревізію ДІЯЛЬНОСТІ! Тресту ЗДІЙСНЮЄ 

РРНГ УСРР. Управителі» Трест)- зобов'язаний 
пред'являти належним органам ВРНГ УСРР 
для огляду всі книш й документи, оправи й 
листування, та всіляко допомагати їм при 
ревізії та обсліді діяльності! Тресту.

2-7. Опріч випадків, ідо їх точно вказано 
в. чинних законах, инші органи влади, крім 
ВРПГ УСРР, «в межах своєї компетенції, ма
кеті» прано давати управителю Укрпапіртре- 
ст)’ вказівки й вимагати від того подання 
зпітности та відомостей не інакше, як через 
ВРНГ УСРР.

VII, Зміни Статуту Тресту.

28. Збільшення чи зменшення розміру 
ггатутового капіталу, або інші зміни в цьо-

4Ю4

гпх специальных капиталов допускается 
лишь с разрешения Украинского Экономя- 
четкого Совещания.

22. Амортизация имущества Треста про
изводится с «обличением правил ст. ст. 44— 
45 Положения о Государственных Промыт- 
ленных Трестах от 29 июня 1927 года.

23. Определение размера прибыли и убыт
ка. распределение прибыли и определение 
отчислений из нее в специальные капиталы 
и в доход казны, покрытие убытков, а также 
расходование специальных капиталов, про- 
изводИ1У-я с соблюдением правил ст. ст. 40— 
49 упомянутого в ст. 22 Положения.

VI. Отчетность Треста и ревизия его 
деятельности.

24. Ежегодно, не позднее 3-х месяцев по 
окончании операционного года, устанавлива
емого с 1-го октября по 30-е сентября, уп
равляющий Укрбуотрестом тцчхнтанляет в 
ЖТ1Х УСЧ’Р на рассмотрение и утверждение 
составленные, с соблюдением утвержденных 
СТО П'1>авнл. отчет, баланс и счет прибылей 
и убытков, а также проекты покрытия убыт
ков н расп|мче.к'нин прибылей, согласно По
ложения о Государственных Промышленных 
Трестах от 29 июня 1927 года.

Отсрочка представления отчетов н балан
сов допускается в порядке, предусмотренном 
правилами публичной отчетности.

25. Утвержденные балансы и счет при
былей и убытков Треста публикуются упра
вляющим Трестом в порядке, установленном 
правилами публичной отчетности.

26. Ревизия деятельности Трента осущест
вляется ВОНХ УПОР. Управляющий Ті])ес.том 
обязан пред'являть подлежащим органам 
НОНХ УССР для обоецмчшя все книги и доку
менты, де.та и переписку и оказывать нм 
всяческое содействие нои -ревизии и обсле
довании деятельности Треста.

27. За исключением случаев, точно огово
ренных в действующих законах, другие ор- 
ганы власти, кроме ВСНХ УСРР, вправе, в 
пределах своэй кеялетешиш, давать упра
вляющему •Умрбумтрег.тпм укапан ня и т|юбо* 
вать от него представления отчетов и сведе
ний не иначе, как через ВСНХ УССР.

VII. Изменение Устава Треста.

28. Увеличение или уменьшение размера 
уставного капитала или другие изменения в



му Статуті, прцедт.0?, додержуючи арт. 
арт. 11 та 14 Устави щю Державні Щюми- 
слові Трести з 29 червня 1927 року.

VIII. Припинення діяяьности Тресту.

29. Трест припшіяе с-вою дільніеть шля
хом ліквідації, присдшнпгя, злиття або по
ділу о порядкові тцківил &\гт. арт. 55—04 
Устави иро Державш Промислові Трести від 
19 червім 1927 року.

настоящем Устане іі|ннюію.іитги с соблюде
нием ст. ст. 11 н 14 Положения о Государ
ственных Промышленных Трестах от 29 то
нн 1927 года.

VIII. Прекращение деятельности 
Треста.

29. Трест прекращает свою леятелміоеті, 
путом ликвидации, присоединения. слияния 
ИЛИ ІШДОЛОІШЯ в поря що вциви.і ст. ст. 55— 
04 Положення о Государственных Про
мышленных Трестах от 29-го июня 1927 г.

Затверджено постано
вою Нвркомторгу УСРР 

26 травня 1023 р.

ИЗ. Зміна статуту Міжокружного Млинар
ського Пайового Т-ва «Днілромлин».

До арт. 7-го Статуту' Міжокрутивого .Мли
нарського Пайового Т-ва «Диіпромлип» 
(3*1. Уз. УСИ» 1927 р. іНі.«іл ІІ, У? 19—20, 
ерг. 95) .щано увагу 2-у такого змісту:

«У в а г а  2. За постановою Нарком тор
гу УСЯ* з 26 травня 1928 р. основний 
капітал Токі|жства збілі.шено що ті сім
десят п'ять тнелч ка|м5онапців через до
датковий випуск пятнадцати паїв -вар
тістю но п’т тисяч кожний*.

Утверждено постановле
нием Наркомторга УССР 

26 мая Ю28 г.

113. Изменение устава Межокружного Муко
мольного Паевого Т-ва «Дніпрзмлин».

Ст. 7-ую Устава .Межокружного Мукомоль
ного* Паевого Т-па «Дііпфомлип» (36. Уз. 
УСГГ 1927 г., Отаїм Н, У? 19—20, ст. 95) 
дополнено примечанием 2-м следующего со- 
держания:

« П р и м е ч а н и е  2. Но погташные- 
нию Нарком горгн У<Ч'Г «тг* 2Г> мая 1928 г. 
основной капитал Товарищества увеличи
вается еще на семьдесят пять тысяч ру
блей путом добавочного выпуска пятнад
цати паев ч'ТОІГМОСТЬЮ но пять тысяч руб
лей каждый*.

\

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!

З 15 вересня 1928 року Юридичне Видавництво НКЮ передало 
Газетному Бюрові Наркомпоштелю експедування своїх періодичних 
видань, а тому з зазначеного числа Газетне Бюро надсилатиме їх 
безпосередньо на адреси передплатників.

У зв'язку з цим усі скарги про неодержання „Збірника Узако
нень і Розпоряджень Уряду УСРР“, „Бюлетеня Народнього Коміса- 
ріяту Юстиції*, „Бестника Советской Юстиции" і „Червоного Права", 
що надсилатимуться передплатникам після 15 вересня 1928 року, 
слід направляти лише до Газетного Бюра (Харків, Кооперативна вул., 
№ 9), яке відповідав перед передплатниками за акуратну та вчасну 
приставку чергових ЛШ нашої періодики.
Юрвидавництво. Газетне Бюро.
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Укрголоаліт 7. Траст вХарків-Друк*. Друга друкарня ін. 8. Блакитного. Зам. 4137—8000



Ю Р И Д И Ч Н Е  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  У С Р Р
и. Харків, вул. Артека. 31, тел. 13-66, 37-35, 48-61.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1928 РІК

НШКЕШІП УРЯДУ УКРД1Я8

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

Відділ І і ІІ на рік..........................................................................................15 крб.
. І і ІІ на півроку.....................................................................................8 крб.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

до .Збірн. У зак.* 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, шо мають спеціяльні на це посвідчення від Юрви- 
давннцтва, 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-ХІІ або 1-І—ЗО-УІ).

В 1928 році цього видання в роздрібному 
продажу відпущено не буде

%



юридичне видавництво НКЮ УСРР
ГОЛОВНИЙ склеп ТА ЕКСПЕДИЦІЯ:—Харків. «улица Лртаяа. ІІ

КРАМНИЦІ: Київ, аул. Воровського, 17 
Од«са, «ул, Ласвля, 12
Дніпропетровське. проспект Карпа Маржа, ріг Левким* І* 
лртемоаське, Харківське аул.. 31 
Полтава. Котляревські аул., ІІ 
Харків, аул. Першого травня, •

ЯРЕДСТПВНИЦТВП: Юридичне Вид-во НКЮ РСФРР—Москва, КуанецкмІ яоет. Ті

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:
БЮЛЕТЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО 
= УРЯДУ УКРАЇНИ =

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
відділ І І И на 1 рік . . 15 карб.

• - и . П і в р о к у  . 8 и
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

до „36. Уз.“ за 1928 р. (від І і ІІ) 
ЦІНА 1 крб. 50 коп.

ЧЕРВОНЕ
П Р А В О

ДВОХТИЖНЕВИЙ ОРГАН 
НАРКОМЮСТУ У. С. Р. Р.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік...................... 6 крб. —• коп.
На півроку . . . .  З  „  5 0  т

ЮСТИЦІЇ
(ОБІЖНИКИ,

НАКАЗИ,
ПОСТАНОВИ 

та ОГОЛОШЕННЯ) 
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

На 1 рік....................8 крб-— к.
. півроку . . . .  4 : 50 к.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до Бюлетеня на 1928 рік 

ЦІНА 1 крб.

ВЕСТНИК
С О В Е Т С К О Й
юстиции

Двухнедельный Орган Нарком* 
юста и Украинского Юридиче* 

ского О-м

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На 1 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, предстань 
та уповномжемих Юреидаеимцтм.


