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останови Наркомзему, Наркомюсту, 
Наркомвнусправ і Наркомфіну 

УСРР.
(22 червня і 22 серпня 1928 р.).

4. Інструкція про заходи адміністративних 
органів в боротьбі зі зламанням законів 
та правил, встановлених в Інтересам охо
рони лісів.

6. Інструкція, як складати протоколи про 
лісові праволомстга, заводити криміналь
ні справи на лісових праволомців та про
вадити дізнання.

СТАНОВА НДРНОШЕМУ, НАРКОМЮСТУ, 
НАРНОИВНУОТАвУ й НАРКОМФІНУ 

УСРР.
14. Ьструмци про шояи адиіюстратюних 
ргаиів в бфотНі зі зламамним законі* та 
рими, ■становлених • іитцясах охорони 

лісі*.

Карних сіиям постанову з Іл-Ги .іншій 
126 р»*;у «Ьігтутація цю порядок загт«>- 

лшня лрт. 99 * Кримінального Кодексу 
РІ\ та цю япрякж памаїашія й стягання 

тімфін за лісові л|<лволомства> <36. У а. 
ГІГ 1926 р. Кгл. ІІ. Лі 2,3. лрт. 83) та 

. {яілмімк арт. орт. 74—78 Адміліпратіге- 
то Кодексу УСРР (36. УСРР 1927 року. 
63—бо. арт. 240). Народній Комісаріат 

жмъяп Справ. Народнії Комісаріат Юс- 
ції. Народнії Комісаріат Внутрішяіх Сараїв
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УССР.
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114. Инструкция о мерах административных 
органов по борьбе с нарушением законов 
и правил, установленных в интересах ох
раны лесов.

115. Инструкция о порядке составления про
токолов о лесных правонарушениях, воз- 
буждевия уголовных дел против лесных 
правонарушителей и производства до
знания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЗЕМА, НАРКОМ- 
ЮСТА, НАРКОМВНУДЕЛД И НАРКОМФИНА

УССР.
114. Инструиця о мерах административ
ных органо* по борьбе с нарушением зако
нов м правил, установленных в интересах 

охрами лесов.

К „і мену своего пос-гаїкшлрішя (/г 15 
июли 1926 г. «Инструкция о иорядке при
менения ст. 99 Уголовного Кодекса УССР 
н о порядке наложения я взыскания штра
фі»!: за зрелые правпнарушеїшя» (3»'». Уз. 
У(ТР 1926 г.. Огд. ІІ. Л$ 23. ст. 83) н в 

(швитис ст. ст. 74—78 Административного 
Кодекса УССР <3й. Уз. УШ» 1927 г., 
.V* 63—65, рт. 240), Народный Комиссариат 
Земледелия. Народный Комиссариат Юсти
ции. Народный Комисга|чі_ат ^Кнутреннях

^ВСЕХА .' гк.а"



і Народній Комісаріат Фінансів УСРР по
с т а н о в и л и  затвердити ннжчеяаееяеиу 
інструкцію:
Ьструщія гро захопи адміїистратиоиих ор
ганів а боротьбі зі змматмм законів та гра
вші, встановлених в інтересах «хорони лісів.

А. Засади.
1. За зламаним законів і правил, вста

новлених .в інтересах охорони лісів від кра- 
діжу И нищення, встановлюється відпові
дальність в адміііістратнвА>му й криміналь
ному порядкові. В адміністративному по
рядкові зазначену відповідальність встанов
люється в тому разі, коли заподіяна шко
да, вилічена за нормальними таксами, ста
новить найбільш п'ятнадцять <(15) карб, 
і коли лісове лр&воломство дана особа вчи
нила вперше.

За інших випадків встановлюється ла за
значені зламаная кримінальну відповідаль
ність.

2. До зламаній законів і правил, що їх 
встановлено в інтересах охорони леїв від 
нрааіжу й «ящсяши, ххтід вшеяггн всі ті зла* 
манля законів та правил, що їх видано з 
зазначеною метою, й зокрема: рубанку лігу 
без лісорубного квитка, пошкодження лі
су, крадіж його з лісу та готової лісопро
дукції в лісі, свавільне користування всі
лякими побічними користуваннями без віл- 
повідного на це квитка, окрім тих побічних 
лісокористувань, що користуватися ними 
беззаплатно дозволено всім трудящим згідно 
з законом, а так само всіляке беззаконне 
користування в лісах, <шо його заборонили 
лісові органи Наркомвему.

3. 'Визначаючи лорадок направления справ 
про лісові ттраволомства або злочкан. вважа
ти. що до осіб, які заподіяли лісове пра- 
воломство або злочин вперше, дорівнюєгься 
за арт. 15 Крім!кального Кодексу ІТИ* ще й 
таких осіб:

1) що їх виправдано за раніш вчинені 
лісові праваюмства:

2) що їх умовно засуджено записові зло
чини й протягом призначеного від суду іс
питового реченця вони не вчинили нового 
злочину:

3) що їх засуджено за лісові злочини до 
пообавлеввд ваті ла реченець не більший як 
шість місяців, або до будь-яких інших

Дел і Народшй Комиссариат Фишикої 
УООР п о с т а н о в и л и  утвердить нвжесле 
дующую внгтрукцюо:
Инструкция о «иркх лриниктріпчяи орга
но* • борьбе с трушеним заионо» и туями 
ушмоктммх ■ интересах охраны леем

А. Овнам поивши ей».
1. За «црушшле лакшив и иранка, уста

новленных в интервал охраны лесов >л 
кражи и уничтожения, уегднавливаетчя от
ветственность в административном и уголов
ном порядке-.

6 административном нцрзде «шаченіш 
ответственность устанавливается в тої 
случае. если произведенный уще)иї, исчи
сленный по нормальным таксам, не превы
шает пятнадцати (15) рублей я если лес- 
иое правонарушение данным лицом совер
шено впервые, б иных случаях за озна 
чениые правонарушении устанавливается 
уголовная ответственность.

2. К нарушению законов и п|инил. уста
новлению в интересах охраны лесов от 
кражи и уничтожения, надлежит отнести 
все те нарушении законов н правил, ко
торые жданы г означенной целью, и кро
ме того: доска леса без лсч*о|іубочіюго би-, 
лета, повреждение леса, ц»ажа его из ле
су и готовой лесопродукции в лесу, само- 
ііюльное пользование всякими «идами побоч
ных подьарваняй. без соответствующего на 
то билета, кроме тех побочные лкополию- 
ваний. бесплатное пользование которым^ 
разрешено всем трудящимся согласно за*иь| 
ну, а также всякое незаконное пользование 
в лесах, запрещенное лесными органам» 
На|жомзема.

3. 'При определении порядка направления 
дел по лесным правонарушениям или пре
ступлениям считать, !тго к лвцам. говори 
шившим .тестю правонарушение впервые^ 
приравниваются согласно ст. 15 Уголовного 
К<деаса УОСР следующие лица:

1) ооравдаинью за ранее совершенные 
леснь* правонарушения;

2) условно цгуждеииые за лесные пре
ступления, не совершившие чговоію (пре
ступления в течение назначенного для них 
судом испытательного срока:

3) оеуадениые за .тесные преступления 
к лишению свободы на срок не свыше ше
сти месяцев или ко «сякій иным бате- миг-



•мякших заходів соціальної оборони, що 
(протягом трьох років вії Дня відбуття, при
значених їм відповідних заходів соціальної 
оборони вони во вчинили нового злочину, ( 
та в разі їх засуджено до жюбазлепня волі * 
на реченець понад шість місяців, проте, 
найбільш иа три роки, вони йе вчинили - 
иового злочину протягом шістьох років.

Так само наложить вважати да таких,' 
що вперше зламали закони та правила, ви
дані а Інтересах охорони лісів від мащен
ня та крадіжу, таких осіб, до яких1 за ра- : 

ініш вчннепі ними такі самі праволомства ' 
:не винесено ще засудного отрока су^уч що 
набув законної скли, або не видано поста
нови райояового виконавчого комітету, або, 
коли за амнестібіо раніш вчинені праволом- 
ства повивно уважати за начато не 
вчинені.

і. Давність заведення адміністративної 
справи за зламаная законів і правил, що 
5х встановлено в інтересах охорони лісів, 
йе обмежено місячним реченцем, а ’> вилі
чується'на загальних (підставах, що їх ви
значено в арт. 14 Кримінального Кодексу 
УСРР, і встановлюється в один рік. Заходи 
адміігістратившуго (впливу за перелічені пра
воломства мають бути застосовані найпіз- 
ннп протягом 2-х місяців від дня надходжен
ня протоколу про лісоправаломства до рай
виконкому.
Б. Ви одб^ити знаряддя праволомства або 
зяочму, худобу, засоби руху та беззаконно 

добутого лісу й лсоматеріялЬ.

5. Якщо на місці вчинку злочину вия
виться в праволомців знаряддя праволомства 
або злочину, а саме: сокири, шш, ножі, мо- 
гвкп, лопати то-що, то їх «донюхається на 
місці злочину й передається разом з протоко
лами до лісництва, де їх переховується до 
явдлня постанови райвиконкому, якщо 
-права підлягає розглядові райвиконкому, 
юо ж до постанови суду, якщо справа під- 
тягає розглядові суду про лісові проводом- 
гтва (злочині). •

6. Якщо лісова сторожа займе худобу, 
до її пасуть без квлтка або не в тих мі
цях, що їх зазначено в квитку, то ЇЇ 

іовертасться праволомцям тільки потім то- 
о, як сільрада або інший відповідний ор-

ким мерам социальной защиты, которые в 
' течегае трех лёт со для- отбытия назначен
ных им соответствующих мер социальной за
щиты но совершили нового преступления, и 
в случае их осуждения к лишению свободы 
на срок свыше шести месяцев, но йе свы
ше трех лет, пе совершили иового просту- 
,пленяя в течение шести лет.

Так&е надлежит считать таковыми и тех, 
кбторые впервые нарушили законы и пра
вила, изданные в интересах охраны лесов 
от уничтожения я кражи, и которым за ра- 

: нее совершевные ими такие же правона
рушения яе вынесено еще обвинительного 
приговора суда, вошедшего в законную 
силу, или не издано постановления район
ного исполнительного комитета, или когда 
по амнистии ранее совершенные правонару
шения нужно считать как бы не совершев- 
ными.

4. Давность возбуждения административ
ных іел за нарушение законов н правил, 
установленных в интересах охраны лесов, 
пе ограничена месячных сроком, а исчисля
ется на общих основаниях, озпачелных в 
ст. 14 (Уголовного Кодекса УССР, іі устанав
ливается в один год. \Меры административ
ного воздействия за перечисленные право
нарушения должны быть применены не поз
же 2-х месяцев со дня получения райиспол
комом протокола о лесоправонарушепнн.

Б. О порядке отобрали орудий гравонару
шения юи іфесгупяения, скота, средств 

передожения и незаконно добытого леса 
и лесоматериалов.

5. Если на месте преступления обнару
жатся у правонарушителей орудия право
нарушения или преступления, а именно: 
.топоры, пилы, ножи, кирки, лопаты, п про
чее, то вх отбирают «а у ее те преступле
ния и передают вместе с протоколами лес
ничеству, где они сохраняются до вынесе
ния постановления райисполкома, если дело 
подлежит рассмотрению райисполкома, или до 
приговора Куда, если дело подлежит рас
смотрению суда о лесных правонарушениях 
.(преступлениях).

6. Если лесная стража задержит скот, 
который пасут без билета или не в том 
месте, какое обозначено в билете, то его 
возвращают правонарушителям только по
сле того, как сельсовет или ниой соответ-



гаа влади посвідчить1 дійсну належність пра
во лом цим цієї худоби.

Адміністрація лісинцтва повинна черев 
лісову сторожу негайно повідомити відповід
ну сільраду про зайняту худобу, щоб вона 
сповістила людність.

Якщо власшгки не приоруть до лісу по 
худобу протягом трьох днів, лісництво за 
актом передає її найближчій сільраді, яка 
повинна протягом 3 день виявити власників 
худоби та надіслати ці відомості до лісниц
тва для складання протоколів.

Коли власники прибудуть до лісу по ху
добу, на них складається протоколи, а до 
протоколів додається посвідчення сільради з 
розписко,о на цих посвідченнях праволомців 
про одержання худоби.

7. Лісоматеріали або інші речі, здобуті 
недозволешім користуванням, відбирається 
у праволомців і передається у розпоряджен
ня лісовій адміністрації.

8. Якщо буде спостережепо, що лісові 
яраволомці перевозять самоправно добуту 
лісопродукцію тягловою худобою, то, затри
муючи лісопродукцію, тяглову худобу право- 
ломця не затримується, зле службова осо
ба, що виявила лісове праволомство, має 
право використати її за для приставки лі
сопродукції до оселі найближчого лісника 
або сільради.
В. Як уживати заходів адаїімстрвтивного 

спливу за лісові праволомства.

9. На підставі протоколу про зазначене 
праволомство, районовий виконавчий комі
тет негайно або ухвалює постанову про на
кладення штрафу па праволомця, за арт. 75 
Адміністративного 'Кодексу УСРР, або, коли 
в протоколі пе було достатньо з’ясовано й 
викладено обставин справи, може вимагати 
гід лісництва та інших належних органів 
додаткових даних.

10. Штраф в адміністративному порядко
ві накладає райвиконком окремо на кожно
го праволомця, й в постанові обов’язково 
зазначається термін внесення штрафу.

Райоловий виконавчий комітет до спливу 
7-д^’пного речепця повинен сповістити пра-

ствующнй орган вдасте удостоверит, что 
скот действительно принадлежит правонару
шителям.

Администрация лесничества обязана чеі 
рее лесную стражу немедленно сообщил 
соответствующему сельсовету о задержан* 
ном скоте для оповещения населения.

Если собственника не явятся в лес зі 
скотом в течение трех, дней, лесничеству 
передает его по акту в ближайший сели 
совет, который обязан в течение трех дне 
обнаружить собственников скота н прислал 
эти сведения в лесничество для составлена 
протокола.

Если собственника явятся в лес за ско 
том, на них составляются протоколы, к ко 
торым прилагаются удостоверения сельсож 
та с распиской на этих удостоверениях Л 
««правонарушителей в получении скота.

7. Лесоматериалы или иные предметі 
добытые неразрешенным пользованием, оі 
бираются у правонарушителей и передаю! 
ея в распоряжение лесной администрации.

8. Если будет замечено, что лесоправовг 
рушнтеля провозят самовольно добытую Л( 
сопродукцию рабочим скотом, то, задержі 
вая лесопродукцию, нельзя задерживать ра 
бочнй скот.правонарушителя, «о должное! 
ное лицо, обнаружившее лесное яравовар 
шепне, имеет цраш использовать его ді 
доставки лесопродукции к месту’ пробы ВЗИЯ1 
ближайшего лесника или сельсовета.
В. Лордом Ірино из мл мер аяминистрати 
ного воздействия за лесные гравонвруш 

ни я.
9. На основании протокола об означенно 

правонарушении районный исполнительны 
комитет немедленно или утверждает пост? 
повленио о наложении штрафа па правого 
рушнтеля, согласно ст. 75 Адмннистратш 
ного іКодексз УООР или, когда в протоко; 
не были -достаточно выяснены и изложив 
обстоятельства дела, может требовать < 
лесничества и иных соответствующих орг 
нов дополнительных данных.

10. Штраф в административном порта 
налагается райисполкомом на каждого пр 
вонарушителя в ощольпостн и в потно 
лепив обязательно обозначается срок внес 
ния штрафа.

Районный исполнительный комитет ; 
истечения 7-дневного срока должен соо



ююшдеві свою постанову через сільраду, 
т через інші належні органи влади ш 
'озпвску ва самій поставові. Якщо нраво- 
;омець відмовляється розписатися, то про 
іе зазначається на поставові.

11. Райвиконкоми, розглядаючи справи 
ро ліоаві праволомства, повяояі обов'язко- 
о зазначати в своїх постановах про конфі- 
Есацпо знздещя правояомства, якщо буде 
шедено, що особа, ірригягнвна до відлові* 
ьіьиоств, вчинила лісове праволомстео.

12. Ра&иконкоми, залежно від соціально* 
о та матеріального стану лісоправоломпя, 
- також від обставин, при яких вчинено лі* 
»е праволомство, мають право зменшувати 
гграф, проте, найменш до подвійного роз- 
іру дійсної вартости заподіяної шкоди.

13. Коли нема змоги справнтн штраф 
лсоправоломців за відсутністю в йнх май* 

а, районові виконавчі комітети повинні за
шити штраф примусовою працею на лі- 
овнх або ївших громадських роботах речен
ие до 1-го місяця.

14. Районовнн виконавчим комітетам на- 
ано право знизити штраф на 25%, якщо 
раволомець внесе протягом 10 днів 75% 
ід 'усієї суми належного з його штрафу.

Як виконувати постанови що де справ
лена штраф» за лісові праволомства.

15. Штрафи, що їх за ламання законів 
а правил, виданих в інтересах охорони 
ісів, призначали суди або райвиконкоми 
сільських -місцевостях, справляють сільра- 
н, за постановою Секретаріату ВУЦВВ та 
ІШ УСРР з 13 лютого 1928 р. «Інструк- 
ія сільрадам про справляння за виконав
ша листами судових уставов і неспірним 
орадком» (36, Уз. УС# 1926 р., від ІІ, 
і 2, арг. 10), а в інших місцевостях— 
Іліпія.

16. І^юпгі, що надходить від справляння 
прафів за лісові правояомотаа та від про
яву одібраних у лзсоьях праэаломщв ре
ей (деревини та знаряддя злояну або

щнть правонарушителю о своем постанов
лений через сельсовет или вные соответ
ствующие органы власти под расписку пра
вонарушителя на самом постановлении. Ес
ли правонарушитель отказывается распи
саться, об этом отмечается на самом поста
новлении.

11. Райисполкомы, рассматривая дела о 
лесных правонарушениях, должны обяза
тельно обозначать э своих постановлениях 
о конфискации орудий правонарушения, ес
ли будет доказано, что привлеченное к от
ветственности лицо совершило лесное пра
вонарушение.

12. Райисполкомы, в зависимости от со
циального и материального положения лес
ного правонарушителя, а также от обстоя
тельств, при которых совершенно лесное 
правонарушение, имеют право уменьшать 
•штраф, но чтобы он был не менее двойно
го размера действительной стоимости причи
ненного убьпка.

13. Когда нет возможности взыскать 
штраф с правонарушители за неимением у 
него имущества, районные исполнительные 
комитеты должны заменять штраф прину
дительной -работой па лесных или иных об
щественных работах сроком до 1 месяца.

14. Районным исполнительным комитетам 
предоставляется право уменьшать штраф на 
25%, если правонарушитель внесет в тече
ние 10 дней 75% со всей суммы подлежа
щего с него штрафа.

Г. Подоок мсполвжя постановлений оть 
ситоьно взыскания штрафов за лесные 

правонарушения.
15. Штрафы, налагаемые судом или -рай

исполкомом за 'Нарушение законов и пра
вил, изданных в интересах охраны лесов 
в сельских местностях, взыскивают сельсо
веты, огласво постановлению Секретариата 
■ВУЦШГа и дао УССР от 13 февраля 
1928 г. «Инструкция сельсоветам о произ
водстве взыскания по исполнительным ли
стам судебных установлений и в бесспорном 
порядке» (36. Уз. УСРР 1928 г., отд., И, 
X* 2, ст. 10), а в иных местностях—мили
ция.

16. Деньги, поступающие от взыскания 
штрафов за лесные правонарушения и от 
продажи отобранных у лесных правонару
шителей вещей -(древесина и орудия пре*



ораволомства), використовуються за прави
лами, встановленими арт. арт. 77 * * 78 Адмя- 
ністратквн. 'Кодексу УОРіР та арт. арт. 2—З 
постанови Наркомэему, Наркомввусправу, 
Нарконюсту й Наркчмфщу УиРР з 7 прудая 
•1927 р. «Інструкція про порядок викори- 
стувания грошей, що надходять від стя
гання штрафів за лісові празоломства, вчи- 
нені в лісах, переданих на користування 
земгромадам та об'єднанням селянської тру
дової людности, а також державцям, гро
мадським та кооперативним організаціям, 
та від продажу відібраних у лісових право- 
домщв речей» ‘(Зо. Уз. УСРР 1927 р., від. ІІ, 
Лі 46, арт. 212).

У в а г а .  Арт. 1 вищезазначеної поста
нови Наркомзему, Наркомвнусправ, Нар- 
комюсту й йаркомфіну УСИ* з 7 грудня 
1927 року касується.

Харків, 22 серпня 1023 р.

Заст. Народнього Комісара Земельних 
Справ УСРР Нанкінський.

. Заст. Народнього Комісара Юстиції УСРР 
та Генерального Прокурора

'Республіки Михайлмк.
Заст. Народнього Комісара Внутрішніх 

іВігугремшіх Дел УССР Слиньмо.
Заст. Народнього Комісаріату Фінансів

УСРР Арсо».

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ Й КАРКОМЗЕМУ 
УСРР.

115. Інструкція ж складати протоколи про 
лісові лраволомства, заводити кримінальні 
справи на лісових праволомців та провадити 

дізнання.
Р о з д і л  1

Як складати протоколи про лісові право- 
ломства.

1. Про кожне лісове право лоретко, що 
•його вчинено як в державних лісах, як і 
в лісах, що їх передано в лісове користу
вання різним держустановам і селянству, 
незалежно від того, чи виявлеіго жолраво- 
ломця, чи ні, складається протокола негай
но по виявленні лісового праволомства.

«луплення или правонарушения), лслользі 
ютея согласно правилам, установлений 
в ст. ст. 77 и 78 Административного К 
декса УССР и ст. ст. 2—3 постановлені 
Нарксмзема, йаркомвн удела, Нарвохюс 

и Нарюомфяіа УССР от 7 декабу 
1927 г. «Инструкция о порадке использок 
пня доиежпых сумм, поступающих от взі 
мания штрафов за лесонарушения, сове] 
шевяые в лесах, переданных в пояьзовані 
трудового населения, а также .государстве! 
ші, общественных и кооперативных органі 

зацнй, и от продажи отобранных у лесвы 
правонарушителей предметов* (36. Уз. УСР 
1927 г., отд., П, й 46, от. 212).

П р и м е ч а н и е .  От. \1 вишо\*азаі 
іюго постановления Наркомзема, Карної 
внудеаа, Наркомюста н Иаркомфнна УСС 
от 7 декабря 1927 г. отменяется.
Харьков, 22 августа 1928 г.

Зам. Народного Комиссара ,
Земледелия УССР Начинений.

Зам. Народпого Комиссара Юстиции УСС 
п Генерального Прокурора

Республики Михайлин.
Зам. Народвого Комиссара

іВвугреппих Дел УСОР Слинько.
Заем. Народного Коошесара Финансов

УССР Арсон. |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРКОМЮОТА И НА! 
КОМЗЕМА УССР.

115. Инструкция о поряде составлени 
протоколов о лесных гфавонарушениях, ьа 
буждения уголовных дел іротив леоых пре
вонарушктелей и гроизеодства дознания.

•
Г л а в а  іі

Порядок составления протоколов о лесных 
граваиарушвмях.

1. О каждом лесном правонарушении, а, 
вершенном как в государственных леса! 
так и в лесах, переданных в пользована 
различным госучреждениям и селянству, м 
зависимо от того, обнаружен ли лесла 
правонарушитель или нет, составляете 
протокол немедленно после обнаружена 
лесного правонарушения.



%, Протокол про лісові праволомства в 
ядовях лісах сшдають об'їодчжсн. Крім 
пдиків протокол можуть складати: го*
ШІ ЛІСНИЧІ, ЇХНІ ПОМІЧНИКИ І ДІЛЬЮТНІ 
ШПІ.

У в а г а .  Головні лісничі можуть так 
само уповноважувати складати протоко* 
л і окремих лісників.
3. Протоколи про лісові Враволометва, 
» їх вчинено в лісах, переданих селянству 
держустановам, складають уповноважені 
мгромад, члени зойкай селянських лісів,— 
‘ова сторожа, що охороняв ці ліси, лісо- 
ди селянських лісів та адміністрація цих 
сів.

4. Складання протоколів в справі про лі
ві праволомства в лісах, що в в індяві- 
алыюму користуванні, покладається на 
чаш міліції.
5. Протоколи про лісові праволомства 

ьіадаєгься за встановленим від ВУІІД’у 
іажом в присутності двох понятих. Прото
на зачитується і дасться на підпис лісо
ву ораволомцю та понятим. £ разі лко* 
іаволомець вомошлин нцписатя орото- 
ла, про до позначається в протшолі.

У в а г а 1. За тих допдав, коли про
токол про лісові праволомства складаєть
ся пола залюдненими пунктами, понятих 
запрошується тільки тоді, коли вони там 
оудуть на момент складания протоколу.

У в а г а  2. Особу, що відмовляється 
взяти участь оре складанні протоколу про 
лісово праволомство, як понятий, притя
гається до кримінальної відповідальнеє ти 
за арт. 8? Кримінального Кодексу УСИ\

0. Протоколі про лісові праволомства 
владаються на ковкне лісове праватомстео 
ф*мо; за тих випадків, коли лісове пра- 
оомсію вчинила разом група осіб, прото
ці про те складається один, але в ньому 
«гано зазначити прізвища та домівку 
іх виявлених лісових праволомпів.

Г о з ц і л  V
и іщ^миитм іуирр » суку т І»й-

7. Протокол про лісове праволомство, що 
го склав обідок або лісок, яадсиаеть-

2. Протоколы о лесных правонарушениях 
в государственных лесах составляют об'езд- 
чикл. Кроме об'оздчиков, протоколы могут 
составлять: главные лесничие, их помощни
ки п тостковые лесничие.

П р и м е ч а н и е .  Главньье лесничие 
могут также ужмномачнвать составлять 
протоколы я отдельных лесников.
3. Протоколы о лесных правонарушени

ях, совершенных в лесах, переданных кре
стьянству и госучрежделвям, составляются 
уполномоченными земельных обществ, чле
нами комиссий по крестьянским. лесам, лес
ной стражей, охраняющей эти леса, лесово
дами по крестьянским лесам и администра
цией этих лесов.

4. Составление протоколов о лесных пра
вонарушениях в лесах, находящихся в инди
видуальном пользовании, возлагается на 
органы милиция.

5. Протоколы о лесных правонарушениях 
состав.! я юте я по установленному вУШ'ом 
образцу в присутствии двух понятых. Прото
кол зачитывается и дается на подпись лесно
му правонарушителю н понятым. В случае 
отказа лесиого правонарушителя от подпи
сания протокола об этом делается пометка 
в пропікше.

П р и м е ч а н и е  1. В тех случаях, 
когда протокол о лесных правонаруше
ниях составляется в ненаселенных пунк- 

• тах, понятые приглашаются только тогда, 
если оин та» будут в момент составления 
протокола.

П р и м е ч а н и е .  2. Лицо, отказываю
щееся принять участие в составления про
токола о лесном правонарушении в ка
честве понятого, подлежит привлечению 
к уголовной ответственности по ст. 87 
Уголовного Кодекса УССР.
6. Протоколы о лесных правонарушениях 

составляются о каадом лоспом правонару
шения отдельно; в тех случаях, когда лес
ное правонарушение совершено группой лмц 
сообща, протокол составляется один, во в 
пем должны бьлъ обозначены фамшяв и ме
стожительство всех обнаруженных лесных 
оравонарушмтелей.

Г л а с а  іі
(Цирк ірумквіиія цитатне в суя ми 

рвиивяном»
7. Протокол о лесном правонарушения, 

составленный об*елдчвком нлн лесником, ва-



ея до дільничого лісничого. Лісничий ЛОН
ДОН:

1) леревіряти (правильність складання 
протоколу;

2) поцінити вирубаний або пошкоджений 
ліс за чинними таксами;

3) негайно надіслати протокола до кон
тори лісництва.

8. Коли зазначених у протоколі відомос
тей йе досить, до дільничий лісничий вжи
ває відповідних заходів для доповнення йо
го недостатніми даними.

9. Контора лісництва, одержавши від 
дільничого лісничого протокол про якове 
праволомегво, заводить його до окремої кни
ги лісових праволомців, зазначивши в 
протоколі, в «який раз лісовий страволомець 
вчинив лісове праволомство. '

10. Контора лісництва протягом одиого 
тижня, як одержить протокола про лісове 
праволомство від дільничого лісничого, по
винна надіслати його:

1) коли заподіяна шкода не перевищує 
15 карб, за ікормальивми таксами а її за
подіяв лісовий праволомець вперше—до від- 
потар}но(го райвиконкому для оіакладеапгя 
штрафу в адміністративному порядкові, 
згодно з арт. арт. 74—78 Адміністративного 
Кодексу УСРР;

2) коли заподіяна шкода перевищує 
15 «арб. за нормальними таксами, або хоч 
і ее перевищує 15 карб, проте, до лісово
го праводомця вже було вжито заходів ад
міністративного впливу,—безпосередньо до 
нарсуду;

3) коли протоколи складено на осіб, що 
купили ліс, добутий свідомо свавільною 
рубанюою (ч. 1 арт. 83* КК УСРР), а те.к 
само і протоколи про свавільний розробіток 
надр землі (арт. 84 КК УСРР—безпосередньо 
до нарсуду;

4) протоколи, що їх складено на осіб, 
які займаються свавільною рубанкою лісу з 
метою промислу, (продажу то-що) і що під
лягають притягненню до кримінальної відпо
відальносте за частиною 2 арт. 82 Кримі
нального Кодексу УСРР, а так само на тих 
осіб, що займаються купівлею краденого 
лісу, як промислом і що підлягають при
тягненню до крпитальної відповідальносте

лравляегся участковому лесничему, который 
обязан:

1) проверить правильность составления 
протокола;

2) произвести оценку вырубленного или 
поврежденного леса согласно существую
щим таксам;

3) немвдлеиво направить протокол в кон
тору лесничества.

8. В случае неполноты обозначенных в 
протоколе сведений участковый лесничий 
принимает соответствующие меры к допол
нению его недостающими данными.

9. Контора лесничества по получении от 
участкового лесничества протокола о лесном 
правонарушении заносит его в особую кни
гу лесны-х правонарушений, указавши в про
токоле, в который раз лесным правонару
шителем совершено лесное правонарушение.

10. Контора лесничества в течение «де
ли со дня получения протокола о леоном пра
вонарушении от участкового лесничества 
обязана направить его:

1) если произведенный ущерб не превы
шает 15 руб. по нормальным таксам и со
вершен леспым правонарушителем впервые 
в соответствующий райисполком для нало
жения штрафа в административном порядке, 
согласно ст. ст. 74—78 Админнсггратеввого 
Кодекса іУОСР;

2) если произведенный ущерб превышает 
15 руб. по нормальным таксах или если и 
не превышает 15 руб., но к лесному пра
вонарушителю уже были применены меры 
административного воздействия,—непосред
ственно в нарсуд;

3) если протоколы составлены на .тад, ко
торые купили лес, заведомо добытый само
вольной порубкой (часть 1 ст. 83 УЯ УССР), 
а также протоколы о самовольной разработ
ке ведр земли (ст. 84 УК УССР)—непосред
ственно в нарсуд;

4) (протоколы, составленные на лиц, ко
торые занимаются самовольной порубкой ле
са с целью промысла (продажа и лроч.) я 
подлежат привлечению к уголовной ответ
ственности по части 2 ст. 82 Уголовного 
Кодекса УССР, а также на тех лид, кото
рые запинаются покупкой краденого леса 
•в виде промысла я подлежать прввлечевию к 
уголовной опвепяшешости по частя 2



за частною 2 арт. 53 йримінального Ко
дексу УШ\—до відповідного на№ідчого, 
агідоо з аргг. 102 Кр нагін алшнПроцес уал ь- 
асго Кодексу УОРР.

У в а г а  1. Протоколи, по яких лісових 
араволожців йе виявлено, і якщо шко
ла ад лісового праволомстгва за щрмаль- 
пихи таксами йе перевищує 16 каро., над
силається до відповідного РВК на лряпн- 
вения.

У в а г а 2. За окремих випадків голов- 
лей лісничий жвке доручити дільничу 
лкяичому передавати справи до райвн- 
«оаюму безпосередньо.
11. Уповноважені земельне* громад, чле

ня лісових комісій, лісова сторожа, або лі
соводе, що мають право складати протоко
ли про лісові лраволохства в лісах земель- 
шх громад, 'Виконавши чинності, з$ред* 
бачені арг. 7 цієї інструкції, надсилають 
складені від них протоколи про лісові пра- 
воломства порядком, указаних в поперед
ньому артикулі, через відповідні сільради, а 
органи міліції і адміністрація держустанов— 
безпосередньо.

Р о з д і л  Ш
Яі має лісова сторожа провадити дізнаїмя.

12. Дізнання в справі про лісові праволом- 
■сгва за -п. 4 арт. 94 Кримінал ьно- 
йроцееуального Кодексу УСРР провадить 
апзчнкя 9 ушвноважеш на те від го
ловню лісничих лісники; за окремих випад
ків дізнання можуть провадити ще Й голов
ні лісничі, їхні помічники та дільничі 

'лсшгаі. Обов'язок провадите дазнааня про 
лісові лраволохства в лісах зехгрохади по- 

1 владається на уповноважених зехгрохади, 
членів лісових комісій або лісових сторожів. 
Певних осіб провадити дізнання призначає 
вехгрохада у згоді з відповідних варсщ- 
чим. Дізнання про лісові праводомства в лі
сах, переданих в індивідуальне користуван
ня, провадять органи міліції, а в лісах, 
що є в користуваш держустанов,—адміні
страція цих установ або уповноважені від 
яеї особи.

ст. 83 Уголовного (Кодекса УСОР,—со
ответствующему нарследователю, согласно 
ст. 102 Уголовно-Процессуального Кодекса 
УССР.

П р и м е ч а н и е  1. Протоколы, по ко
торым лесных правонарушителей не об
наружено в если ущерб от лесного право
нарушения по нормальным таксам не пре
вышает 15 руб., направляются соответст
вующему райисполкому на прекращение.

П р и м е ч а н и е  2. В отдельных слу
чаях главный лесничий может поручить 
участковому лесничему передачу дел в 
райисполком непосредственно.
11. Уполномоченные земельных обществ, 

члевы лесных комиссий, лесная стража или 
лесоводы, имеющие право составлять про
токолы о лесных 'правонарушениях в лесах 
земельных обществ по исполнении дей
ствий, иредтио'грвниык ст. 7 насто
ящей инструкции, направляют состав
ленные ими протоколы о лесных правона
рушениях в порядке, указанном в предыду
щей статье, через соответствующие сельсо
веты, а органы милиции и администрация 
госучреждений—непосредственно.

Г л а в а  Ш

Порядок производства дознания лесной стра
жем.

12. Дознание по делам о лесных право
нарушениях, согласно п. 4 ст. 94 Уго
ловно-Процессуального Кодекса УССР, про
изводят об'еэдчики и -уполномоченные ва 
то главным лесничим лесники; в отдель
ных случаях дознание могут производить 
также главные лесничие, нх помощника 
и участковые лесничие. Обязанность про
изводства дознания о лесных правонаруше
ниях в лесах земельных обществ возлагает- 
са на учюлномоченяых земельных обществ, 
членов лесной комиссии или на лесных 
сторожей. Назначение определенных ляп 
для производства дознания производится ее- 
мвльньша обществами по согласовании с со- 
огаетстврощим нарслвдователем. Дознавав 
о лесных правонарушениях в лесах, пе
реданных в янднвядуааьное пользование, 
производится органами милиции, а в лесах, 
находящихся в пользовании госучреждетаЙ, 
—администрацией .этих учреждений или 
уполномоченными ею лицами.



13. Зазначені в арт. 12 цієї інструкції 
особі розпочинають дізнання:

1) за всіх тих випадків, кап вовн ви
являть діоді тцзесиомстаа, проте, пола до
статніх матері язів притягти лісового право- 
ломця до відповідальності;

2) козі е відомості про скуп або про
даж незаконно добутсго лісу;

3) колі виникає підозра, що ва терен і 
лісництва або за межами його ті та івші 
особи перевозять неззьхшно добутий ліс;

4) коли є відомості, що у третіх осіб я 
незаконно добутий ліс.

14. Проводячи дізнання в справах про лі
сові праволомегва, особи, що його прова
дить, не можуть .ВІДМОВЛЯТИ лісовим пра
вшої цяи задовомти дрохаааи про допит 
свідків або про зібрання інших доказів, коли 
це може мати значіння для з’ясування 
справи про .псове аравоюмепю. В разі 
відмови з вдоволити газі проіання, в ирото- 
колі зазнаються підстава відмови і пояс
нюється ж іі оскаржити.

15. Допит свідків та запідозрених прова
дяться в приміщенні сільради або уповно
важених сільради і лише за вишпкових об
ставин—в канцелярії дільничого або голов
ного лісництва, важачи на те, щоб ве від
ривати надовго селянства шдчае сезонові! 
робіт; свідків та запідозрених втишається 
повістками через сільраду, а за негайних 
випадків особисто через апарат лісництва. 
Свідків допитується кожного окремо поряд
ком, що його зазначено в арт. арт. 160—165 
Кримінально-«Процесуального Кодексу УСИ*.

16. Закінчені справи дізнання разом із 
речовими доказами (крім лісоматеріалів) не
гайно надсилається до контори лісництва.

Головний лісничий, якщо -дізнанням вияв
лено ляосого рраволомпя. чинять за арт. 10 
цієї інструкції. Особи, що на них покла
дено обов’язок провадите дізнання про лі
сове праволомство в лісах эемелыпгх громад, 
ладокзають закінчене дізнання тяж сапи по
рядком через відповідну сільраду. Держуста
нови та міліція падоялзють Звання порад- 
ком арт. 10 цієї інструкції безпосередньо.

13. Указанные в ст. 12 настоящее ін
струкцій дща приступают к производству 
дознания:

1) . во всех случаях, копа оям обнару
жат лесное праажарутеиие, во нет до
статочных материалов для привлечения лес
ного орввгяаруїшпшя к ответствен ностя;

2) когда ииеюггя сведения о покупке млк 
продаже незаконно з</дыгого леса;

3) К(ида оолжкает подозрение, что из 
территории лесничества язя за пределами 
его те или иные лица провозит незаконно 
добытый лес;

4) кош имеются сведения, что у третьих 
лиц есть незаконно добытый лег.

14. При производстве доонаиня по дедам 
о лесных правонарушениях лица. произво
дящие его, не мог)т отказывать лесным 
правонарушителях в уиллетацюкии 'Прось
бы относ ителию діятроса свидетелей или 
собравши иных доказательств, кош это- 
может иметь значение для выяснения дела 
о лесном правонарушении. И случае от
каза в удовлетворении таяге просьб в 
протоколе обозначается основание отказа я 
поясняется порадок обжалования.

15. Дгярос гввдеталей я заподозрен вых 
проязводатся в оохепеош сельсовета я 
только в исключительных случаях—в 
канцелярия участотвого или главного лес
ничества, инея в ваду, таким образом, ве 
отрывать надолго селянство во врем его 
сезонных робот; свидетели я заподозренные 
вызьваюгев повестками через сельодег, а 
в срочных случаях—лячно через ашарат 
лесничества. Допрос производятся каждого' 
в отдельности сеадетеля в яорядое, ореду- 
смотреявом ст. ст. 160—166 Уголовно- 
Процесгуального Кодекса УССР.

16. Законченные дела донага* вместе с 
вещеетаеишяи доказательства мя (за иекю- 
чевмж десояягервыов) иемедлевво наорав- 
«тя в юніору лееичеетва.

Главный лесничий, есля дознанием об
наружен леоной оравеварушягель, дей
ствует согласно ст. 10 настоящей «струї- 
цн. Депо, ва которых воаюжева обюза- 
поста производить дознание о лесных право
нарушении в лесах земельных обществ, 
направляют законченное дознание в тая же 
коряке через соответствующий сельсовет. 
Государстве®ые учреждения я яшцям 
направляют дознание в порядке ст. 10 на- 
стоящей яаструвшм вепосредотвенво.



17. Додання не може тривати довиі я:< 
один місяць.

18. За невиявлення» протягом місяця 
особи, що вчинила лісове праволомство, 
протоколи з матеріалами дізнання надси
лається: якщо заподіяна шкода не переви
щує 15 карб, за нормальними таксами—до 
відповідного райвиконкому, а за всіх інших 
випадків—до слідчого на закриття справи, 
за арт. 101 іСриміпальнсиПроцесуадьного 
Кодексу УСРР.

19. Догляд за провадженням дізнань у 
справах, про лісові праволомства покла
дається на відповідного слідчого, що в його 
районі розташоване лісництво.

Слідчий має право обізнаватись з усіма ма
теріалами дізнання в кожній справі про 
лісове праволомство зокрема і давати особі, 
що провадила або провадить дізнання, від
повідні вказівки. Загальні вказівка як про
вадити дізнання слідчий дає через контору 
лісництва.

Загальний догляд за діяльністю органів 
дізнання належить прокуратурі.

20. Всі скарги на органи дізнання пода
ється до народвього слідчого, ацо в його 
районі розташоване лісництво, іі їх розвязує 
нарслідчий.

' Р о з д і л  IV 
Як іфовадити трус.

21. За тих випадків, коли особи, що иа 
них покладено обов’язок складати протоколи 
та провадити дізнання підчас розшуку лісо
вого нраволомця, мають підозру, що та чи 
інша особа дяреаержуе свавільно добутий 
ліс, вони, щоб виявити цей ліс, можуть 
вчинити в садибі та в будівлях запідозре
ного трус, та виїмку беззаконно добутого 
лісу, з там, що, приступаючи до трусу або 
виїмки беззаконно добутого лісу, повинні 
вони скласти про це мотивовану постанову 
і перед тим поставити вимогу віщати ліс 
добровільно. Коли ж запідозрена особа ви
мовиться добровільно віддати ліс, тоді роз
починають трус та примусову виїмку краде
ного лісу.

22. Трус, ж правило, провадяться удепь 
(за винятком невідкладних випадів) в при
сутності тієї особи, що в неп провадиться

17. Производство дознания не может про
должаться более одного месяца.

18. Беля на протяжении одного месяца
не будет обнаружено лицо, совершившее 
лесное правонарушение, протоколы с ма
териалами дознания направляются: если
произведенный ущерб не превышает 15-ти 
рублей по нормальным таксам—в соответ
ствующий райисполком, а во всех ос таль- 
пых случаях—следователю иа щюкраще- 
пие, согласно ст. 101 Уголовно-Процес
суального Кодекса УСОР.

19. Надзор за производством дознания по 
делам о лесных правонарушениях возла
гается на соответствующего следователя, в 
районе которого расположено лесничество.

Следователь имеет право знакомиться со 
всеми материалами дознания по каждому де
лу о лесном правонарушении отдельно н 
давать лицу, производившему или протез- 
водящему дознайте, соответствующие ука
зания. Общие указания о порядке произ
водства дознания следователь дает через 
чконтору лесничества.

Общий надзор за деятельностью органов 
дозпашгя принадлежит прокуратуре.

20. Все жалобы на органы дознания по
даются народному следователю, >в районе 
которого расположено лесничество, к раз
решаются нм.

Г л а в а  IV
О порядке производства обыска.

21. В тех случаях, когда лвца, яа кото
рых возложена обязанность составлять про
токолы в производить дознания во время 
розыска лесгаго правонарушителя, имеют по
дозрение, что то или иное лицо занимает
ся укрывательством самовольно добытого 
леса, они с целью обнаружения леса могут 
произвести в усадьбе и постройках запо
дозренного обыск и нв’етие (незаконно добы
того леса; при это», приступая в производ
ству обыска или нз’ятия незаконно добыто
го -леса, они обязаны составить мотивпро- 
свашоо постановление, предварительно по
требовав ощать лес добровольно. Веля же 
заподозренное лицо откажется добровольно 
отдать лес, тота приступают в производ
ству обыска н принудительного «из’ятня кра
деного леса.

22. Обыск, как правило, производится 
днем (за исключением неотложных случаев) 
в присутствия того лица, у которого про-



трус, або її дохівців, та ще в присутності
ПОНЯТИХ.

За тих випадків, казн підчас трусу буде 
виявлено беззаконно добуті матеріали (сва
вільно нарубані або «кутові у лісокрадів), 
особа, що провадить трус, повинна на
класти на них секвестр і передати до схо
ву лід розписку місцевій сільраді, ліснику 
або іншій особі.

У в а г а  1. За витрату або втрату се
квестрованого лісоматеріалу, особа, що 
прийняла його до схову, відповідав за 
арт. арт. 104 або 177 Кримінального Ко
дексу УСРР.

У в а г а  2. За викіючявх випадків, 
коли секвестрований ліс йе можна збері
гати, лісництву надається право ліквіду
вати цей ліс до розвивання справа по 
суті в райвиконкомі ти в нарсуд.

23. Про кожний трус у особи, що в неі 
за відомостями є свавільно добутий ліс, 
складається протокол про доконаний трус; 
у протоколі зазначається всі обставини про
вадження трусу з переліком одібраних лісо
матеріалів.

, (Коли підчас трусу особа, що в всі про
вадиться трус, подав будь-які заяви, до
тично провадження трусу, то їх повинно за
писати до протоколу. Протокол трусу оголо
шується всім присутнім при трусі, його під
писують особи, що переводили трус^ поня
ті та особа, що в неї провожено трус, або 
О домівці.

Р о з д і л  V 
Запобіжні заходи.

24. Від запідозрюваних в лісових право- 
ломогвах, особи, що провадять дізнання, 
відбирають підписку про явку до дізнання 
та до суду.

За тих випадків, коли йе виявлено особо
восте лісового праволохця, що його лісова 
сторожа застукала на місці злочину, особам, 
що їх указано в арт. арт. 2 та 12 цієї 
юструкшї, надається право затримати цього 
праволомця, аж доки не буде встановлено 
його осідок, ім'я та прізвище; для цього 
затриманого негайно доставляється ва його

изводится обыск, или не тя его семы, а 
также в присутствен понятых.

«В тех случаях, коща во время ярожзаод- 
ства обыска будут найдены незаконно до
бытые материалы (самовольно нарублеавые 
или купленные у лесокредов), лядо, про
изводящее обыск, обязано наложить ва яп 
секвестр я передать «а хранение под рас
писку местному сельсовету, леснику 1Л 
иному лицу.

П р и м е ч а н и е  1. За израсходовал* 
иди пропажу секвестрованного лесомате
риала лицо, которое приняло лесомате
риал ва хранение, подлежит ответствен
ности по ст. 104 или 177 Уголовного Ко
декса УЮТ.

П р и м е ч а н и е  2. В исключительных 
случаях, когда секвестрованный лесома
териал невозможно сберечь, лесничеству 
предоставляется право ликвидировал» 
этот лес до решения деда по суп 8 
райисполкоме иди нарсуде.
23. В каждом случае производства обы

ска у лица, у которого по собранньм сведе
ниям имеется самовольно добытый лес, со
ставляется протокол о произведенном обыс
ке, в котором обозначаются все обстоятель
ства произведенного обыска с перечней 
обнаруженых лесоматериалов.

Если во время обыска со стороны лица, 
у которого производится обыск, будут какие- 
либо заявления относительно производства 
обыска, то они должны бьгп> внесены в 
протокол. Протокол обыска оглашается всех 
присутствовавшим пре производстве обыс
ка и подписывается лицами, производивши
ми обыск, повитыми я лщом, у‘которого
производился обыск, или членами его семы.

#

Г л а в а  V 
Мцы првсгжвж.

24. От заподозренных е лесных правона
рушениях лица, производящие дознание, от
бирают * обязательство о явке на дознание и 
в суд.

£ случаях вевыяснения ляадости лееаого 
правонарушителя, застигнутого леоной стра
жей на месте преступления, лицам, указан
ным в ст. ст. 2 в 12 (настоящей инструк
ция, предоставляется право задержать 
этого правонарушителя, пока не будет уста
новлено его местожительство, имя и фа- 
миля, доя чего задержанного немедлевво

его



«лазівками за домівкою до сільрада, після 
чого звільнюється.

25. Вжиття запобіжних заходів, визваче- 
як в арт. арт. 96 та 142 Ерюгіяальяо- 
Лроцесуального Кодексу. УСВР (може мати 
шсце лише з наказу, свдчого.

Р о з д і л  VI
йе нарсуди розгяидають орави іро ясо* 

«рамлоивша.

26. Справи про лісові праволомства, що 
їх зазначено в я. я. 2, 3 та 4 арт. 10 швї 
інструкції, нарсуди розглядають поздчер- 
сово, за обіжником НЕЮ УСРР з 7 квітня 
1927 р. «Про підснлевня боротьби з лісови
ми праволомствами» <іБка. {НЕЮ ІУОРР 
1927 р., Я 15, арт. 71), з ти, що про 
день розгляду цих оправ вони своєчасно 
сповіщають лісництво.

27. Нарсуди призначають до слухання 
справи іро лісові праволомства ірупами на 
сдав число. За віддаленістю суду від місця 
осідку лісництва і лісової сторожі нарсуди, 
по змозі, розглядають справи про лісові 
оратюмсіва в найближчій до місця ваднея- 
пя злочину місцевості.

28. Осіб, що виявили лісового праволом- 
ця або лісове лраволомстао, суд допитує, як 
свідків—для ствердження факту лісового 
лраволомства та встановлення особовосте 

самого праволомця.

29. Лісництво, держустанови та земельні 
громади в своїх заявах, зцо їх надсилають 
до нарсуду разом з протоколом про лісове 
праволомство, повинні зазначати, щоб нар
суд

1) вжяв до лісоправоломця заходів соці
альної оборони, що передбачені відловши- 
<мя артикулами Кримінального Кодексу 
УСИ>;

2) конфіскував відібране у лісового пра- 
воломця знаряддя праволомства чи злочину, 
ло та інші лісові о&гері&хи, зазнававши 
місця їх охорони, а так само ухвалив по
станову про видачу з депозиту уторгованих 
грошей від проданих з торгів секвестрова
них лісоматеріалів;

3) стиг на користь лісового господарства 
вартість вкраденої несеквестрованої дереве-

доставляют по его указаниям в сельсовет, 
по его местожительству, после чего осво
бождают.

25. Принятие мер пресечения, преду
смотренных ст. ст. % и 142 Уголовно-Про
цессуального Кодекса УОСР может иметь 
место только -по распоряжению следователя.

Г л а в а  VI
Рассмотрение цел о лесных правонарушениях 

нарсудам.
26. Дела о лесных правонарушениях, ука

занных в -пунктах 2, 3 н 4 ст. 10 настоя
щей -инструкции, нарсуды рассматривают 
вне очереди, согласно циркуляру Нар- 
комюста УССР от 7 апреля 1927 г. «Про- 
шдснлешя боротьби з лісовими праволом- 
сгвамл* {Баш. БЕЮ УСРР 1927 г., й 15, 
арт. 71), при этом о дне рассмотрения 
упомянутых дел ооа ововвремено извещают 
лесничество.

27. Нарсуды назначают к слушанию де
ла о лесных правонарушениях группами н 
на одно число. За отдаленностью суда от 
местонахождения лесничества н лесной стра
жи нарсуды, по возможности, рассматри
вают дела о лесных правонарушениях в 
ближайшей к месту, совершения преступле
ния местности.

28. Лица, обнаружившие лесного право
нарушителя или лесное правонарушение, 
допрапшваются судом, как свидетели—для 
подтверждения факта лесного правонаруше
ния и установления итндега правонару
шителя.
“ 29. Лесничества, госучреждения а земель
ные общества в своих заявлениях, направ
ляемых в нарсуды вместе с протоколами 
о лесном правонарушении, обязаны ука
зать, чтобы нарсуд:

1) принял меры социальной защиты по 
отношению к лесному, правонарушителю, 
предусмотренные соответстэутощями стать
ями Уголовного Кодекса УШР;

2) конфисковал отобранные у лесного пра
вонарушителя орудия правонарушения кін 
преступления, лес в иные лесные материа
лы, указав место их хранения, а также 
вынес -постановление о (выдаче из депозита 
вырученных денег от проданных с торгов 
секвестроваавых лесоматериалов;

3) взыскал в пользу лесного хозяйства 
стоимость украденной не секвестрсхваовой



4ін або інших ліооіатеїрія.'ив та оце стяг 
дійсні втрати, що ж заподіяно лісовому 
ічкподарству цих лісових праволомством, 
керуючись арт. 403* Цивільного Кодексу 
•УСРР, а тав само доданими до цього прави
лами стягання втрат за свавільно врубаний 
ліс.

30. На головних лісничих покладається 
обов'язок в тих кримінальних справах про
ти лісових праволомців, що їх вони пору
шили, підгримувати в судовому засіданні 
вннуваченпя проти лісового праволомця, а 
так само гоикепий цивільний пооов за 
втрату.

Головний лісничий може уповноважити 
виступати в судовому, засіданні одного з 
службовців лкшщтва з вищезазначеною ме
тою, видавши йому на це належне упов
новаження.

31. Копію свого вироку в справах про 
лісові лраволомства нарсуди надсилають до 
відповідного лісництва, держустанови або 
земтромади протягом тижня по .винесенню 
вироку. Коли лісового праволомця буде ви
правдано або буде відмовлено задоволитя 
цивільний позов, вищезазначені установи, 
коли є касаційні підстави, повинні подати 
до окреуду касаційну скаргу в установле
ний реченець.

Харків, 22 червня 1928 р.

Оагт. Народи кого (Комісара ІОсгпяції УСТР 
та Генерального Прокурора

Рюслтмікя Михайлик.• і
Заст. Народнього Комісара

Земельних Справ Качинськнй.

древесины иля иных лесоматериалов, а 
также взыскал действительные убытки, ко
торые понесло лесное хозяйство вследствие 
лесного правонарушения, руководствуясь- 
ст. 403 Гражданского Кодекса УООР, а 
также прилагаемыми к сему правилами взы
скания убытков за самовольно срублен
ный лес.

30. На главных лесничих возлагается 
обязанность по возбужденным нми уголов
ным делам против лесных правонарушите
лей поддерживать в судебном заседание 
обвинение против лесных правонаруши
телей, атакжо лредявлопиыйгражданский 
иск об. убытках.

Главный лесничий может уполномочить 
выступить в судебном заседании одного из 
служащих лесничества с вышеуказанпой 
целью, выдав ему па то соответствующую 
доверенность.

31. (Копню своего решения по делам о 
лесных правонарушениях нарсуды посы
лают соответствующему лесничеству, гос
учреждению или земельному обществу в 
недельный срок после вынесения решения. 
В случае, если лесной правонарушитель 
будет оправдан иго в удовлетворении граж
данского иска будет отказано, 'вышеука
занные учреждения, если есть основания 
для- кассации, обязаны подать в окроуд 
каезнионную жалобу в установленный срои.

Харьков, 22 июня 1928 г.

Зам. Народного Комиссара ЮстнцгаУООР 
н Генерального Прокурора

Республики Михайлин.
Зам. Народного Комиссара

Земледелия УССР Кечинеиий.

Додаток 1 до арт. 115

ПРАВИЛА ЯК ВИРАХОВУВАТИ ВТРАТИ, ЩО ІХ ЗАПОДІЯЛИ ЛІСОВІ ПРАВОЛОМЦІ.

Передаючи справи до суду або до слідчого за п. п. 2, 3 4 арт. 10 .Інструкції як складати 
протоколи про лісові праволомства, заводити кримінальні справи на праволомців та провадити 
і знання*, лісничі повинні закласти за п. З арт 29 цієї інструкції цивільний позов про спра- 

влення з лісових праволомців втрат, виходячи з нижче зазначеного розрахунку:
А. За свавільну рубанку і пошкодження лісу, а так само за крадіж зрубаного лісу:

1. У подвійному розмірі таксової вартости пошкодженого й зрубаного лісу, якщо цьоголісу 
не вивезено з лісової дачі або ж хоч і вивезено, проте, одібрано й затримано;

2. У потрійному розмірі таксової вартости пошкодженого лісу, якщо ліс вивезено з лісо
вих дач і одібрати його нема змоги.

У в а г а .  Кожну деревину, що на висоті грудей менше за один вершок завтовшки,
цінуючи ІІ, вважається в один вершок завтовшки.



Б. Пошкоджені або «рубані молодники штучного та лрироднього походження, коли не 
можна зробити оцінки подеревно» оцінюється так:

1) молодняки і природнього походження від 5—10 рок. ПО 100 крб.
2) . штучного ■ \ я ■ 125 „
8) природнього , від 10—15 рок. . 200 ,
4) . штучного . . . 250 .
5) природнього • Від 15-20 . . 300 ,
в) штучного . . • я . 400 и

за 1 гектар

У в а г а .  За молодняк вважається лісові насадження природнього або штучного похо 
дження, від 5 до 20 років віком. ь

4. Якщо заподіяна шкода молодникам має місце на площині менш від гектару, то втрати 
вираховується за кожний квадратовий метр пошкодженої площі.

5. Якщо молодняк пошкоджено на площі, більшій за половину гектару, то втрати вирахо
вується як за цілий гектар.

в. Втрати за*пошкоджені зарослі штучного та природнього походження до 5 років віком вира
ховується по 40 коп. за кожні 5 квадратових метрів.

7. Втрати за пошкодження деревинних розсадників, плантацій і шкіл вираховується 
«о 3 крб. за кожні б квадратових метрів.

і
Додаток 2 до арт. Н5

ФОРМА ЗАЯВИ ЛІСНИЦТВА ПРО ЛІСОВЕ ПРАВОЛОМСТВО

Надсилаючи при цьому листування в справі лісового праволомства, що його вчинив грома

дянин .............................................................................................................................................. -.......................... -(тахмй-то)

(таке-то)
лісництво пробить притягти громадянина............................................................................. ..........................—

{такого-то
............ ... ............... .............до ................--^кримінальної або адміністративної) відпові-

далькости за артикулами ......................... ................................................................................................................
(тахого-то)

Кодексу І одночасно стягнути з нього заподіяні лісництву втрати в сумі...................... .........................-____

------------------  ---------------------------------- карбованців.

Додаток ..

(Перелічити все листування, що додається).

Підпис

*' .........  ..........."■(•і^адгте «ту)"

192 —року.



Додаток 3 до арт. 115.

ПРОТОКОЛ ПРО ЛІСОВЕ ПРАВОЛОМСТВО м.„

На підставі ст. 47 Лісового Кодексу та Інструкції Народнього Комісаріату Земельних 

Справ та Народнього Комісаріату Юстиції УСРР в 22 червня 1928 року. „Як складати «рото* 

холи про лісові праволомстаа, заводити кримінальні справи проти лісових праволомців та про* 

вадити дізнання4, я,............................................. -........ -........*..... -.............-......................................... лісництва(аламачатм посаду особи, що склада протокола)

(такоЬто) округи -------------------

(авакачатм ім'я. то-Оагакові та пріаваще особа, що склада протокола)
192 року.................................................. .......................... місяця—..............дня при понятих, що підписалм



8
Чи вчинили праволомці опір 

лісовій сторожі, хто вчинив та 
в чому цей опір виявився.

в

9
Чи був трус, де й коли. В 

разі трус був, додати про
токола трусу.

10

Свідчення особи, що ви
явила лісове праволомство, 
та свідків (обставини справи, 
що сприяють виявленню лі
сового праволомия). Писати 
точно словами рсоби, що 
дав свідчення. Під свідченнями 
обов'язково треба підпис 
особи, що дав свідчення.

Про відповідальність за кривосвідчення за 

арт. 89 Кримінального Кодексу УСРР нас 

попереджено----------------------------------------------------

(підпис СВІДКІВ)

11

Свідчення лісового право-
ДОШЦЯ

Писати словами допитува
ного. Під свідченнями обов'
язковий підпис допитува
ного.

•

12 Прізвище, Ім’я, по-батькові 
та домівка понятих.

13 Зауваження понятих.

И
Прізвище, ім'я, по-батькові 

та домівка свідків (коли 
вони в).

1

15 Підпис понятих.

16 Підпис особи, що склала 
протокола.

.

ДОВІДКА: рр, вчинив лісове праволомство

..... і.............. ............................  лісництві в............................. —........ ^....  раз .

Головний лісничий



Арт* 115

Справа Ч

№ 19

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ВИНУВАЧЕНОГО

.............................. року 192 -.............. .................

Ст. 115 

Додаток 4 до арт. 115

дна.
лісництва(аааяачгга восму осоіш. що лромдать іопят)

...............................................................................................  округи, допитував кижченазааного, як вину-
ваченого, що зізнав:

1) Прізвища —.............. ......................... .............................—---------- —
2) Ім'я та по*батькові .................................... ........ ..........................—
3) Вік -------------------------------------------------------------------------
4) Походження та з чого живе

5) Домівка  .............................. ............. ..................... —-—-
6) Родинний стан.................................................-..........................
7) Майновий стан........... -........................ —-.................................
8) Партійність..................................................................................
9) Чи є член профспілки або КНС.............................................

10) Освіта ----------------- ----------------------------------- ----------—
11) Відношення до військової служби............................................
12) Чи судився, або чи був під слідством, коли та за що

По суті закинутого мені винувачекня .............................................
визнаю «ебе за

винного і пояснюю

Підписи: (винуваченого)

Д92 Р*-

ДОПИТ)

посвідчив:
1) Прізвище, ім'я та по-батькові

2)...................................................................... (особи, що допитує)

Додаток 5 до арт. ііб
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ СВІДКА

дня. Я, -------------- ітмачмтя. хто саме ро&х* 
...........допитував нижчезазначеного, як свідка, що

2) Вік ............................................. -..............-
3) Освіта ................................. ——---------------
♦) Професія ........................................................
5) Соціальний став ......................................... ..
в) Партійна належність ....................................
7) Чи є членом профспілки або КНС -
8) Майновий стан - -................... .................-
9) Відношення до винуваченого.....................-

10) Судимість
Про відповідальність'за неправдиві свідчення, за арт. 89 Кримінального Кодексу УСРР, 

мене попереджено.......................................... .................. (підпас саідхл)

Підпис (особи, що «допитує)



Додаток б до арт. 115

ПОСТАНОВА ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ТРУСУ АБО ВИЇМКИ В СПРАВІ Л...................-..............

Село.......... .................................................-.....  ~........... *...................... ...........—.......... 192....... -.року.
Я........................................................ ...........................................................—..........................- -лісництва.

(мода, ярізмще та їм'*)
розглянувши ......... ..........................................................................................
в справі крадіжу лісу в кварталі №...........................................дачі ........................—.
дільничого лісництва ..................................——...........................................................
що в дані (сліди, -свідчення свідків), що у громадянина -.........................................

............................,що живе—

виявив,

(пріямще та ім'я) (точка адреса)
-може бути крадений або незаконно

добутий ЛІС —---------------------------—--------------------------- .......................................................................... ........................................
що його може бути заховано або продано.

Тому, на підставі арт. арт. 94, 95, 173 та 181 КПК УСРР, поставовив пред'явити вище
названому громадянинові вимогу видати незаконно здобутий ліс. В разі вік в цьому відмовить 
вчинити в його господі трус та виїмку, щоб виявити.........................................................  —

Штамп (підпис особи, що склала постанову)
лісництва

ПРОТОКОЛ ТРУСУ ДО ПРОТОКОЛУ В СПРАВІ ЛІСОВОГО ПРАВОЛОМСТВА

/А..... .1..................................... ...............................................192.......... року.
На підставі інструкції Народнього Комісаріату Земельних Справ та Народнього Комісарі

ату Юстиції УСРР з 22 червня 1928 року .Як складати протоколи про лісові праволомства, 
.заводити кримінальні справи на лісових праволомцівта провадити-дізнання* я. нижчепідписаний

лісництва .~
(посіп «себя, що склада протокока)

............-............................... округи

А.

192 • -року.
(Ім’я, оо-бятьхояі і прізвище особи, що склада протокола) 
-............................................................МІСЯЦЯ-.... -------------------- ДНЯ, При ПОНЯ

ТИХ (Ім'я, по-батькові та прізвище початих)
вчинили трус в господі громадянина (Ім’я, по-батькові та прізвище)
В

(иазаа селища) района

округи............................. г — , при чому виявлено:
Вчинено було трус (у будинкові, 1

в коморі на дворі то-що)
Де виявлено крадені лісоматеріали .............
(зазначити точно місце)____________  * _ _____
Що витрушено (зазначити кількість ~ • "
колод, дрючків, Тх довжину, товщу, 
дров в сажнях, вугілля в кулях або на
•кілограми, чи пуди то-що)__________________________________________________________
Чм витрушено заховане, чи лежало 
■несховане (зазначити, як саме було 
заховано, наприклад, у коморі, під
соломою, закопане то-що).______________________________________ ___ __ _______________________

Свідчення особи, що в неї було вчинено трус (писати точно словами особи, що дав 
свідчення):

а) чи визнаєте Ви. що лісоматеріал,виявлений підчас трусу, вкрали саме Ви? Навіщо Ви його
«крали



б) Коли не визнаєте, що це Ви нкрали виявлений у Вас лісоматеріал, то звідкіля й коли- 
Ви ЙОГО одержали? *....................  .............. . %................................. .......д,...г ....... і ......... .

в) Які маєте претензії і заяви з приводу вчиненого трусу?

Підпис особи, що дає свідчення

Ми було вчинено опір підчас трусу,
ким і в чому цей опір виявився? _ ____
Кому сдано до схову виявлений під
час трусу лісоматеріал? _____________ ______________________
Підпис особи, що взяла до схову ви- ’,
явлений лісоматеріал (коли підписати 
відмовляється—позначити про від
мову 'та про причинили, коли їх *
подано).______________________________  _ „ _
Підпис понятих.
Посада й підпис урядових осіб, що
були присутні підчас трусу. •_____
Підпис особи, що вчинила трус.

і

г

І

Додаток 7 до арт. 115.
ПОВІСТКА

Громадянину

т» прізвище особи, що провадить дімашм)
..........192- р. м.--------------------- -----

нці
що живе

Вам треба прибув ....
192.........-року о

(адакачнтм місце промаж син* дізнання)

(зазначити місяць і день)
.........................годині дня в
-------- щоби дати свідчення

в справі №.............................................. ......-.....................
Коли Ви не прибудете сами, то Вас буде приведено примусово на підставі 

КПК УСРР.

>рт. 63 (я** О'ДКІ») 
123 ци* мнуаачсмих)

Прибувши—пред'являти повістку.

(відпис особи, 4о провадить дізнання.)
Повістку вручив „ ................. ............................192---------року

................. ..................................................... (підпис).

* Л і н і я  в і д р і з у .

Додається до дізнання.
РОЗПИСКА В ОДЕРЖАННІ ПОВІСТКИ ПРО ЯВКУ.

Я, нижчепідписаний громадянин .........................-..........— ...—.._______
одержав цього числа повістку

{аазнічити особу, що просадить дізнання).
о ................................  , * годині . >-------- -192--------р.
щоб дати свідчення в справі № ....................... .. "............................ 192 '""р.

(підоис особи, що ІТ вимикається, або підпис домівці»).

Видання Народнього Комісаріату Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции.



(345(477)3(05)477*) ,1928*) Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗВ1Р2ЧИК
«ОМіОКБМЬ ТІ РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОьітгчичо-рвллї^с ьког р уряду укрдіки

3419*2 8 РІК
фФІЦІИіЧЕ КИДЫТОЯ ОДР0ДОЬОГ О КОЯІрЛРШТу іОфТИЦІІ

27 жовтнг 1928 р. Відділ ДРУГИМ № 2027 октября 1928 г. Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ
Постанови Української Економічної 

Наради
(6—13 вересня 1928 р.)

116. Про зниження норм ОБОВ'ЯЗКОВОГО оклад
ного страхування коней від падежу по 
деяких районах та округах УСРР на
1028*1924 рік*.

117. Про узаконення УСРР, що втратили силу 
з наданням чинности постанові Централь
ного Виконавчого Комітету й Ради Народ* 
ніх - Комісарів Союзу РСР з ЗО квітня 
1927 року .Про порядок подання звітности 
державними органами, кооперативними 
організаціями й акційними' товариствами 
з участю державного й кооперативного 
капіталу".

118. Як надавати пільг з обов'язкового оклад
ного страхування в сільських місцевостях 
в 1928*1929 р.

Постанови Наркомюсту, Наркомсоц- 
забезу, ІІаркомзему і Наркомосвітв 

УСРР
(16-13 -31 серпня 1928 р.)

119. Інстру кція, як махггь судово-слідчі органи 
УСРР зноситися в судових справах з за
кордонними органами та приватними осо
бами й установами, що перебувають поза 
межами Союзу РСР, та надсилати й ви
конувати судові доручення.

120. Про встановлення норми аліментів, на
лежних за арт. 268 ЦПК УСРР переваж
ному задоволенню.

121. Про заборону членам колегії оборонців 
бути представниками сторін за розгляду 
земельних спорів у сільрадах.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления Украинского Экономи

ческого Совещания 
(6 —13 сентября 1928 г) ■

116. О снижений норм обязательного оклад
ного страхования лошадей от падежа 
в некоторых районах и округах УССР на 
1923-1929 гоя.

117. Об узаконениях УССР, утративших силу
с введением в действие постановления 
Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 30 апреля ІУ27 г. .0 порядке 
представления отчетности государствен
ными органами, кооперативными орга
низациями и акционерными обществами, 
с участием государственного и коопера
тивного капитала*. ^

113. О порядке предоставления льгот по обя
зательному окладному страхованию в сель
ских местностях и в городах в 1923-29 г. 

—|

Постановления Наркомюста, Нарком- 
сообеса, Наркомзсма и Наркомпроса 

УССР
(16—18— 31 августа 1928 г)

119. Инструкция о порядке сношений судебно
следственных органов УССР по судебным 
делам с заграничными органами, частными 
лицами и учреждениями, которые нахо
дятся за пределами Союза ССР, и о по
рядке пересылки и исполнения судебных 
поручений.

120. Об установлении нормы алиментов, подле
жащих по ст. 266 ГПК УССР преимуще
ственному удовлетворению.

121. О запрещении членам коллегий защитни
ков быть представителями сторон при 
рассмотрении в сельсоветах земельных 
споров.



122. Устава про Державний ІсторикоКультур- 
ний Заповідник (колишній кляштор .Бо
сих Кармелитів*) у м. Бердичеві.

123. Про доповнення арт. 18 та зміну п. „б\ 
арт. 28 інструкції Нарком'юсту УСРР 
з 14 листопада 102? р. .Про застосування 
амнестІГ. що П оголошено до 10-річчя 
Жовтневої Революції".

124. Статут Українського Тресту Середнього 
Машинобудівництва „Укриашбудтрест".

122. Положение о Государственном Историко- 
Культурном Заповеднике (бывший мона
стырь .Босых Кармелитов*) в г. Бердичеве.

123. О дополнении ст. 18 и изменении п. .6* 
ст. 28 Инструкции Наркомюста УССР' 
от 14 ноября 1927 года „О применении 
амнистии, об'явленной к 10 й годовщине 
Октябрьской Революции".

124. Устав Украинского Треста Среднего Ма
шиностроения „Укркашбудтрест*.

ПОСТАНОВИ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ

116. Про зниження норм обов'язкового 
окладного страхування коней від падіжу по

деяких районах та округах УСРР на 
1928-29 рік.

На підставі л. «а* арт. З постанови Ради 
Праці й Оборони з 13 липня 1928 р. «'Про 
обов'язкове окладне страхування <в сільських 
місцевостях на 1928-29 р.> (36. Зак. ОРСР 
1928 р. У* 47, арт. 419) і л. «а* арт. 6 
постанови Ради Праці іі Оборони з 13 липня 
1928 р. «Про обов’язкове окладне страху
вання в містах ага 1928-29 р. <36. Зак 
ОРСР 1928 р. Мв 47, арт. 420), Українська 
Ккоігомгліа Нарада ( п о с т а н о в и . т е :

Пороги 'обов'язкового ощадного страхан
ня коней від падіжу, встановлюй в літ. «Б» 
поділу 1 додатку до постанови Ради Праці й 
Оборони з ТЗ липня 1928 р. «Про обов’
язкове окладне страхування в сільських міс
цевостях на 1928-29 р.> (36. Зак. СРСР 
1928 р. X* 47. арт- 419) по округах. 
Запорізької. Зшюв’ївській, Ізюмській. .райо- 
ігах: Бахмачському, Буринському, Дмит- 
ріївському й Окт^ьському, Конотопської 
округи, округах — Кубинській, Лубен
ській, Луганській. МелітошльськіЙ, Ніжин
ській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 
Прилуцькій, Роменській, Сталінській, Старо- 
більшай. Сумській, Харківській, Херсон
ській і Шевченківській—знизити як в сіль
ських місцевостях, як і в містах, -до п’ят
десятьох (50) карбованців.

Харків. 6 вересня 1928 р.

Заог. Голови Української Економічної 
Наради Дудник.

Корівничий Отрав Української
Економічної Нарада Я. Касян.

Оголошено в „Вістях ВУЦ8К* 18 вересня 
1928 р„ 218.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНСКОГО ЭКОНО
МИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

116. О снижении норм обязательного оклад
ного страхования лошадей от падежа в не

которых районах и округах УССР на 
1928-29 год.

На основании л. «а» ст. 3 пхташшеия* 
Совета Труда н Обороны от 13 июля 1928 г. 
«Об обязательном окладном страховг.ш:н в 
сельских местностях яа 1928-29 г.> <С. 3. 
СССР 1928 г., Ув 47, ст. 419) и и. «а» ст. 6 
постановлена Совета Т^руда и Обороны от 
13 июля 1928 с., .«05 обязательном окладном 
страховании в городах на 1928-29 г.» <С.З. 
ССОР 1928 т., Хе 47, ст. 420),—Украин
ское Экономическое Совещание пост  а  и  о -  
вило :

Нормы обязательного окладного страхо
вания лошадей от падежа, установленные 
в лит. «Б» раздела 1-го приложения к по- 
стаяовлению Совета Труда и Обороны от 
13 июля 1928 г. «Об обязательном окладном 
страховании в сельских местностях на 1923- 
1929 г.» (С. 3. СССР 1928 г., У* 47, ст. 419). 
по округам: Запорожскому, Зиновьевскомуу 
Пзюмекску, райская—Бахяачскому, Бурга- 
смому, Дмктриевскому и Оотябрьскону Коно- 
топского округа, округом—Купянскому, Лт- 
бонекому, Луганскому, Мелитопольскому, Не
жинскому, Николаевскому, Одесскому, Пол
тавскому, Прмуімжому, Рояенсклму, Ога- 
лтатскшу, Старобаїьськаму. Соевому, Харь
кова»*)*, Херсонскому н Шеэчепксажому— 
слизить, как в сельских местностях, так » 
в городах, до гагпееоягн <50) рублей.

Харьков, 6 сентября 1928 г.
Зам. Председателя Украинского Экономиче

ского Совещания Дудник.
. Управляющий Делами Украинского Эко- 

I номиче&ого совещания Я. Касыв*.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 18 сен

тября 1928 г., И 218.

сзо



117. Про узаконення УСРР, що втратили 
•оту з надання* чинности постанові Цен
трального Виконавчого Комітету м Ради На
роднії Комісарів Союзу РСР з ЗО квітня 
1927 р. «Про порядок подання звітносте 
дфкамниии органами, кооперативними ор
ганізаціям й акційними товариствам* з 
участю державного й кооперативного ка- 

♦ пітаяу».
В з вязку з наданням чинносте постанові 

Центрального Виконавчого Комітету Я Ради 
Народнії Комісарів Союзу РСР з ЗО квітня 
1927 р. «Про порядок подання звітвостн 
державними органами, кооперативтами ор
ганізаціями та акційними товариствами з 
умаслю державного й кооперативного капі
талу» (36. Зак. СРОР 1927 р., Лі 26, арт. 
278), Українська Економічна Нарада п о- 
' С т а я о в и л а :

Визнати, що з наданням чинности зазна
ченій ’іюстапові втратим склу нижченаве- 
дені постанови Української Економічної 
Ради:

1. Постанова Української Економічної Ра
ди з 26 другою 1921 року «Поо звіти уряд- 
тяиггв та установ» (36. Уз. УСРР 1921 р. 
У* 26, арт. 780).

2. Постанова Української Економічної 
Ради з 12 травня 1922 р. «Про доставлен
ия УЯВЛЮ звітних відомостей, необхідних 
іншим установам» (36. Уз. УСРР 1922 р. 
У» 22, арт. 363).

Харків, б вересня 1928 р.

Заст. Голови Української Економічної 
Наради Дудник.

Керівничнй Справ Української
Ешкчячної Наради Я. Касян.

Оголошено 8 „Вістях ВУЦВК“ 12 вересня 
1928 р. № 213.

117. Об узаконениях УССР, утративших силу 
с введением • действие постановления Цен
трального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 
30 апреля 1927 года «О порядке представ
ления отчетности государственными органа
ми, кооперативными оргаї кзациями и ак
ционерным обществами с участием госу
дарственного и кооперативного капитала».

(В связи с введением в действие постанов
ления Центрального исполнительного Коми
тета н Совета Народных Комиссаров Союза 
00Р от 30 апреля 1927 г. «О порядке пред
ставления отчетности государственными ор
ганами, кооперативными организациями и 
акционерными обществами с участием госу
дарственного и кооперативного капитала» 
(С. 3. ОСЮР 1927 г., У* 26, ст. 278), Украин
ское Экономическое Совеацан не п о с т а н о 
в и л о :

Признать, что с введением в действие вы
шеуказанного постановления утратили силу 
нижеследующие постановления Украинского 
Экономического Совета:

1. Постановление Украинского Экономи
ческого Совета от 26 декабря 1921 т. «Об 
отчетах ведомств и учреждений» <(С. У. УССР 
1921 г., У* 26, ст. 780).

2. Постановление Украинского Экономиче
ского Совета от 12 мая 1922 г. «О доставле
нии УШШС отчетных сведений, необходимых 
другим ведомствам» (С. У. УООР 1922 г., 
У* 22, ст. 363).

Харьков, б сен^бря 1928 г.

Зам. Председателя Уіфаинского Экономиче
ского Совещания Дудник.

Управляющий Делами Украинского Эконо
мического Совещания Я. Касьян.

Расп)6ликовано в .Вістях ВУЦВК* 12 сен
тября 1928 г. № 213.

118. Як надавати пільг з обов'язкового ок- 
-яаююго страхування в сільських місцево

стях та в містах у 1928-29 р.
Па підставі арт. 7 постанови Ради Праці 

і Оборони з 13 липня 1928 р. «Про обо
в'язково окладне страхування в сільських 

чгісцевостях на 1928-29 ртк» <36. Зак. ОРСР 
192І8 р. X* 17, арт. 419) і арт.^9 постанови 

Ради Пращ й Обороїш з 13 лшшя 1928 р- 
«Про обов'яввове окладне страхування в мі-

118. О порядке предоставления льгот по обя
зательному окладному страхованию в сель
ских местное тих и в городах в 1928-29 году.

Па основании ст. 7 {постановленая Совета 
Труда и Обороны от 13 июля 1928 г. «Об обя
зательном окладном страховании в сельских 
•местностях на 1928-29 год» <С. 3. ССОР 
1928 г., № 47. ст. 419) в ст. 9 постанов
ления Совета 'Друда и Обороны от 13 июля 
1928 г. «Об обязательном окладном страхо-



стах на 1028 - 29 рік» (36. Зак. ОРОР
1928 р. Лі 47, арт. 420), Українська Еко
номічна Нарада п о с т а н о в и л а  затверди- 
ти янжчонаведеяу 'інструкцію як надавати 
пільг з обов'язкового окладвого страхування 
в сільських місцевостях та в містах у 1928 -
1929 році.

Інструкція
ям надавати пільг з обов'язкового окладного 

страхування в сймькмх місцевостях та в 
містах » 1928 • 1929 році.

І. Як н а д а в а т и  п і л ь г у  у  с і л ь *  
с ь к н х  ( м і с ц е в о с т я х .

1. Пільги сільській людності з обов'язко* 
■того окладного страхувати в 1928*1929 р. 
встановлюється у формі повної» або частко
вого увільневвя від страхових платежів,
з тим. щоб загальна сума знесених з людно
сти страхових платежів за зазначевнй рій 
не перевищувала 12% нарахованого окладу 
на всі види окладного страхування в сіль
ських місцевостях.

2. Пі .шш з обов’язкового окладного стра
хування надається: 1) біднішій людності, а 
так само громадянам, що Тх господарства 
потерпіти івід стихійного .тиха (пожежі, па- 
діжу худоби то-що), 2) родивам червоноар- 
зайців, 3) переселенцям і розселенцям, які 
мають пільги щодо уплата едшого сільсько
господарського податку’, 4) товариствам гро
мадського обробітку землі й машвиово-тр£к- 
торннм товариствам стосовно будівель за
гального користування і 5) доброхітннм по
жежним оргалгізатям, що діють у селах на 
підставі зареєстрованих встановленим по
рядком статутів.

З- Пільги, яадавані біднішій людності і 
громадянам, що потерпілії від стихійного ли
ха, натягають або в повному звільїгшні від 
внесення страхових платежів, або у змен
шенні їх яа 50 %■

Пільги товариствам громадського обробіт
ку землі та хашпнооо-тракторних товари
ствам полягають в повному або частковому, 
залежно від місцевих умовив, звільнені від 
внесення страхових платежів за будівлі за
гального користування.

4. Родипам червоиоармійців, коли вони, як 
бідніша лютість, не мають більших пільг 
(повне увільнення або зменшення на 50%),

ванни в городах ва 1928-29 гоц» <С. 3. СССР
1928 г., № 47, ст. 420), Украинское Эконо
мическое Совещание п о с т а н о в и л о  
утвердить нижеследующую инструкцию о- 
порядке предоставления льгот по обязатель
ному складному страховаивю в сельских 
местностях я в городах в 1928-1929 году.

Инструкция
о порядке предоставления льгот по обяза
тельному окладному страховано в сельских 
местностях и в городах в 1928-1929 гаку.
I. О п о р я д к е  п р е ц о с т а в л е н н я  

л ь г о т  в  с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х .
1. Льготы для сельского населения по обя

зательному окладному страхованию в 1928-
1929 году устанавливаются в виде полного 
или частичного освобождения от страховых 
платежей с тем, чтобы общая суш описан
ных с иаселепия страховых платежі за 
указанный год не превышала 12% нате- 
слетого оклада по все* ведам окладного- 
страхования в сельских местностях.

2. Льготы по обязательному окладному 
страхованию предоставляются: 1) беднейше
му населению, а также гражданам, хозяйства 
которых пострадали от стайного бедствия 
(пожара, падежа скота я т. о.), 2) семья ц. 
красноармейцев, 3) переселенцам и рассмен- 
цак, пользующимся льготами по уплате еди
ного сельско-ходяйственного налога, 4) това
риществам оо общественной обработке земля 
п - машинно-тракторным товариществам в 
отношения строений общего пользования и
5) добровольным пожарным организациям, 
действующим в селах на основании зареги
стрированных в установленном порядке уста
вов.

3. Льготы, предоставляемые беднейшему 
населению я гражданам, пострадавшим от 
стихийных бедствий, заключаются ил в пол
ном освобождении от внесения страховых 
платежей пли в снижении таковых яа 50%. 
Льготы товариществам по общественной об
работке земли я машиилоИракггорвым това
риществам заключаются в полно* дли ча
стичном, г зависимости от местных условий, 
освобождении от внесения страховых плате
жей за строения общего пользования.

4. Семьям крзсаозрмейцев, если овв, как 
беднейшее население, не пользуются боль
шими льготами (полное освобождение иля



обов’язково надасться зменшення страхових 
платежів ва 33Ув%.

5. Переселенців і розселенців, що пере
селяються і розселяються порядком правил 
про землевпорядження та переселення, 
увільнепнх сповна від уплати єдиного сіль
ськогосподарського податку, увільпюеться 
сиоапа від уплати страхових платежів.

6. Доброхітні пожежні організації, зазна
чені в арт. 2, увільняється сповна від вве- 
сонна страхових платежів аз будівлі, ви
користовувані під службові приміщення, а 
так само за -штатний кінський склад.
. У в а г а .  Пільги в страхуванні кін

ського складу надасться доброхітнвм по
жежним організаціям тільки в тих окру
гах, де запроваджено обов'язкове окладне 
страхування коней.

*. 7. Господарства, увільнені сповна або 
частково від внесення страхових платежів 
за 1928-29 р шовна увільнюєтьоя від 
внесення недоплат минулих років у всіх ви
дах окладного страхування.

Списані у цьому разі суми недоплат не 
зараховується до 12% пільгового фонду 
(арт. 10).

8. До осіб, призваних до лав Червової 
Армії й Червоної Флоти, що їхнім роди
нам надасться аїльги в окладному страху
ванні (арт. 4), (належать:

а) ряде® червбпоармзйці, що відбувають 
речепець обов’язкової військової служба за 
призовом (але не червопоармійці, зцо внелу- 

» жилі такий реченець і досталися ва вій
ськовій службі доброхітяо);
' б) особи, що мають бути призвані >до лав 

Червоної Армії і Червоної Флоти восени' 
1928 р.:

в) добровольці, що вступили <на військо
ву службу перед реченцем призову їхніх ро
весників до Червоної Армії й Червоної 
Флоти:

г) молодший памашцішй склад, що е 
на службі порядком відбування військової 
ловташопп Сале ее * понадстрокові служ
бовці).

9. 8а родину осіб, що є на дійсній вій
ськовій службі, вважається кревно-трудове 
об'єднання осіб різного ступеня СПО[СДЯх'- 
ности. що живуть укупі Й держать одно го
сподарство або живуть із сильних коштів.

сяяженне ва 50%), обязательно предостав
ляется снижение страховых платежей ва 
ЗЗУ3%.

5. Переселенцы н раоселевцы, переселяю
щиеся г расселяющиеся в оорадке правы о 
землеустройстве н переселении, освобожден
ные полностью от уплаты единого сельско
хозяйственного налога, освобождаются пол
ностью от уплаты страховых платежей.

6. Добровольные пожарные организация, 
указанные и ст. 2, освобождаются полностью 
от внесения страховых платежей за строе
ния, используемые ОЛЯ служебных •помеще
ний, а также за штатный конский состав.

П р и м  е ч а н и  е. Льготы по страхова
нию конского состава предоставляются до
бровольным пожарным организациям толь
ко в тех округах, где введено обязатель
ное окладное страхование лошадей.
7. Хозяйства, освобожденные от впесепвя 

страховых платежей в 1928-1929 году пол
ностью иля частично, полностью освобож
даются от впесепвя -недоимок прежних лет 
пс всем видам окладного страхования. Опи
санные в этом случае суммы недоимок ъ счет 
12%-ного льготного фонда (ст. 10) ве за
считываются.

8. К лицам, шрнзвалпым в ряды Красной 
Армии и Красного Флота, семействам кото
рых предоставляются льготы ж» окладному 
страхованию (ст. 4), относятся:

а) рядовые красноармейцы, отбывающие 
срок обязательной военной службы по призы
ву (по пе красноармейцы, выслужившие та
кой срок н оставшиеся на военной Счлужбе 
добровольно);

б) лица, подлежащие призыву в ряды 
ГСоасдой Армян н Красного Флота осенью 
1928 года;

в) добровольцы, поступившие на воен
ную службу до срока иризьгва их сверстни
ке* в Красную Армию и Красный Флот;

г) младший командный состав, состоящий 
на службе в порядке отбывания 'Боннской но- 
винности(но ло сверхсрочно служащие).

9. Под семьей лиц, состоящих на дейст
вительной воепой службе, разумеется родст- 
вевво-пруддвое обвинение лиц разные сте
пеней родства, живущих вместе н ведущих 
одно хозяйство и.тп живущих па общие сред
ства.



За таких, що иалешагь до складу іроденн, 
вважається так само Й осіб, що увійшли до 
родини через шлюб або прнймацтво.

У в а г а .  Із окладу родини не виклю
чається осіб, що пішли тимчасово на тру
довий заробіток, але яких не вважається, 
на підставі закону, за вибулих із складу 
дверу.

10. -Правління Держстраху УСРР вирахо
вує 12 % віа суми окладних платежів, що 
мають надійте згідно з планом окладного 
страхування в усіх його вщах на 1928- 
1929 рік і (розподіляє вираховгау суну 
(пільговий фонд) між Автономною Молдавсь
кою Соціалістичною Радянською Республікою 
і округами. Зазначений розподіл затверджує. 
Народній Комісаріат Фівзнеів УСРР.

11. Розподіл призначеної для Автономної 
Молдавської Сощіялістичної Радянської Рес
публіки в для кожшої округи частини шь- 
ювого фонду між окремими районами за
тверджують, за належністю, Рада Народигх 
Комісарів АМСРР і президії округовнх вико
навчих комітетів з участю представника ко
мітету везаможннх селян.

У-в аг а. Звіти про розподіл пільг над
силається до Правління Держстраху 
УСРР.
12. Призначену кожному районові части

ну пільгового фоиду між окремими сільсь
кими радами розподіляють районові виконав
чі комітети з участю представника комітету 
иезаможпих селян.

13. Розподіляючи пільговий фонд між ок
ругами, районами і сільськими радами, бе
реться на увагу економічний стан кожної 
з перелічених адмішетратнвио-тернторіяль- 
них одиниць, а тазе само розмір (вражаю по
точного року з тим, щоб економічно слаб
шим місцевостям було надано більш пільг.

14. Рада Народніх Комісарів АМСРР і 
президії округовнх виконавчих комітетів 
(арт. 11) встановлюють ознаки для впзна- 
чешія матеріального стану* зазначених в 
арт. 2 категорій страхувате.тів, порядок чер
говосте надання пільг зазначеним категоріям 
і розпар пільг кожній категорії (зменшення 
страхових платежів або повне звільнення

Входящами в состав семьи считаются так
же -лица, еошедоше 8 семью путем брака 
жги лрнмачества.

П р и м е ч а н и е .  Из состава сомьи .яе 
исключаются лица, ушедшие временно на 
трудовой заработок, но яе -считающиеся, 
на основании закона, выбывшими ад со
става двора.
10. Правление Госюпраха УОСР исчисляет 

1 2 % ' о т  суммы окладных платежей, 'Предпо
ложенных к поступлению, согласно етл'мну 
окладного страхования во всем его видам на 
1928-1929 год. и (распределяет исчисленную 
сумму (льготный фонд) между Автономной 
Молдавской Социалистической Советской 
Республикой и отрутами. Указанное расоре- 
деленио утверждается Народным Комисса
риатом Финансов УОСР.

И. Распределение назначенной для Авто
номной Молдавской Социалистической Совет
ской Республики и для каждого округа части 
льготоог.) фонда между отдельными районами 
утверждается, -по принадлежности. Советом 
Народных Комкссаіров АМОСР н президиума
ми окружных ишоднтелитых комитетов при 
участии представителя комитета яезаможпых 
селян.

П р и м е ч а н и е .  Отчеты о распреде
лении льгот направляются Правлению Гос
страха УОСЗР. *
12. Распределение (назначенной для каж

дого района части льготного фонда между 
отдельными сельскими советами производится 
районными исполнительными комитетами при 
участил представителя комитета незаможных 
селян.

13. Прв распределении льтотного фонда 
между омутами, районами и сельскими сове
тами -принимается во внимание экономиче
ское состояние каждой ад перезделетаьгх 
аданнтетратнвво-террнторнальных едилил, а 
также размер урожая текущего года с тем, 
чтобы экономически более слабым местностям 
было (Предоставлено больше льгот.

14. Совет Народных Комиссаров АМОСР « 
президиумы окружных исполнительных коми
тетов (ст. 11) устанаиввают признаки для 
определения материального положення ука
занных в от. 2-й категорий страхователей, 
порядок очередности іредошвленвя льгот 
указанным категориям и размер льгот для 
каждой категории (снижение (страховых пла
тежей или полное освобождение от плате
жей). не выходя ори этом за пределы предо-



від платежів), не переходячи дри цьому меж 
наданої АМСРР або дашй «эре*» суми пільг.

15. Сільські ради спільно з оредставпя- 
камн місцевої організації незаможних селян 
і місцевого селянського товариства взаемо- 
Всіюйогл, а так само з сільським страховим 
упоаюважеиим складають списки громадян 
•ч біднішої людности, родин червоноармійців, 
громадян, що потерпіли «ід стихійного лиха, 
переселенців та розселенців, а так само 

товариств.громадського обробітку землі, ма- 
шииово-тракторвих товариств і доброхіт- 
ніх пожежних організацій, що їм надається 
пільги що до уплата страхових п.гатеяав, т- 
рішуючи при цьому, кого з біднішої людно
сти, громадян, що потерпіли від стихійного 
лиха, товариств громадського обробітку зе
млі і машиново-трвкторннх товариств увіль
няється від страхових платежів сповна або 
частинно. Зазначені списки, по тому, як 
їх затвердить президії районових виконав
чих комітетів, передается страховим аген
там для 'відміток в іменних платіжних спи
сках про надані пільги.

16. Надаючи пільги поодиноким страху- 
вателям з числа (адюігої людаостн. сільсь
кі ради повинні керуватися як вказівками 
органів, зазначених в арт. 14, як і дійсним 
гатеріяльнта етапом громадян, що їм ‘нада
сться пільги.

17. «Громадяни, не внесеш <в списки осіб, 
що їм надано пільги (арт. 15), але які вва
жають, що вони мають право дістати їх, 
вдають заяви про жадазиія пільг до тадпо- 
відної сільської ради.

18. Складені від сільської ради і затверд
жені від презщії районового виконавчого 
комітету списки осіб, що їм надано пільги, 
•яеНиуться в сільських |юдаа <на'видноті.

19. Рада, Народи і т Комісарів АМОВР і ок
ругові виконавчі комітети в межах установ
леного реченця внесення страхових платежів 
(від 1 жовтня до 31 ірудня 1938 р.) вста
новлюють окремі реченці для внесення пла
тежів як дія АМСРР або окрути в цілому, 
як і для окремих місцевостей.

20. (карги їм постанови сільських рад 
у ащювах вадавдя альт, залггероешаеі осо
бі подають до районових виконавчих ко«І-

етавлевной .АМССР или данному округу сум
мы льют.

15. Сельские советы совместно с предста
вителями местной организации незаможных 
селян и местного селянского обществе ВЗЯ- 
■иокмтсающи, а также с сельским страховым 
умншомочевиым составляют списка граждан 
из беднейшего населения, семейств врасно- 
грхейцев, граждан, пострадавших от стихий
ного бедствия, переселенцев и расселевцев, 
а также -гаваркіцеств по общественной обра
ботке земли, машипно-тракториьл товари
ществ и добровольных (пожарных обществ, 
конм предоставляются льготы по уплате 
страховых платежей, разрешая при этом, 
кто из беднейшего населения, граждан, по
страдавших от стихийных бедствий, товари
ществ яо общественной обработке земли и 
машинно-тракторных товариществ освобож
дается от страховых платежей яолвостмо 
или частото. Указанные списки, но утверж
дении «гх (президиумом районных кшолнн- 
тельнык комитетов, (передаются страховым 
агентам для отметок в именных платежных 
свитках о предоставленных льготах.

16. ‘При предоставлении льгот отдельным 
страхователям из числа беднейшего населе
ния, селыокие советы обязаны (руководство
ваться как указаниями органов, указанных 
в ст. 14, так и де&тгонтельньвг материаль
ным положением граждан, которым предо
ставляются льготы.

17. Граждане, ее веесевные в описки лип, 
коим предоставлены льготы (ст. 15), во счи
тающие, что они имеют право на получение 
таковых, обращаются с заявлениями о ирадо- 
ставлений льгот в соответствующий сельский 
совет.

18. Составленные сельским советом к ут
вержденные президиумом районного испол
нительного комитета списки лиц, которым 
предоставлены льготы, вывешиваются в 
сельских советах на вадног месте.

19. Совет Народных Комиссаров АМСОР и 
окружные исполнительные комитеты з пре
делах установленного срока -вн осенил страхо
вых платежей <с 1 октября по 31 декабря 
192$ г.) устанавливают частные сроки для 
взноса платежей как для АЖСР или охруга 
в целом, так и для отдельных местностей.

20. Жалобы па постановления сельских 
совете но датам о предоставлении льгот по
даются эашггеумчованыымн лицами в район -



теоів, що розглядають скарги до одержанні 
виевозку ірайоиивоіч) од^айпюго агента.

21. Щоб як-пай^ксфше розпсчати збір 
страхових я-ютежів, роботу в справі роз
поділу й надання пільг в АМСРР і округах 
ловшшо снкоиуватії в такі реченці: Прав
ління Держстраху УСРР нсгайио по видніші 
ції; районові виконавчі комітети затверд- 
сарів АМСРР і округовим виконавчим комі
тетам латпертжешй від Бородо ого Коміса
ріату- Фітинів УОРР родію діл пільгового 
фонд)’ по АМСРР ч округах (арт. 10); Рада 
Народні* Комісарів АМСРР і округові вико
навчі комітети затверджують розподіл пільг 
між окремими районами (арт. 11) протягом, 
трьох днів від для одержання цієї інструк
ції: районові «виконавчі комітети затверд
жують розподіл, пільг між окремими сіль
ськими радаля (арт. 12) протягом трьох 
днів, сільські ради заимічують всю покладену 
на них -роботу (арт. 15) протягом одпого ти
жня. 4

22. Иідповиальиість за правильне й сво- 
ечаспе, згідио з цією іисгрукцісю, пааанпя 
пільг в обов'язковому окладному страху
ванні в сільських місцевостях, покладається 
па Раду Народні* Комісарів АМСРР і округові 
виконавчі комітети.

П. Ял н а д а в а т и  п і л ь г  у  м і с т а х .

23. -Пільги міській людності в усіх -вадах 
обов'язкового оклашюго страхування на 
1928-1929 -рік падолться у формі звіль
нення івлхіичюквх страх у-ватолв від страхо
вих платежів, повпістю або частково, на лід- 
ста В! постанов спеціяльннх комісій (арт. 31) 
з тим. щоб загальна сума списаних страхо
вих платежів пе перевищувала 7% загаль
ної су»и дорахованого окладу в усіх видах 
окладного страхування в містах.

24. Вирахування 7% від загальної сума 
нарахованої страхової врем'ї проваліться 
окремо по кожмсбіу міісту й селищу міського 
галу.

25. Повне або часткове звільнення від 
страхових платежів надається: а) біднішим 
етрахувателям, б) громадянам, що їхні гос
подарства потерпіли від стихійного лиха

ные ївсполввтельньїе комитеты, коо ртссма- 
тривают жалобы после получения закличе- 
етя (районного сграігсвого агента.

21. В целях скорейшего начатия взимания 
страховых платежі работа а» уоспределе- 
вню -в предоставлению льгот в АМСС? н 
округах должна быть произведем”.- в следую
щие ороки: Прсвлмше Госстраха УССР.не
медленно по надання настоящей инструкция 
рассылает Совету Народных Комиссар»» 
АМССР и окружным гаюлительннм коми
тетами утвержденное Надопыч Комисса
риатом Финансов УССР раопред^зение льгот
ного фонда по АМССР я округам (ст. 10»; 
Совет Народных Комиссаров АМССР н >-круж
ные исполнительные комитеты утвертуают 
распределение льгот между отдельными райо
нами (ст. 11) а течение трех дней «со дня 
получения настоящей отец укшга; райяиые 
исполнительные комитеты утверждают рас- 
праделепие льгот между отельными сельски* 
мя советами (ст. 12) в течение трех*дней, 
сельские советы заканчивают «н> возложен
ную на пах работу, (ст. 15) в течение одной 
недели.

22. Ответственность за правильное в свое
временное, в соответствии с настоящей ивст- 
рувцаей, 'предоставление льгот во <-б;йатель- 
ному -окладному страхованию п сельских 
местностях «возлагается на Совет На|хдоых 
'Комиссаров АМССР я окружные игтиен- 
те.тьпыо комитеты,

И.» 0 п о р я д к е  п р е д о с т а в л е н и я  
л ь г о г  в  - г о р о д а х .

23. Льготы д.тл городского Пасліеяия во 
всем видам обязательного окладного страха 
иания в 1928-1929 году яредоставляютея в 
виде освобождения отельных страхователей 
от страховых «платежей подлостью или ча
стило,- та озігаеашін постановлений особых 
комиссий (ст. 31) с тем, чтобы общая сумма 
списанных страховых платежей не превышав 
ла 7% общей суммы начисленного оклада по 
всем ’видам окладного страхования « г о 
родах.

24. Почисленеє 7% от .УіщсІГ суммы па- 
численной страховой премии производятся 
пельпо по каждому городу и п«>:елелпю го
-•«•чого тала.
26. Полное или частичное о.тюжігчія«г 

от страховых платежей предоставляется:
а) бедней-шях страхователям: б) гражданам, 
хозяйству которых -пострадали от стихийных



•(пожежі, падежу худоби то-що), в) родинам 
червоооаіраійців, г) добрахтіім пожежним 
організаціям.

26. Вовне або часткове звільнення від 
страхових платежів можна надавати так са
мо і тим страхувателям, що згідно з арт. 10 
постанови Ради Праці й Оборони з 13 липня 
1928 р. «Пр:) обов’язкове окладне страху
вання в аистах на 1928?29 рак» <36. Зак. 
(ІЧ)Р, 1928 р. У* 47, арт. 420) мають право 
на зігнжку з тарифу премій, якщо ці стра- 
гувателі належать до категорії осіб, зазна
чених у п. п. *а», «б» і «в» попереднього 
артикулу. За випадків, коли сграхт-ватель 
мас право на знижку з тарифу премій і ра
зом з там йому надається пільгу розміром 
більшим за знижку, па яку він має право,- 
то знижку покривається пільгою, наприклад: 
зинжку з' тарифу премій розміром 20 % по- 
вривається пільгою у фермі частинного 
звільнення «д страхових платежі® розмі
ром 50%.

27. Страхувателів, звільнених сповна або 
чатово від 'внесения страхових платежів 
окладу 1928-29 р., сповна увілмтюється вд 
внесения недоплат минулих років в усіх ви
дах окладного страхування. Списані в цьому 
разі суми недрплат до 7 % пільгового фонду 
(орт. 23) йе зараховується. •

28. Страху вателі, зазначені в п.и «а» та 
«б» арг. 25, дістають пільги у формі повного 
або частинного, ее менш, як на 50 %, увіль
нення від страхових платежів.

Щоб дістати пільги, страхувателі, зазна
чені в цьому артикулі, повинні подати заяву, 
до спеціальної комісії (арт. 31).

29. Пільги родинам яервоноармійців обов’
язково надасться у формі зменшення страхо
вих платежів на 33*/а%, ■коли їх, як бід
нішу людність, не увільнено повністю від 
внесешся страхових платежів або їм не на
ді, по вищого висотку зменшення.

Родини червопоармійців про своє право 
на одержання пільг у формі обов’язкового 
зменшення страхових платежів на 33*/»% 
повинні заявляти страховому агентові і по
дати довідку військової частини про пере
бування члепа родини на військовій службі.

У в а г о- За осіб, що є па дійсній війсь
ковій службі та їх родили вважається 
осіб, перелічеппх в арг. арт. 8 і 9 цієї ін
струкції.

бедствий (пожара, падежа скота и т. п.), 
в) семьям красноармейцев; г) добровольным 
пожарным организациям.

26. Полное ил в частичное освобождение 
ог страховых платежей может предостав
ляйся также и тем страхователям, которые, 
согласно ст. 10 постановления Совета Труда 
н Обороны ог 13 июля 1928 г. «Об обяза
тельном окладном страхований в говорах на 
1928-29 год» (С. 3. ССОР 1928 г., X* 47, 
ст. 420), имеют право на скидку с тарифа 
премий, если эти страхователи относятся к 
категории лиц, указанных в п/п. « а » ,  <б> и 
«в» предыдущей статьи. В случаях, когда 
страхователь имеет право па скидку с тари
фа премий и вместе с тем ему предоставляет
ся льгота в размере большем, чем скидка, на 
которую он имеет право, то скидка покры
вается льготою, •нап.'рммер: скидка с тарифа 
премий в раомеро 20% покрывается льготою 
в ваде частичного освобождения от страхо
вых платежей в размере 50 %.

27. Страхователи, освобожденные пол
ностью или частично от взносов страховых 
платежей оклада 1928-29 года, полностью 
освобождаются от внесения недоимок преды
дущих лет по всем видам окладного страхо
вания. Спяеавные в этом случае суммы не
доимок ® счет 7%-ного льготного фонда 
(ст. 23) йе засчитываются.

28. Страхователи, указанные в дл. «а»— 
«б» ст. 25, ло/гучают льготы -в виде пол
ного ми частичного, не менее чем -на 50%, 
освобождения от страховых платежей.

Для получения /льгот страхователи, ука
занные в настоящей статье, должны подать 
заявление особой комиссии (ст. 31).

29. Льготы семьям красноармейцев обяза
тельно предоставляются в виде снижения 
страховых платежей на 3 3 % % ,  если они, 
в качестве беднейшего населения, не осво
бождены полностью от взносов страховых 
платежей ІГЛТТ гм не 'предоставлен более вы
сокий процент снижения.

Семьи красноармейцев о своем праве на 
получение льготы в виде обязательного сни
жения страховых 'платежей на 33% % долж
ны заявят страховому агенту и предста
вить справку поноской части о лребывавви 
члена семьи па военной службе.

П р и м е ч а н и е .  Под состоящими на 
действительной военной службе и их 
семьями подразумеваются лица, перечи
сленные г ст. ст. 8 и 9 настоящей наст- 
рукция.



30. Доброї гпгі пожежні організації, що 
діють на підставі зареєстрованії встааов- 
ним порадим статутів, увільняється осе- 
«кію страхових іштежів за їхні служ
бові будівлі і за штатній кінській оклад.

Увага.  (Пільги по страхуванню ковей 
надається цім організаціям тільки в ти 
округах, це запроваджено обов'язкове 
окладне страхування коней.

31. Дли розгляду заяв страхувателів, за- 
авачеякх « а. ц. <а> і «б» арг. 25 про ви
дання їм иільг. утворюється спеціальні во- 
жкії в адміністративному центрі АМСРР— 
у окладі представників (по одному) від Кон
торе Держстраху АМСРІ\ йароднього Комі
саріату Соціального Забезпечення АМСРР, 
Наредяього Комісаріату Внутрішніх Оправ 
АМСРР і Народиього Комісаріату Земельних 
( прав АМСРР: в округові містах—у складі 
представників (по одному) від міоцевої кон
тор* Держстраху УСРР, окрутової інспекту
ри сседялшого забевпечешгя, ояругового аа- 
звдістратннного відділу і окруоовшо земель
ного віхіілу. а в районових центрах—у скла
ді страхового агента по одному представнику 
від адмікктратнвно-мшційного і земельного 
відділків радонового виконавчого комітету 
та районовано івсоеотгора соедядьносо забез
печення. Голів комісій обирают* комісії з 
поміж себе.

32. Від страхових платежів звиииоетыя 
тільки тих страхувателів, зазначених в п. п. 
«а» і «6» арт. 25, до дійсно цеотроцожпі 

їх виплатити. Спроможних прахувателів, 
ярм родин чс^іккврогійців, пе можна увіль
няти від страхових платеж» навіть « тоці, 
коли загальна сума ап осевого складу буде 
менша за 1% від загальної ожи «варахова- 
вето склаау. лрпвюечны вля падаем стра
ховик пільг.

В останньому разі комісії, зззяачепі в арт. 
31, повинні негайно повідомити контору 
Держстраху АМСРР і округову контору 
Держстраху УСРР про розмір лишків пільго
вого фонду.

33. Контора Держстраху АМСРР і окру
гові контори Держстраху УСРР розподіляють 
зазначені в попередньому артикул лиши 
пільгового фоаіу між тип містами та се
лищами міського тмпу, де 1% загальної

30. Доіфцеильвие оожараые орган віщі, 
деісгвуювие ви освовяпи мрепшрировіи- 
в ш вуставовлепам ооредве уставок, овьо- 
бяцаювев волвотю от страховик плате
жей ва п служебные ооггроікі і аа штат
ный совеий состав.

’ЙІ рминівп йе.  Льготы оо страхова
нию лошадей предоставляются укал&пыи 
орган шатам толи» в тех округи, г» 
введено обязательное окладное страхова
ние лошадей.
31. Для рассмотрения шлвлспй страхо

вателей- указанных в пл. «а»—<6* ст. 25 
о цкдогаелевяи ш льгот, образуются осо
бые ком всем: в адиижтратиевом цент)*е 
АМОСР—в составе представякм''*! уио
му) от Коеторы Госстраха АЧССР. Нарад- 
ного Ксшадеаряата Солмальпого Обсглечпмя 
АМССР, Народного Комиссариата Ввутрен- 
ни Дел АМОСР м Народної.> Котмкх.»ри;гга 
Зедоцапя АМОСР; в «адужиих тродрх—е 
составе представителе! (но едвоиу) от ю'ст- 
ной конторы Госстраха У ОСУ. окружной и:*- 
сярстуры соцшынго оГктшч^епш. скружво- 
го адмвнасграттевого отпела к окружного 
земельного отдела, а в районвых центрах— 
в составе страхового агевя, по оовому цред- 
ставігтелю адпввпративео-милицейского п 
земельного отделений районного исполни
тельного вошггета і райлнжто внепегто  ̂
соціального обеспечения. Председатели по* 
мвссий взбираются коаиегояі из своего 
состава.

32. От стралпвых платежей освобож
даются лишь те страхователи, укаа&мме в 
я. л. «а*—<б» ст. 25. которые действитель
но не в состояние и уплатить. Имучдме 
страссоватвли, ва «клклееяем семой кра- 
саоармейцев, не могут быть освобождены от 
страховых платежей даже и в ток стае, 
еш общая сумма л Исая него оклада будет 
иевьше 1% обшей супы вачклеевого 
оклада, оредваиачевных для предоставле
ния страховых льгот.

<3 догдонм случае «ояксяі, указанные 
в ст. 31, обязаны веогедлеяю «вестмгь кон
тору Гоосгрвха АМОСР км овружвую кон
тору Госстраха УССР о размере остатков 
льготного фонда.

33. Контора Госстраха АМОСР і окружвые 
«шоры Госстраха УССР распределяют ука
завше в предыдущей статье остатка льгот
ною фовда «еваду теп горадап и веселе
ния» городского тала, еде 7% общей суя-



суми нарахованого окладу недосить, щоб за
довольнити всі обгрунтовані заяви страху- 
вателів, зазначеиих в <п. д. <а> і <6> арт. 
25, про звільнення їх вщ страхових плате
жів. У разі коли по задоволена людігости ди* 
но? округи потрібними пільгою, залишаться 
вільні зайвини пільгового фонду, то ці зай
вини, з розпорядження Держстраху УСРР, 
кожна передавати для використання до ін
шої округи.

34. (йаргн в справах падаиня пільг і зни
жок з тарифу премій подають заінтересо
вана особи: па чвнаоегі страхових агентів 
—до Контори Держстраху АМСРР або до від
повідної окрутової контори Держстраху 
УСРР, а па постанови комісій (арт. 31)-—до 
Ради Яародяіх Комісарів АМСРР, округовнх 
та районових викопавших комітетів, за на
лежністю, які .розглядають скарги, одер
жавши на них висновок комісії, їло па по
станову її лоізно скаргу.

35. Щоб як-вайскорше розпочата збір 
страхових платежів, усю роботу в справі 
розподілу, затвердження та надання пільг у 
містах і селищах міського типу кожної ок
ругл пкшгогі виконати комісії і страхові 
агенти протягом тижня від дня одержання 
цієї інструкції.

36. йцпоюаальяість за правильне й своє
часне, згідно з цією інструкцією, падання 
пільг з обов'язкового окладного страхування 
в містах покладається на округові виконавчі 
комітети й округові контори Держстраху 
УСРР.

Харків. 13 вересня 1028 р.
Заст. Голови Української Економічної 

Наради Сербичекко.
Керівнвчнй Справ Української

Екоггампгаої Наради Я. Касян.
Оголошено в .Вістях ВУЦ8К“ И вересня 

1928 р., № 215.

мы ваянслешюго оклада недостаточво для 
-удовлетворения всех обосновавших заявлений 
страхователей, указанных в п.с. «а*—«б* 
ст. 25, об освобождении их от страховых 
платежей. В случае же, если, по уцовлеггво- 
іречгпи населения датшого округа пеобходимы- 
ога льготами, останутся свободные излишки 
льготного фонда, то эти излишки, по распо
ряжению Госстраха УССР, могут быть пе
редали для использования в спрутом округе.

34. Жалобы по делам о предоставлении
льгот и скидок с тарифа премий подаются 
заинтересован» ьгмн ладами: на действия
страховые агентов—в Контору Госстраха 
АМССР 4ьш в соответствующую окружную 
контору Госстраха УШР,’ а на постановле
ния -комиссий (от. 3-1)—в Совет Народных 
Комиссаров АМССР, окружные н районные 
исполнительные комитеты, по принадлежно
сти, которые рассматривают жалобы после 
получения по ши заключения комиссии, на 
постановления которой принесена жалоба.

35. В делах скорейшего начатия ввима- 
тя страховых платежей, вся (работа по рас
пределению, утверждению п предоставлен ню 
льют в городах и поселениях городского типа 
каждого округа должна быть произведена 
комиссиями л страховыми агентами в тече
ние неделя се дня получения настоящей 
инструкции.

36. Ответственность за правильное н свое
временное, в соответствии с настоящей инст
рукцией, предоставление льгот по обязатель
ному окладному страхованию в городах воз
лагается «а окружные исполнительные ко
митеты л окружные конторы Госстраха 
УССР.

Харьков. 13 сентября 1928 г.
Зам. Председателя Украинского Экономиче

ского Совещания Оербиченко.
Управляющий Делами Украинского Эко

номическое Совещания Я. Касьян.
Распубликовано в „Ністях ВУЦВК* 14 сен

тября 1928 г., № 215.

ПОСТАНОВА НАРІШЮСТУ УСРР.
119. Інструкція, як мають судово-ся’чічі ор
гани УСРР зносишся в сумових справах з 
закордонню* органами та щжватнжм осо
бами й установами, що перебувають поза 
межами Союзу РСР, та надсилатм й викону

вати судові поручения.

Підстава: постанова ЦВК та РНК 
Союзу РСРз 27 серпня 1926р. „Про по-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР.
119. Инструкция о порядке сношений су
дебно-следственных органов УССР по судеб* 
ньая делам с заграничным органами, част
ными лицами и учреждениям, которые на* 
ходятся за пределами Союза ССР, и о по
рядке пересыпки и исполнения судебных по

ручений.
Основание: постановление ЦИК и 

СИК Союза ССР от 27 августа 1926г.



рядок зносин урядових установ та 
урядовців Союзу РСР і союзних рес
публік з урядовими установами та 
урядовцями чужоземних держав‘ 
(36. Зак. СРСР 1926р., №58,арт. 426 
та арт. 67 ЦПК УСРР).

І. Засади.

1- Порядок, як вішану вати оудсві дору
чення в кримінальних і цивільних справах 
так як вручати всілякі формальні докуша
ть регулюється одеціяльнашг конвенціями.

2. За тих випадків, колі (виконання су
дових доручень та вручення документі® ре
гулюється спеціяльшехп конвенціями, су
дова органи повпші керуватися прааямамя, 
•передбаченими та шага конвенціями.

У в а г а .  До цього часу укладено три
конвенції: з Австрією — з 24 вересам
1924 р., Німеччиною — з 12 жовтая
1925 р. і Латвасю—з 12 червня 1927 р.

3. 'Кахи конвенції нема, то судові органи 
керуються загальними заковами та 'Прави
лами цієї інструкції.

4. Всі закордонні зносини судових орга
нів УСРР, як за випадків, коли особ® й 
устааовп, що перебувають за нордовом, 
звертаються до них, як і за випадків, коли 
судові оргаш УСРР сами мають потребу 
зверяутшгія до зазначених осіб, провадяться 
йе інакше, як через органи Наркоашшірвв.

5. Всі зносини судових органів з пред
ставниками чужоземної держави, що пере* 
бувають у межах Союзу РСР, як і остан
ніх з судовими органами, також провадять
ся виключно через органи Паркомзакошрав. 
Таму, наприклад, виклик, ідо суду представ
ника чужоземної держави повеней прова
дитися тільки через Нарксотеакоправ.

«»

6. Заяви й скарга осіб і установ, щу 
перебувають закордонам, незалежно від то
го, чи ці особи (належать до радянських 
іромдан, чи до чужоземних, направляється 
в судові органи лише через відаодадні пред
ставництва 0РОР за кордоном.

7. Коли судових органів надійде без
посередньо, минаючи органи Наредмваксорав 
(надр., поштою), листування осіб і установ,

„О порядке сношений правитель- 
ственных учреждений и должностных 
лиц Союза ССР и союзных республик 
с правительственными учреждениями 
и должностными лицами иностран
ных государств* (Собр. Зак. СССР 
1926 г., № 58, ст. 426 и ст. 67 ГПК 
УССР).

1. Общие положения.

1. Порядок леполиеаия судебных пору* 
чешій по уголовным и нраждаиешм делам 
и порядок вручения разного рода формаль
ных документов регулируется специальны
ми конвенциями.

2. Б случаях, когда исшшоняе судебных 
поручений и 'вручение документов регули
руется специальными конвенциями, судеб
ные органы должны руководствоваться пра
вилами, предусмотренными конвенциями.

П р и м е ч а н и е .  До мастоящеговре
мени заключено три конвенции: с Ав
стрией от 24 сентября 1924 г., Германи
ей—от 12 сктября 1925 г. к Латвией— 
от 12 июня 1927 г.
3. При отсутствии конвекции—судебные 

органы руководствуются общими законами 
и правилами згой инструкции.

4. Бее заграничные сношения судебных 
органов УССР как в тех случаях, кош лица 
а учреждения, находящиеся заграницей, 
обращаются к ним, так и в случаях, нош 
судебные органы УССР сами имеют надоб
ность обратиться к указанным додам, произ
водятся не иначе, как через органы Нарком- 
вдел.

5. Бее сношения судебных оргаяов с 
представителями иностранного государства, 
находящимися з пределах Союза ССР, а раз* 
во и последних с судебными органами, 
производятся также исключительно через 
органы Йаркомитоед. Поэтому, вызов, наир, 
в суд представителя иностранного государ
ства должен производиться только черэз 
Наркомгспел.

6. Заявления и жалобы лиц ъ учрежде
ний, находящихся за праянцей, незааиоимо 
от того, принадлежат ли эти лица к числу, 
советских граждан пли .иностранных, па- 
праівляюггся в судебные органы только че
рез соответствующие представительства 
Союза ОС? заграницей.

7. Бел в судебные органы поступит не
посредственно, минуя органы Наркомвдед 
(лавр. 'По почте), переписка лиц я учрежде

но



що перебувають «кордонам, судові органи, 
чне вкопуючи йоло, 'направляють яа рсапо- 
ряджевпя Пафяспоаюоправ.
ІІ. виконання доручень чужоземних судових 

органі*.
8. Вкооояия доручень чужоземних судо

вих аргонів а вручения довуммтв прові
даться дипломатичним лорщном, через орга
ни НКЭС, що й падоде їх до НБЮ для 
ааішого напрямку судовим органам, йому 
сад.

9. До заяв про виндашня дорученая тре
ба додавати переклад всього листування 
УЦАИКЯЖОЮ мовою.

10. Боли дорученая суперечить принци
пах радянська правосвідотюстн, то Його оо- 
иртавтьсіи разим з усі ми ідсвумепгаоя до 
Йаркомзаксішзв без виконання.

11 Виконання доручань чужоземки* орга
нів провадиться «а загальних підставах.

12. Коли -нема особливих вказівок в боку 
Нарксмааюаправ про стягненим ипрат за 
яякоиаякя доручення, то виконання лроа»- 
даіься но стягаючи плати.

У в а г а .  Судом шгл|«.то в цивільних
справах, надісланих із закордону, бореть
ся па розгляд та загадит підставах.

13. Як шюонас судово-слідчий орган до
ручиш» чуанаеаімт органу, литуваїкія 
«адсчшсться до І1КЮ УСРР. Иааомаепъсь 
ляше ті документ, що скоїм змістам ста
новлять вшхжаїшя дсручончия (протоколи 
допиту, яогожяіи суду то-що), «в додаючи 
до них того допаміжіив» листуваеяя. що ви
кликане цих никопаниям.

14. Всі документи повинен» ствердити 
своїм підписом ясріткк вмповдвої устано
ва та ще початою і їх слід ткдота, -уяра- 
ївпжою твою. Перекладати їх ва ївшу мо
ву ее треба.

Ш. Даручими суяом-андчих органі* УСРР.

15. Коми у судово-слідчих органів УСРР в 
будь-аой сарані впаяне погіре л удатися 
яо чужооєагпх державі «каната те чи інше 
<*"*¥**».' дорученая (ваор., вручити по- 
•ісг*У, долатати стаоків то-що) — судово- 
садчі ореади повнені свої одецялькі «по- 
гі нмрзелт до ШЛО УОИР. який і зво-

їїйй, «ахсдящихся заграницей, судебные 
органы, <не выполняя ее, направляют в рас
поряжение Наркомивдел.

II. Исполнение поручений иностранных су-
ч дебных органо*.

б. Ндаолневше поручений япострашш 
судебных органов и вручение документов 
произвол:троя дипломатическим порядком, 
через органы іНаїркомнадел, который с пере
дает их в НКЮ для дальнейшего направле
ния судебным органам по принадлежности.

9. К заявлениям об всполявкш поруче
ния должен быть приложен перевод ®сей пе
реписки па іунраюногай язык.

10. Если поручение противоречит прин
ципам советского праївосозіганпя, оно воз
вращается 'вместе со всеми документами в 
Наркоапгадел без наполнения.

11. Исполнение поручений яяостралных 
органов производится на общих основаниях.

12. При отсутствии особых указаний со 
стороны Нзркомищел о взыскании издер
жек т исполнению поручения, последнее 
производится без взыскания платы.

П р и м е ч а н и е .  Судебные издержан
по гражданским дедам, присланным из
вагролицы для раоомотрешя, взимаются
на общих основаниях.
13. По исполнении судебно-следствен

ным органом поручения иностранного орга
на, переписка жтржтяется в НКЮ УССР. 
Посылаются только те документы, которые 
по своему содержанию являются ислолие-

■'кием поручения (протоколы допросов, по
становления суда н т. л.), йе прилагая 
к'догм вспомогательное пере-шгекк, которая 
вызвана этим исполнением.

14. Все документы поляны быть скреп
лены подписью руководителя соответствую
щего учреждения и печатью и изложены 
украинским языком. Перевода их па другой 
язык не требуется.

III. Поручения судебно-слеястмнных орга
но* УССР.

15. Когтя у судебкклдогобияых орга
нов УССР по какому-либо делу вовшпш'-т 
воибходтаость обратиться к вжхлраяпсогу 
государству об исоолешн того ши этого 
слецвальпого порученця (яалр., вручить 
повестку, допросить свидетелей я т. д.), су
дебно-следственные органы должны своя 
специальные требования направлять в НКЮ 
УССР, который я овосгоя с соответствую -



снться з адіговйпаю державою через (^га
ни Наркомзакоправ.

У в а г а .  Окрема доручення можлноі 
лншо за тих випадків. моста втсовуваї-и 
їх навита ортам тієї чуяавеешгої дар-' 
агави, що в в «ормадыгах дипломатичних 
або аогоаврмкх взаєминах з Союзом РСР-

16. У зааяачоккх <в арт. 15 цієї іівспрук- 
ції випадках судово-слідчий орпн повинен 
овласпп спеці ял ьяу постанову. В цій поста
вові «аложилт, Зхізігачігпи: в якзй справі, ко
го оамо сл:д допитати, які обставини пови
нен створиш свідок, кому треба вручити 
повістау то-що.

17. Належно засвідчену від судовою ор
гану копію такої постанови з усіма додат
ками (лоасткою то-що) надишеться до 
найближчого окрунового суду, де е перекла 
дач ві’Ттювггрної мови, на підставі постанови 
РНК УСРР з 21 грудня 1925 р. <1Тро штати 
пвревлтадачів ліри («рутових судак* (36. 
Уз. 1925 р.. Уз 104—105, арт. 572) або 
до НКЮ якщо потрібного перекладача при 
<>к?оудах нема, для перекладу тх «мовою тЬЇ 
держави, куци окрему вимогу надсилається.

У в а г а .  Всі зазначені документи 
треба складати цілком ж>Ьо іі повно, щоб 
оге виписало бутдь-ятаьх утруднень яри 
перекладі їх чужоземкою мовою та ща 
виконанні їх за кордоном.

18. 'Коли вишгаїгня окремої вимоги ззя- 
зано з будь-яким терміном («агар., дном роз
гляду справи), цей термін -повинно призна
чити, зваживши на «гас, потрібний на ВИ
КОНАННЯ вимоги.

19. Окршюий суд. до якого наджшио го 
веровлад вказаші в арт. 15 цієї івструирі 
документи. перевіряє, як додержав правил 
цієї інструкції судово-слідчий орган, що на- 
пралгтв їх для перекладу, дсіручає судовому 
пер клалзачеві зробити леоевмяд, а відтак есе 
листування надсилає до ШЛО для дальшого 
ваярямж.

Харків, 10 серпня Ю28 г.
Т. в. об. їїароднього Комісара Юстиції та 

Генерального Прокурора
Республіки Михайлин.

щш государствам через органы На^жомвн- 
дел.

П р и м е ч а н и е .  Ощельиые поруче
ния возможны только в тех случаях, ког
да ттолнешге их должно производят ься 
органами того иностранного государства, 
которое находится в нормальных дипло
матических или договорных огаошевт 
с Союзом ССР.
16- Б указанных в ст. 15 отой инсгрукцвн 

случаях судебно-следственный орган должен 
вынести специальное постановление, в ко
тором надлежит указать: по какому делу, 
капо именно следует допросить, какие об
стоятельства должен подтвердить свидетель, 
кому надлежит вручить повестку И т. п.

17. -Надлежаще заверенная судебным ор
ганом копия такого постановления со всеми 
приложениями (повесткой и т. п.) направ
ляется в ближайший окружной суд, где есть 
переводчик соответствующего языка, на ос
новании постановления <Ж УССР от 2І де
кабря 1925 г. <0 штатах переводчиков при 
окружных судах* (С. У. УСОР 1925 г.. 
36 104—■105, ст. 572) или -в НБЮ УССР, 
ес-лн требуемого пвреводчіиса при окружном 
суде пет для перевода их та язык того госу
дарства, куда отдельное требование посы
лается.

11 р и ме ч а н и е. Бее указанные доку- 
мешчл надлежит «оставлять совершенно 
ясно и полно, чтобы по воовшло кткпх- 
.иябо затруднений при переводе их ш 
иностраиаый язык я при выполнения за- 
трачпщсЙ.
18. Когда исполнение отдельного требова

ния связано с каким-нибудь сроком <яалр.. 
днем рассмотрения дела), этот срок падложнт 
назначить, учитывая время, необходимое д ля 
ьсполпения требования.

19. Окружной суд, которому' присланы 
для перевода указанные в ст. 15 этой и- 
струкцяи документы, проверяет исполнение 
правил этой инструкции судебво-слезствен- 
иым органом, направившим их для перевода, 
поручает судебному перевозчику сделать пе
ревод. после чего вся переписка пересылает
ся в НКЮ УССР для дадьвейтего иаправле- 
■ння.

Харьков. 16 августа 1028 г.
Брид. Народного Комиссара Юстиции 

УООР и Генерального Прокурена
Республики Михайлин.



ПОСТАНОВА НДРКОМЮСТУ ТА НАРКОМ- 
СОЦЗАБЕЗУ УСРР

120. Про встановлення норми аліментів, на
лежних за арт. 266 ЦПК УСРР переваж

ному задоволенню.
Підстава: увага до арт. 266 ЦПК 

УСРР.
1. Норма аліментів, належних за арт. 260 

1ЩК УСРР, тарі»» ш стягненням зарплати 
та соціального страхування, переважшму 
задоволенню перед усіма іншими оретенсія- 
ми # стягаеншоги, вираховується стосовно 
до 'Норм забезпечення псрядассм стдіяЛьшго 
етрахуааадя стенів родин робітників і служ
бовців, шиерлях від каліцтва, а саме: ы- 
раогооусться з присудженої суш в рапірі 
V» заробітку -в даній місцевості—для роди
ни з однією нелрвцездалїгою пробою; Уг цьо
го заробітку—дам родини з двома надране- 
здатними особами й н а«ю—дая родили з 
трьома непрацездатними особа*».

2. Вграховуючн зазначений розмір заро
бітку, за основу береться пересічний мі
сячний фактичний заробіток робітників тієї 
мюцевостн, де мешкає особа, що ш її ко
ристь стягається аліменти.

За вказану пересічну заробітну плату* 
•сад брати місодевй фактичний заробіток ро
бітників ,у даній місцевості, оцо його вира
ховує відповіла окрстрахкаса у згоді з 

педрадою профспілок.
Отже, переважно эздоводеавя поимрю- 

тея ш ту частину цриеурркеаопо стягнен
ня аліментів, що, з одного боку, не переви

щує: а) Уз зазначеною переставсно фактич
ного заробітку—для родини з одною вепра- 
цеадапюю особою; б) Уг його—для роданк 
з двома непрацездатними особами та в) 
% цього заробітку—для іродшга з трьома 
непрацездатними особами, а з другого бо
ку—йе виходить і за встановлене п. <б», 
арт. 269 ДІЖ УСРР ' утримання не більш 
50% одержуваної довжвнком зарплати.

У в а г а .  Якщо «шана а цьому пакті 
сума буце окмшіа від оагалюпс пенсій'- 
ои норм для даної місцевості, то ЇЇ вк
равшу єгься за цяагн тюрмами. 3

3. Та зайвина приоудаевсго стягнення, 
що перебільшує яицевазвотеоу частину вс-

ПОСТАНОЄЛЕНИЕ
НАРХОМЮСТА И НАРКОМСООБЕСА УССР

120. Об установлении нормы алиментов, 
подлежащих по ст. 266 ГПК УССР преиму

щественному удовлетворению.
Основание: примечание к ст. 266 

ГПК УССР.
1. Норма алиментов,-подлежащих согласно 

ст. 263 ГПК УССР, наравне со взьюкаиием 
зарплаты и социального страхования, пре
имущественному удовлетворению перед все
ми иными претензиями п взысканиями, ис
числяется применительно к нормам обеспе
чения в порядке социального страхования 
членов осмей рабочих к служащих, умерших

,от ‘увечья, а именно: исчнсляетоя с присуж- 
деашой суммы в размере */$ заработка <в дан
ной местности—для семьи с одним неработо
способным лвцом; Уг этого заработка—для 
семьи с двумя неработоспособными лицами 
и % ого—для семи* с тремя поработосшособ- 
иьмн лицами.

2. Дри исчнслеипи указанного размера за
работка за основу принимается средний ме
сячный фактический заработок рабочих той 
местности, где жзвег лицо, в пользу ко
торого взыскиваются алпмепты.

За указанную среднюю заработную плату 
надлежит считать месячный фактический 
заработок в данной местности, определя
емой соответствующей окрстрахкассой по со
глашению с окрсоветом профсоюзов.

Таким образом, преимущественное удов
летворение распространяется на ту часть 
присужденной суммы алиментов, которая с 
одной стороны «о превышает: а) Уг ука
занного среднего'фактического заработка^ 
для семьи с одним неработоспособным 
лвцом, б) Уг его—для семьи с двумя нера
ботоспособными лицами и в) % этого зара
ботка—для семьи с тремя неработоспособны
ми лицами, а с другой сторони не выходит 
за установленное п. «б» ст. 289 ГПК УССР 
удержание не свыше 50% подучаемой дол
жником зарплаты.

П р и м е ч а н и е .  Если указанная в 
этой статье сумма окажется меньше об
щих пенсионных норм для данной местно
сти, то она нсчвсляетс-я по последним 
нормам.
3. Тот излишек присужденного взыска

ния, который превышает указанную часть



ресічяого заробітку, переважному задово
ленню не -підтягає й та неї зюжаетмм прм 
розпалі стягнених сум пофашл з усіла ж* 
шнмп претенсіями.

4. Коли роа/кцілюваиа сума склалася не 
з відрахувань із зарплати довжника, то суд- 
здкодавець, з ла.тескннх до рсежділу су» 
вивертає в рахунок стяганих алізгсшів, за 
наведеним угорі розрахунком, суму та тре 
рака наперед, якщо за вироком не встанов
лено короткий реченець на виплату алі
ментів-

5. Вадрахозаіву ташм чипом суму та ви
плату аліментів вноситься в депозит суду 
або передається до опекуеської установи 
для видачі стягу вачеві з терміни, встадоз- 
лені судом. .

6. Відрахування оааішешх сум та ви- 
плату аліментів де перешкоджає стягати 
решту належної за судовим віцюком Ла- 
довженого суми з усякого іншого довжин- 
нового майна.

7. Каш розооділюван'ії суші не вистачає 
повністю задовольнити етретенсії, зазначе
ні в и. <а> арт. 266 ЦПК УОРР, а саме— 
претензій про стягнення зарплате, соціаль
ного страхування й аліментів, врахованих 
за попередніми артикулами цього обіжника, 
то її розооді.тяогьс<я 'пропорційно до 'розміру 
цих претензій.

Харків, 16 серпвя 1928 р.

Т. в. об. Народпього Комісара Юстиції УСРР 
та Генерального Прокурора

Ресигуб.тікп Михайлик.
Заот. Народпього Комісара Соцшьвого 

Забезпечення УСРР Медвідь.

ПОСТАНОВА
НАРКОМЮСТУ Й НАРКОМЗЕМУ УСРР

121- Про заборону членам колегії оборонців 
бути представниками сторін за розгляду зе

мельних спорів у сільрадах,

Ч.тееті колегії оборонців часто є членами , 
сільрад, а деякі з ти голови земельних ко
місій сільрад. У звязку з цим, а також бе

ручи па увагу, що сільради в сучасний мо
мент роовязують земельні .спорп за арт. 208 
Зем. Код. УСРР <36. Уз. УСРР 1027 рм 
Де 40—41, арт. 160), місця запитують, те

і

средиего заработка, преимущественному удо
влетворению не подлежит н принимается в 
расчет при распределении взысканных сумм 
наряду со всеми иными претензиями.

4. Когда распределяемая сумма состави
лась не путем отчислений с зарплаты долж
ника, то судебный исполнитель из подле
жащих распределению сумм удерживает в 
счет взыскиваемых алиментов, согласно с 
вышеприведенным расчетом, сумму за три 
года вперед, если решением не установлен 
более краткий срок выплаты алиментов.

5. Отчисленная такам образом на выпла
ту алиментов сумма вносится в депозит су
да или передается в окружное учреждение 
для выдачи взыскателю в сроки, установлен
ные судом.

6. Огчисденио указанных сумм на выпла
ту алименты не препятствует взысканию 
остатка суммы, причитающейся по реше
нию суда с должника, со веяного иного иму
щества должника.

7. Когда распределяемой суммы не хвата
ет для удовлетворения полностью претензий, 
указанных в п. <а> ст. 266 ГШС УССР, а 
именно: претензий о взыскании зарплаты, 
социального страхования и алиментов, ис
численных согласно предшествующим стать
ям настоящего постановления, <ш раопре
деляется ирмгорцновалмю размерам этих 
претензий.

Харьков, 16 августа 1923 г.

Вряд. Народного Комиссара Юстиции УССР 
и Генерального Прокурора

Республики Михайлик./
Зам. Народного Комиссара Социального 

Обеспечения УССР Медведь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НДРКОМЮСТД И КАРК0ШЕМА УССР.

121. О запрещении членам коллегии защит
ников быть представителям сторон при рас
смотрении в сельсоветах земельных споров.

Члены коллегии защитников нередко яв
ляются также членами сельсоветов, а неко
торые из них н председателями земельных 
комиссий сельсоветов. В связи с этим, а 
также принимая во внимание, что сельсове
ты в настоящее время разрешают земельные 
споры согласно ст. 208 3. К. (С. У. УССР



коже оборонець, шш він є член сільради, 
брати участь у засіданнях сільради за роз- 
энз-аявя эемельвих спорів, або бути донові- . 
дачей у цих шорах за інструкцією Нарком- 
эемт та Яарком'юсту УОРР з 3 вересня 
1927 <р. (Бюлетень НКЗС УСРР 1927 р., 
Х& 35, арт. ЗОЇ).

-Вважаючи на «наведене, Наїрояиій Коміоа- 
ріят Юстиції й Нарся&ій Комиаіріят Земель- 
еих Оправ УОРР постановили роз’яшжн:

1. Члені® колегії оборонців, як представ
ників старая па заоідапяях сільради, колії 
ро вязуеться земельні спори, — не допуска
ється.

2. Оскільки бувають випадки, що члени 
колегії обарснці-в дають там тя іншим осо
ба» поради, пишуть заяви та провадять ті 
чій інші чиїшуогі що до юрдопомогн, а по
тім, як члени сільрад беруть 74001% у засі
даннях комісій сільрад, розлизуючи земельні 
спори тих оаагнх осіб, що <їм вони подавали 
юрасіюмогу, то за таких випадків сільради 
повишіі забороняти'членах колегії оборон
ців братя участь «у комісіях сільрад, кодл 
розвязується зематьт шори.

3. За розвязешья цих спорів 7 засіданнях 
сільрад зазначені чаши колегії оборонців 
повніші саме івідвостн себе або утриматись 
»д голосування.

Харків, 18 серпня 1928 р.

Засг. Наїродньсіго Комісара Юстиції УСРР 
та Генерального Прокурора

Республік» Михайлин.

Зест. Народнього Комісара Земельних 
Справ УОРР Федота.

ПОСТАНОВА НАРК0МСС6ІТИ УСРР.
•

122. Устала про Державний Історико-Куль- 
турний Заповідник (колишній кляштор «Бо

сих Кармелитів») у м. Бердичеві.
1. Держання# кторисо-Культурнпй Запо

відник («олшиШ кляштор «Босах Коре
лятів») є заповідей* (Всеукраїнського зва-

г

1927 г.,*»/40-41, ст. 160), с мест запра
шивают, может ли защитник, являясь чле
ном сельсовета, принимать участие в за
седаниях сельсовета ори разрешении земель
ных споров, или быть докладчиком в этих 
спорах, согласно инструкции Наркомана и 
Наркомюста УССР от 3 сентября 1927 г. 
(Бюлетень НОД УСРР 1927 г., М 35, 
ст. 301).

Принимая во внимание вышеизложенное. 
Народный Комиссариат Юстиции и Народный 
Комиссариат Земледелия УССР постановили 
раз’яснитъ.

1. Члены коллегии защитников в качестве 
представителей сторон на заседаниях сель
советов при разрешении земельных споров— 
не допускаются.

2. Поскольку имеют место ядучая, что 
члеиы коллегии защитников дают тем пли 
другим лицам советы, пишут заявления и 
осуществляют те или другие действия по 
о&азацею юридической помощи, а затем, в 
качестве членов сельсоветов принимают уча
стие в заседаниях комиссий сельсоветов при 
разрешении земельны* споров тех же лиц, 
которым они оказывали юридическую помощь, 
то в данных случаях сельсоветы должны за
прещать членам коллегии защитников при
нимать участие в комиссиях с.^іьсоветов при 
разрешении земельных споров.

3. При разрешении этих споров в засе
даниях сельсоветов, означенные члены кол
легии защитников обязаны сами себя отве
сти от участия в заседаниях комиссий или 
воздержаться от голосования.

Харьков, 18 августа 1828 г.

Зам. Народного Комиссара Юстиции УССР 
п Генерального Прокурора

Республики Михайлин.
Зам. Народного Комиссара Земледелия 

УООР Федота.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НДРКОМЛРОСД УССР.

122. Лоложем*е о Государственном Истори
ко-Культурном Заповеднике (бывший мона
стырь «Босых Кармелита») в г. Бердтеве.

1. Государственный Исторвоо-Культурпый 
Заповедник (бывший монастырь «Босых Кар
мелитов») является заповедником Всеуараив- 
свого значения я находятся в пепосредствев-



чнии й шш безпосередньо відав Народній 
Ксаїсарі'ягг Освігш УСРР.

2. Заповідник еклатться а земель, бу
дівель, майна та форгеційннх споруд, 
що належали раніш кляшторові «Босих Кар- 
мелггів», та які обмежовуються старими й 
пізніш реставроваїтод мурами, всього за- 
гаїьною площею три з половиною квадра
тових кілометри.

3. Запсвідатк мав за мету:
1) зберігати, охороняти й всебічно вивча

ти* та реставрувати культурно-істеричний, 
архітекту-рк»гй та побутовий ансамбль код. 
кдяштору «Босих Кармелит». проводом 
археологічне, археотрафічжьйжричке вив
чення території Заповідника та всіх його 
іст оріжо - культуртгх цінностей;

2) провадити планову концентрацію май
на музейного значіння, то належало в ми
нулому до складу майни «дяштеру, прова
дити його швчоння та гидаватн його праці;

3) використовувати пам'ятники кал. кляш- 
тору для вивчення історії як самого кляш- 
тору та ордену «Босих Кармедаггів», так і 
для вивчення історії та форм лроігиювепня 
юйсжднчоро като.ацшм'у на > ■країну в 
звязосу з розвитком та тенденціями торго- 
велмгопо капіталізму:

4) оголошувати серед радянської суспіль
носте, з освшьо-праііагаїшстсьною метою, 
науково івпвчепі та пророблені материли 
друкуванням наукових та популярних ви
дань, єшюзїщією історичних матеріале 
пам’яток у музеї «старого клвштору» те
що;

5) погоджувати свою громадсько-освітню 
роботу з роботою місцевих органів нарком- 
освітн, а так само інших державних і гро
мадських інституцій та наукових установ.

4. Заповідав; утримується коштом дер
жавного бюджету за кошторисом Нарком- 
освіти УСРР.

Крім того, Заповідник може мали спеці
альні кошти, що складаються з прибутків 
його від плати за вхід, продаж ввдапь та 
інших- господарських надходжень, за поста
новою РНК УСРР з 12 лютого 1924 р. 
«‘Про слеігіяльні кошти для наукових і нау
ково-мистецьких закладів» <36. Уз. УСРР 
1924 р., Лі б, арг. 46) і постановою 
ВУЦВК’у і РНК УСРР і» 11 сива 1928 р- 
«Про отедіальш кошти урадятщтв і уставов,

нем водепни Народного Комиссариата ■Про
свещен ин УССР.

2. Заповедник г оставляется из оемель, 
рГрООНИЙ. имущества н креп«тных сооруже
ний. кото]>ые іцшиилежалн ранее монасты
рю ‘Бесих Кармелитов», и оіраничмшгт* 
старыми к пияніч* реставрирован ними сте- 
иахи. 'Всего общей м.ишшью три с ною- 
втюй квадратных километра.

3. Заповедник имеет целью:
1) сохранять, оберегать, вгостоцяше изу

чать и реставрировать культурно-нсториче- 
окий, архитектурный и бытовой ансамбль 
бью. монастыря «Босых Караеліпчн». про
изводить археологическое, архсографич^ко- 
всторотеское язучевне территория заповед
ника я всех его встор.-культ. ценностей;

2) производить «лаповую концентрацию 
имущества музейного значения, которое 1> 
прошлом принадлежало к составу имущест
ва монастыря, производить его изучение и 
издание его трудов;

3> пользоваться памятниками быв. мо
настыря для изучения игтсірин щек само
го.монастыря н ордена «Босых Кармелитов», 
так и изучения истории и формы (Проникно- 
веігия івоі«югвующопо католицизма ти 
Украяну,и связи с развитием и тенденцией 
тортового капитализма:

4) опубликовывать среди советской обще
ственности с просветитмую-п|юпагандіпій 
целью научію изученные и проработанные 
материалы путем печатания научных и г.»- 
пулярных поданий, ошкоішнн историче
ских материальных памятников в музее 
«старого эгонастыря» и т. п.:

5) согласовывать свою обществетю-про- 
оеетительную работу с работой местных ор
ганов иаробрава, а также иных государ
ственных и общественных институций н 
научных учреященвй.

4. Заповедник содержится яа сродства го
сударственного бюджета по смете Нарком- 
проса УССР.

Кроме того, Заповедник мож;т иметь спе
циальные средства, которые составляются из 
ого доходов, получаемых за вход, продажу 
изданий в иных хозяйственных поступленні!, 
согласно постановлению СйК УССР от 
12 феврали 1924 г. <0 специальных сред
ствах для научных и научно-художестаен- 
ньгх учреждений УССР» (С. У. УССР 1924 г., 
Я* 6, ст. 46) в ежтановлевяю Ь У Ц И К я  и 
(Ж УССР от 11 января 1928 г. «О сое-



Щ1» 6 да державному й місцевому бюджеті* 
(36. Уз. УСРР 1928 рм Лі 1, арт. 10).

5. Залювщнк має свою печатну з назвою: 
<РК0 УСРР. Державний Історнко-Культур- 
ний Заповідник у м. Бердичеві».

6. Для здійонешя завдань Заповідника, 
ігри ньому утворюється віщощш наукові 
та наукозо-л'рзчеглчн'і установи, культу-рпо- 
<-.*вта заклади, відаоводні по завдані Запо- 
відавка,—кабінети, майстерні та лаборато
рії, а так само коїхіт.т троогадс ьког > актову
3 ідоомічио-дораддои функціями.

7. До окладу Заповідачка -належать такі 
невід’ши частини: а) верхній, костьол з 
його- прибудовами; б) дальшій костьол зі 
склепами; в) п’ять ашиювкх будинків 
кляштору; г) система зовнішніх та підзем
них фортеційних споруд; д) торговельний 
ряд тю Кврмеянтаншяй вулиці, що Йога по- 
будойаэо ва палісаді та прибудовано до зов- 
нішігього фсртещгйнсго муру; є) тріумфаль
на, в пам'ять коронації образу <1754 р.) 
капличка по Садовій вул.; ж) сФазкшнішй 
цаиитарнк о каплицею, місце поховань 
кс-ьоіазів-кармелнт, по Житоогірській вуд.;
з) старовинне кладовище «армелжазське но 
Бшрщькій вул-; в) музей та біблютека 
«старого кляштору'*.

8. -Підсобні установи Заповідника: е&с- 
курс-база, столярна, фотографічна та реога- 
враційва майстерні.

9. У Бедовчквсшхму -Державному ктори- 
коЖультурному Заповідникові можна розмі
щати лише наукові та науково-дослідні уста
нови Наркомоеу УСРР, БУАН, Уирцентрар- 
хіву, як-от: красний музей Бердапвщиш, 
«орархю, краєзнавче бюро, афоиоогіччіиії та 
педагогічний кабінеті то-що.

У в а г а  1. Черговість орпаетікзш та 
розгортання -наукових установ Заоовід- 
цика визначається перапвктавннзіи пла
нами наукової пгоді Запоягкники, за
твердженими від Наркомоеу УСРР.

У в а г а  2. Молятоот й речі іеульту 
хожяа передавати па юорасгувашя релі-

4 гійним громазам за порядком, передбаче
ним розділом 3 подоу X Атзгіиістрзтив- 
ного Кодексу УОРР <35. Уз- УСРР 1927 р., 
Лі 63—65, арт. 240).

цнальяых средствах ведомств н учреждений, 
состоящих на государственном и местом 
бюджетах» (Зб! Уз. УССР 1928 г., X* 1. 
ст. 10).

5. Заповедник имеет свою печать с наиме
нованием: *‘НК0 УСРР. Державний Історико- 
Культурний Заповідник у х. Бердичеві».

6. Для осуществления целей Заповедника, 
при нем учреждаются соответствующие 
научные и научно-практические учреждения, 
культурно-просветягальпые заведения, отве
чающие задачам Заповедника,—кабинеты, 
мастерскве и лаборатории, а также коми
тет общественного актива с жломопателыно- 
совещательнымн функциями.

7. В состав Заповедника входят следую
щие педтемдемые части: а) верхний костел 
г его пристройками; б) нижний костел с (под
валами; в) пять жилых домов монастыря,
г) система ’ 9ПЄШТОХ н подземных креяос г- 
пьн сооружений, д) торговый ряд по Карме- 
.детапской улице, который сооружен на пали
саде и пристроен к внешней крепостной сте
лете) триумфальная , в память коронации 
образа <1754 г.) капличка по Садовой Улице; 
ж) старинный погост с кашицей, место по
гребений ксендзовчкармс-титов, по Житомир
ской улице; в) отармшое кладбище кармели- 
тайское, по Быстрнцкой улице; и) музей н 
библиотека 'старого монастыря*.

8. Подсобные учреждения Заповедника: 
экскурс-база, столярная, фотографическая и 
регтаврацнояная мастерские.

9. В Бердичевском Государственном Йсто-
рдомнВультурнпм Заповеднике могут разме
щаться только научные и научио-исслсдо- 
Езтельские учреждения Нарком проса УССР. 
ВУАН, Укрцептрархвва, как-то: Краевой 
муоей Бердкчевщниы, Окрархнв, краеведче
ское бюро, агрономический и педагогический 
кабинеты в т. и. ✓

П р и м е ч а н и е  1. Очередность орга
низации и развертывания научных учреж
дений Заповедника устанавливается лер-, 
елективним планом научной работы Запо- 
вежика, утвержденным Нарком-просом 
УССР.

П р и м е ч а л  н е  2. Молитвен-ные дома 
н предметы культа могут передаваться в 
пользование религиозным обществам, в 
порядке, предусмотренном главой 3 разде
ла X Административного Кодекса УСОР 
<Эб. Ув. УСОР 1927 г., Лі 63—65, 

»ст\ 240).



У в а г а  3. Всі установи, організації 
та приватні жищі, що перебувають не 
території Заповідника, підлягають адмі- 
ністрапшао - лхцоц.іучій діидашт, що 
її встановлює адміністрація для охорони 
Заіговідатка-

У в а г а  4. Забороняється будувати я« 
па території Заповадлика, так і в 10-мо- 
травій амузі нова мурами Заповідника 
приватні будівлі, яткн, рундуки тсицо.

10. Відповідно до завдань Заповідачка 
(встановлюється такий діловий розподіл бу
дівель та споруд території Заповідника:

1) головний корпус—гад рооггашоваяня 
музею ♦Кармешгганськсвх) кляштору» та 
краевого «музею Бврднчшщинн;

2) корпус Хе 2 (тваояний)—під доиоміж- 
пі установи Заповідника під житло робітни
кам Заповідника й музею;

3) корпус № 3 («прпбрамнйй») та буди
нок Ха 5 можна відводити під житло ро
бітничих роднв;

4) будинок Ха 4 від Присутственного про
вулку призначається під округове архівосхо
вище.

11. Прибутки від оренда частини буді
вель Заповідника повертається в спеціаль
ні кошти Заповідника з переважною мстою 
відновити його господарче встаткування..

12. ГОї чолі Державного Історико-Культур- 
ного Заповідника стоїть директор, який керує 
Заповідником, порядкує його працею в ці
лому та відповідає за його роботу.

13. Зокрема, на директора Заповідника по
кладається:

1) складати річні кошториси та иланн 
прань Заповідника, операційний і госпо
дарчий плани по Заповідникові;

2) безпосередньо зноситися в справах За
повідника зі всіма державшими установами, 
урядовими особами та громадськими органі
заціями, за винятком центральних законо
давчих органів та наркомат, з якими За
повідник зносяться через Народній Коміса
ріат Освіти УСРР; 3 4

3) організувати діловодство та ведення 
звітносте;

4) приймати та звільнювати за чинними 
заковами сшвробітігиків Заповідника, за

П р и м е ч а н и е  3. Все уяреждеега, 
оргаяязацки и частные жильцы, которые 
ааходатся в& территории Заповедника, 
(подчиняются адмтавстратнвно-хозяйст- 
веяной оиацшииие, которую устанавли
вает адмввястрация в полях охраеы За
поведника.

П р и м е ч а н и е  4- Запрещается со
оружать, как на территории Заповедав*, 
так и в 10-твмепротой полосе за стеиамн 
Заповедная, строения частно характе
ра, «палатки, рувдукв я т. п.
10. Соответствен во задачах Заповедника, 

устанавливается такое целевое раоделевне 
строений в с-ооружевий территории Заповед
ника:

1) главный корпус—дія размещения му
зея «Кармелитанекого монастыря» и «Бер
дичевского краевого музея»;

2) корпус № 2 (южный)—под вспомога
тельные учреждения Заповедника и под 
жилье работников Заповедника и музея;

3) корпус Ха 3 («лрябраогаяй»)'р дом 
Х< 5 можно отводить под жилье для семей 
работников;

4) дом Ха 4 от Пржутсггееивого переулка 
отводится под окружное архивохранилище.

11. Доходы от аренды части строений За
поведника обращаются в специальные сред
ства Заповедника с преобладающей целью 
обновлення его хозяйственного оборудования.

12. Во главе Государственного Историко- 
Культурного Заповедника стоит 'Двректср, 
который руководит Заповедником, его рабо
той в целом н песет за его работу ответ
ственность.

13. Особо на директора Заповедника воз
лагается:

1) составление годовых смет в шансе ра
бот Заповедника, операционного и хозяйст
венного планов по Заповеднику;

2) непосредственные сношения ню делам 
Заповедника оо всеми-гооударственаымв уч
реждениями, должностными лицами я обще
ственными оргавязацнямн, за исключением 
центральных законодательных органов и 
наркоматов, с каковыми Заповедник сно
сится через Народный Комиссариат Просве
щения УССР;

3) организация делопроизводства я ведение 
отчетности;

4) прием и увольнение, согласно дейст
вующему законодательству, оотруинжов За-



іжнтгком осіб, зазначених в арг. 15 ціої 
устави;

5) укладати трудова договори;
6) розподіляти працю та обов'язки поміж 

■співробітниками Заповідника;
* 7) страхувати майно Заповідника;

8) укладати правочинн 8 договори в межах, 
встановлених чинними законами;

9) оддавати довіреності відповідно до 
арт. 267 Цивільного Кодексу УСРР;

10) репреэеятувата на суді в справах За
поведника або через уповноваженні на це 
загальною або спеціальною довіреністю осіб;

11) редагувати видання Заповідника.
14. Директор Заповідника мав помічника 

по господарчій справа, на якого покладається 
відповідальність за стан ^ дорученої йому 
оправи.

У в а г а .  Культурно-освітньою працею
Заповідника керує безпосередньо директор
Заповідника.
15. Керуючий персонал Заповідника при

значає:
1) директора—Народній 'Комісар Освіти 

УСРР;
2) помічника директора та керівників ок

ремих наукових установ Запойдпика—дирек
тор Заповідника, з відповідним затверджен
ня* «д йаркомосу УСРР.

Харків, Зі серпня 1926 р. '

Заст. Народнього Комісара
Оовітя УСРР Полоцький.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР.

123. Про доповнення арт. 18 та зиіну п. «б», 
щп. 28 інструкції Нарком’юсту УСРР з 14 
листопада 1927 р. «Про застосування амне- 
стіТ, що її оголошено до 10*тирі»нв Жовтне

вої Революції».
На підставі постанови Президії ЦВК Сою

зу РСР е 9-13 червня 1928 р. «Про тлума
чення арт. аяхг. З і 13 постанови Президії 
ЦВК Союзу РСР яро амнветію до X роковин 
Жовтневої Революції» <іПрот. Президії ДВІЇ 
Союзу РСР № 53), Народній Коейсаіріат 
Юстиції УСРР п о с т а н о в и в :

Арт. 18 та п. «б» арт. 28 інструкції ЙКІО 
УСРР з 14 листопада 1927 р. «Про засто-

поведннка, за исключенном лиц, указанных 
в гг. 16 настоящего положения;

5) заключение трудовых договоров;
6) распределение работы и обязанностей 

между сотрудниками Заповедника;
7) страхование ямлцєства Заповедника;
8) совершение сделок н заключение до

говоров и границах, установленных дейст
вующим законодательством;

9) выдача доверенностей соответственно 
ст. 267 Гражданского Кодекса УССР;

10) представительство на суде по делам 
Зайоведвдка или через уполномоченных па 
это общей нлп специальной доверенностью 
лиц;

11) редактирование изданий Заповедника.
14. Директор Заповедника имеет помощни

ка оо хозяйственной части, на котрого воз
лагается ошетственяость за состояние пору
ченного ему дела.

П р и м е ч а н и е .  Культурно-Просвети
тельною работою Заповедника руководит і

непосредственно директор Заповедника.
16. Руководящий персонал Заповедника 

назначается:
1) директор—Народным Жомиссарсог Про

свещения УССР;
2) помощник директора п руководители 

отдельных научных учреждений Заповед
ника—директором Заповедника с соответст
вующим утверждением Нарюсшцюса УССР

Харьков, 31 августа 1928 г.

Зам. Народного Комиссара Просвещения 
УССР Полоцкий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР

123. О дополнении ст. 18 и изменении л. «б» 
ст. 28 инструкции Наркомоста УССР от 14 
ноября 1927 г. «О фименении амнистии, 
об’явлежой к десятой годовщине Октябрь

ской Революции».
На основании постановления Презщцгума 

ЦИК Союза СОР от 9-13 июня 1928 года 
<0 толковании ст дуг. 3 и 13, постановления 
Президиума ЦИК Союза ССР об аминстии к 
Х-тнлотню Октябрьской Революции» (прот. 
Президиума Союза ССР № 53), Народный 
Комиссариат Юстиции УССР п о с т а н о 
в и л :

От. 18 я п. «б» ст. 28 инструкции НЕЮ 
•УССТ от 14 ноября 1927 г. «О применении



сукання а-мнестії. шо її оголошено до 10-тн- 
річчя Жовтневої Революції* (36. Уз. УСРР 
1927 рм Від. ІІ, Л* 42—43, арт. 190), 
ухвалити £ такій редакції:

«18. До зазначених в арт. арт. 16 і 17 
інструкції засуджених (трудящих і негру- 
дящих), що не відбули половини або двох 
третин встановленого судовим вироком ре
ченця до 7 листопада 1927 рм амвестію 
застосовується після того, як вони відбудуть 
зазначені реченці у формі впв'язненин їх 
та звільнення від знизаних з вироком додат
кових заходів соціальної оборони.

До осіб, яких ще не засуджено пертд 
оголошенням акту ампестії і справи яких 
за силою амнестії не можна негайно закри
ти, амиестію застосовує суд за розгляду 
справи й винесенпя вироку».

«28. б) розподільчі комісії до осіб, що 
їх за вм|юкамк судів ув'язнено на реченець 
понад 6 місяців, крім тих осіб, що до іпгх 
амнестію застосував суд підчас винесення 
тироку. а так само тих, що їх засудили над
звичайні сесії судів, та осіб, що їх зазначс- 
ію в арт. 19 цієї інструкції.

Осіб, що відбувають речонцеве позбавлення 
волі за 'постановами надзвичайних сесій 
судів, належить вивязігити за постаповами 
зазначених •надэвячайнкх сесій, а осіб, за
значених >в арт. 19 інструкції, належить 
увільняти за постановами осіб прокурорсько
го ійглщу».

Харків, 31 серпня 1023 р.

азешетии, об*целинной к десятой годовщине 
Октябрьской'Революции* (36. Уз. У('РР 1927 
ічда, Огд. ІІ, Ля 42—43, ст. 190). изложить в 
следующей реіакшгн:

<18. К означенным в ст. ст. 16 и 17 ннет. 
рукшш осуждениым (трудящимся н нетруда- 
щимся), не отбытиям половины или двух 
той установленного судебным приговора* 
срока к 7 ноября 1927 г., амиистиа приме
няется после того, как они отбудут указан
ные сроки в виде освобождения от заключе
ния а связанных с приговорок Дополнитель
ных мер социальной защиты.

К лицам, епце не осужденным до об'явле
ння акта амнистии и дела которых йе подле
жат в сшу ажшгтии немедлеоному щясра- 
интіню, амнистия примечается пдом вовре
мя рассмотрения дела а вынесения приго 
вора*.

«28. б) раслределнтсаьныуя комиссиями в 
отношении лиц, содержащихся по Арвгово- 
ртМ судов в местах лишения свободы сроком 
свыше 6 месяцев, кроме лиц, к которым 
амнистия применена судом во время вынесе
ния приговора, а также осуждеппьи чрезвы
чайными сессиями с ртов п лпц, ооначеппых 
в ст. 19 нагтоящой ннстршшн.

Лица, отбывающие срочное лишение сво
боды по постановлениям чрезвычайных сес
сий суде®, подложат освімхіждсняю кзчн»д 
стражи по постановлении названных чрез
вычайных сессий, а лица, ооначевнью в ст. 
19 инструкции, подлежат освобождению :н> 
постапсвлетаям лиц прокут>орекого иадаро*.

Харьков, 31 августа 191 в г.

Народній Комісар Юстиції УСРР та Нг: тлй Комиссар Юстиции УССР
Генеральний Прокурор Республіки В. Пораймо. и Генеральный Прокурор

/ Республики В. Пораймо.
Оголошено в .вістях ВУЦВК* 9 вересня Распубликовано .в Вістях ВУЦВК" V сен* 

1928 р., № 211. тября 1928 г., № 211.

Затверд- Президія ВРНГ 
УСРР 9 січня 1928 року 

(проток. № 17).

124. Статут Українського Тресту Середнього 
Машинобудіеиицтіа «Укрмашбудтрест».

I. Засади.

1. Для виробництва та збуту фабрикатів 
середнього машипобузівнкцтва створюєть
ся, на ггіцставі Устави про д?раилні про
кис .нові трести від 29-го червня 1927 року

Утвержден Президиумом 
, . ВСНХ УССР 9-го января

1928 года(протокол I* 17)

124. Устав Украинского Треста Сра»<го 
Машиностроения «Уирмвшбултрест».

I. Общие ПОИОЯЖЯІЯ.

1. Для производства н сбыта фабрикатов 
среднего машжгоетргкмшя учреждается на 
«ояовавян Положення о государственных, 
промышленных трестах от 29 июня 1927 I.



<36. Як. Соту РОР Ш7 р., Ув 39, арг. 392) 
державний промисловий трест республікан
ського эвачюня іщ найменувавши Україз- 
еьввб Трест Середа ього Машивобудлющтва 
—скорочено «УкрмашОудірест*, що зна
ходиться у віданні Бищої Ради Народнього 
Господарства (ЙРНГ УСРР).

У 8 а г а 1. Т|к>сга утворено 8 порядкові 
реорганезації колнншього тіюсту «Україн
ський Трест Металообробної І^юмнслово- 
пи», скорочено — «Укрмсталотрест», з 
доданням до нього заводів «Більшовик»— 
у х. Київі, який узіходк» раніш у склад 
Київського Меггалотресту; зшяи «Ленін
ська кузня» та заводи їм. «Артьоха», що 
знаходились у вданкі Київського відді.ту 
місцевої аром ведомости й завод «Про- . 
ірес», який знаходився у відашіі Берди
чівського вщіду місцевого господарства. 
Неі зазначені заводи передані «Укрмаш- 
будтрестові» з пасивом і активом за 
станом на 1-Х 1927 р.

У в а г а 2. З моменту «несення в тор
гаю-сромисловнй реєстр цього затвердже
ного статуту, статут «Укрмеггалотрссту», 
якого затверджено У£Н 26 лютого 1926 р. 
<36. Ув. УОРР 1926 р., в ті П, Хе 17. 
арт. 63) «взнається оа такий, що втрати» 
чинність.
2. До складу Тресту увіходять такі вн- 

уооіпггі підприємства:
1) Машянобудіеельний завод ім. т. Фрун- 

эе- -м. Сумин, на Суджаиській вул., домово
лодіння X* 2.

2) .Чашннобудівг.шиій завод «Більшовик» 
—м. Київ, на Брест-Літовськоху шосе, до
моволодіння X* 9-11.

3) Машннобудівельняй завод «Червоний 
Жовтень»—в х. Харкові, -на Червоно-Жовт
невій «ул„ домоволодіння X* 75;77, та па 
вул. Сапшьшова ХЇ 8/10.

’ 4) Машивобудівельннй завод ім. <Т. Шев- 
чевва»—м. Херюв, в Освов’авсьгажу районі, 
на Шевченківськії вул., домоволодіння Ув 1.

о) Машннобудівельнні завод «Ленінсьса 
кузня»—*. Київ, яа Жвлявськьй вул.гдсво- 
еолодіпня М 107.

6) МашвнобудівельнкІ завод ім. тов. «Ар- 
тьома»—м. Київ, ва Глубочнці, домоволо
діння № 3.

7) МашннобудівельниІ завод «Прогрес»—
і. Берилів, на Торговії площі, домоволодін
ня * 3. і

(С. 3. ОСОР 1927 года, Хе 39, от. 392) го- 
сударстиный (промышленный трест респу
бликанского значения под названием Укра
инский Трест Среднего Машиностроения—со
кращенно «Укрмашбуаірест», находящийся 
к ведении -Высшего Совета Народного Хозяй
ства (БОЯХ УССР).

П р и м е ч а н и е  1. Трест' учреждается 
путем реоргаїгазашні бывшего Треста 
«Украинский Трест Металлообрабатываю
щей Промышленности» сокращено—«Укр- 
металлогрест», с орігсоеднненном к нему 
завода «Большевик» в г. Киеве, входивше
го рапее в состав Киевского Металлотре- 
ста, завода «Л‘Пинская кузница» и заво
да нмєіш «Артема», находящихся в веде
нии Киевского отдела местной промыш- 
летюогн, и завода «Прогресс», находяще
гося ь ведении Бердичевского отдела мест
ного хозяйства. Все упомянутые заводы 
подданы «Укрмашбу'Дтресту» с пассивом 
и активом по состоянию на 1-Х—1927 г.

П р и м е ч а н и е  2. С момента внесе
ння їв торгово-промьшлвнный реестр на
стоящего утвержденного устава устав 
< У нрметаллогреста», утвержденный УЗС 
26 февраля 1926 года (С. У. УССР 1926 г., 
Отдел ІІ, Ув 17, ст. 63), признается утра
тившим силу.
2. В состав Треста входят следующие 

производственные предприятия:
1) Машиностроительный завод имени тов. 

Фрунзе—г. Сумы, оо Суджаноюой ул., домо
владение Ув 2.

2) Машииост|юнтельоый завод < Больше* 
вик»—г. Киев, по Брест-Лнтовскому шоссе, 
домовладенне Хв 9/11.

3) Машиностроительный завод «Красный 
Октябрь»—г. Харьков, по Красио-Окпаорь- 
слой улице, домовладение Ув 75/77 и по ул. 
Сапеаыгаксвд Хв 8/10.

4) Машиностроительный завод имени «Та
раса Шевченка»—г. Харьков, в Основяаіском 
районе, по Шевченковской улице, домовладе
ние Хв 1.

5) Машиностроительный завод «Ленин- 
свая вуэница»—г. Клев, по Жплаяской ул., 
домовладение Ув 107.

6) 'Машиностроительный завод имени 
т. Артема*—г. Киев, на Глубочице, домовла
дение Л 3.

7) Хзшвеопронтеляый завод «Прогресс» 
—г. Бещичев, на Торговой площади, домо
владение X* 3.



Крім того, Трестові надані перелічені в 
особливому описі земельні дільниці, загаль
ною площею 40, 88 гектарів.

3. Т^ест становить самостійну господар
чу одиницю й чинить на засадах комерцій
ного розрахунку, відповідно до планових зав
дань, що їх затверджує ВРНТ'УСРР.

Зі для реєстрації Трестові надається пра
ва юридичної особи.

4. За всі свої зобов'язаная Трест відпові
дає лише тпм належним йому майном на 
яке„ згідно з чинним законодавством, можна 
звернути правіж.

Загальна державна кжаїрбниця за борги 
Ц>есту ше 'відповідає.

Так саме на майно Тресту не можна звер
нути будь-які правіжі за державні довги та 
зобов'язання.

5. Трест оісхже переводити па всій тери
торії Союзу *вса операції, <в тому числі Й 
торговельні, потрійні для едійонвіпія мети, 
що її зазначено в арт. 1 цього статуту.

У в а г а .  У оовнгашй торгівлі Т^есг 
бере участь порядком, що його -встановлю
ють відповідні закопи.
6. Трест володіє, користується й поряд

кує наданим Йому майном і <мгсда>тко®уєгься 
загальнодержавними та місцевнмя податка
ми й оплатами па підставі загальних зако

нів з (винятками, що їх зазначено в Уставі 
хгро державні промислові трести ®ід 29 черв
ня 1927 ір. та в ілшшх слецимьннх завоаш.

7. Безплатне перевдатеиня ®ід Тресту 
будь-якого його майна припускається лише 
з додержанням правил артикулу 7 Устави 
про державні промислові трести від 29 черв
ня 1927 р.

8. Товари, що ціни на їх не нормова
но, леревдакнюе й набуває Трест за ціни, що 
їх установлює Трест в’ порозумінні з покуп
цем або продавцем.

У в а г а .  Обов’язкові для Тресту відпу
скні ціпи встановлює ВРНГ іУіОРР, додер
жавши чинних законів. За ,випадків, що 
виникають із потреби регулювати ціпи в 
загальносоюзних інтересах, обов'язкові 
для Тресту ціни встановлює ВШГ СРОР.

і
Кроме этого, Тресту предоставлены пер* 

числоиныо в отдельной оішси земельные уча 
стки, общей площадью 40,88 гектаров. |

3. Трест является самостоятельной хозя£ 
ственной единицей н действует па начала] 
коммерческого расчета в соответствии с пла
новыми заданиями, утвержденными ВСЮ 
УССР. Со дик -регистрации Тресту присваи
ваются права юридического лица.

4. По всем своим обязательствам Треп 
песет ответственность только принадлежа
щим ему имуществом, на которое, согласие 
действующему законодательству, может был 
обращено взыскание.

Общегосударственная казна за долги Тре
ста но отвечает.

Точно так же «а имущество Треста не мо
гут быть обращены какие-либо взыскания за 
государственные долги и обязательства.

5. Трест имеет право производить на псе! 
территории Союза ОСР все операции, в том 
числе и торговые, необходимые для осущест
вления указанных в ст. 1 настоящего устава 
целей.

П р и м е ч а в и е. Во внешней торговле 
Трест участвует в порядке, устанавливае
мом соответствующими законами.
6. Трест владеет, пользуется н распоря

жается предоставленным ему имуществом и 
облагается общегосударствошгьшг и местны
ми налогами и сборами на основе общих за
конов с из'ятиямп, указанными в Положении 
о государственных промышленных трестах 
от 29-го июня 1927 года и в иных специаль
ных законах.

7. Безвозмездное отчуждение у Треста ка
кого-либо его имущества допускается лишь є 
соблюдением правил, указанных в ст. 7 По
ложения о государственных промышленных, 
трестах от 29-го июня 1927 года. •

8. Товары, цены па которые но нормнро-' 
ваны, отчуждаются и приобретаются Трестом і 
по цдяам, устанавливаемым Трестом по -вза-| 
лмноху соглашению с покупателем иля про
давцом.

П р и м е ч а н и е .  Обязательные для 
Треста отпускные цены устанавливаются 
ВСВХ УОСР, с соблюдением действующих 
законов. В случаях, вызываемых необхо
димостью регулирования цоа в общесоюз
ных интересах, обязательные для Треста- 
цены устанавливаются ЭОНХ СССР.



9. Укладаючи правочмни, Трест зобов’яла- 
ік. и однаковії інших умов. давати пере- 
ігу дцржаонии установам га иідирнемствам 
вооперзтвшлм організаціям, що виступили 
в контрагенте.

Ці. Заиаряздішя піддутії Тресту при- 
:ус*улии на користь державши органів 
і порадію» арт. ЗУ у ті ви продержавві про- 
іі,-.ия* тресті під 29 череня 1У27 р.

11. За всіх в'ла.ійів, що не передбачені 
(нн статутов, Трест діс иа підставі устава 
іро державні лреиглим тр-іяв від 29 ч^аі- 
їм 1927 р., а та*; само н і чі.ічих
гакоііін.

1?. Тус.т **к. печатку зі сдою назвою.

ІІ. Статут вами калітм Тресту.
ІЗ. (тактовий каиіта.і Т;ггту встапов- 

л»;п.і*ц к с у ч і  6,796.152 карб. 32 коо.
У і: .і г л - 3> ч«*.и ні дільниці, надалі 

Тіктіу аа арт. 2 цього статуту, в ста- 
тупмвй капітал Тресту и«* включено.

III. Правяннв Тресту, його права та обов'
язки.

П ІДой дорити Троггом Ш1ІГ 1ЧТІ’ 
!і;:нлі.іч.н: Іірлидіння в скла.6 3-х <*>, вклю
чаюче пм»иу і Його засгцшнка. ; «ченцем 
•М І рік.

,1дя аад-Тчі івигма членіїї 1(;>а<иіііня ,іа р»- 
поїть Ц а лііоааж'Мі. лрнліачіилься іти 
самки іьірлис* щіи кандидат на чаши 
Ц|маі.гім!м. 1»\д штат застрас. ад смтзіь • 
т*ю Нр»:инни члсніи П^пикпи. коли ті 
яогч*>а»і ацсугоі. іи.«т> мив», й«я\> з» 
стіїжнккчі і ие.ім Правд иня ириякть 
ВІЧІГ ШТ.

1 У в а г а .  До скінченна реч.шца уд.*»- 
а важень ЫЧ1Г У<ТР може .івільвктя го- 
йору ІІІ'.чм.нші, й*»ї>» аа*Т)Піінка Й чле
нів Правління лише тоді, голи внлвнть* 
га їхня нодямн .м^а *» тих -лУч» мав, 
що па їх всклалево.
15. Правління Тресту язе ігцпк в в . Х а р -  

Іон!
16. Правління ва підставі цього статуї) 

V в вежах чпих законів, під загальтюя 
вагиаья КГШ > « № .  еля-тЛин провале?ь 
всю т<ріпану І ЛіЯіпісгратявну р«/<»гу 
Тресту, інх'чцкукпв * г«* «р: зав та язі*

9. Нрв заклцчсиян сделок Трест обязав 
при прочих ровных условиях оказывать пре- 
ногущеетво государственным учреждениям н 
предприятия* в кооперативным органнзацв- 
ям, выступающим в качестве контрагента.

10. Занаряжнвание продукции Треста до
пускается в пользу государственных органов 
впорядко ст. 39 Положения о государ Леви
ных промышленных трестах от 29-го пюня 
1927 года.

11. Во всех не предусмотренных иастои- 
щвм уставом случаях Тр«т действует на 
основания Положения о государсткеяных про
мышленных тукчггах от 29-го июни 1927 
года, а равно на основании действующих за
колов.

12. Треп* юн«ет т*чать с пэображением 
своего нанменоваииз.

ІІ. Уставный капитал Треста.
13. Уставный капитал Т|*еста утнанш- 

цаетгя я сумме (>.796.152 руб. 32 »;»н.
П р и м е ч а н и е .  Земельные участки, 

лродостанлениыо Тііесту т ст 2 нас гон* 
щего устава, в уставный кагшмл Т р х г а  
ш* ві-іючепи.

1(1. Г^свлскне Треста, его гфава к обязан
ности.

14. Дм упраяленця Трестом Ві’ІІХ У ПТ 
іііі.іііачает ІІ|»айленне « с<н*таие 3-х лиц, 
пьмючая и)ь^седателя и ет ламег і и гели.
• роком на один год.

Для .ммі'Щінни член<« Пр;.акжн;і 
ьч тижім ічий ішначапч'я в том и»> Н '|жд- 
кі одгп кандидат и члены Правления. Іічіші- 
тат хімеїцлет ік> посгоиоіимікю Піахкіжя
ч.нчюі Нраилешм н случае і^м*м«ііін*і\» их 
«.ггугетвяя. 1Ьат;і щимседателю, єго ламі*- 
гпггелю и членам 11}шления діазначаеїт н
ш н\ уат.

П р и м е ч а н и е .  До окончания сріжа 
погіїюмочяй ВОІХ.УОГТ мож<*т у:<*.нггь 
продс<*дато.ія Ираплсння. єго ааместліе-ія 
м членов Ніаоленоя лишь при обнаруже
ния шуоитаетгтвия их в«^.1ошквным иа 
них ол? тпостям.
15. Прав енне Треста имеет место и]ч*бн* 

занітя в го:. Харкове.
Ц*> Пра»*і«гае на основания наставшего 

устам в в пределах действующих .шкоаов 
іма общи* надзором ПСИХ У<Х\* сам^ктюя- 
телыю ік-дег всю О’лератппную и лі*гчн~тра- 
т і.нную р^чтг: Тіі'ста. ул^алян єго омами



но*, шо перебував під його орудою, укла
даючи всі правочинп та операції, що увіхо
дять до обсягу відання Тресту.

17. До відання Правління зокрема на
лежить:

1) організовувати виробництво й керувати 
діяльністю всіх підприємств, що увіходять 
до складу Тресту;

2) затверджувати устави про управління 
виробничими підприємствами, шо увіходять 
до складу Тресту, на лілставі топової уста
ви, затвердженої БРИГ УСРР;

3) складати та подавати до ВРНГ УСРР 
на затвердження виробничо-фінансові пла
ни і плани капітального ремонту, а так само 
шлали буціошгцтаа огових вщюбпкчкх під
приємств, -доустаткування й переустат
кування панрщіх підприємств, а за випад
ків, передбачених законом, складати й по
давати до БРИГ УСРР технічні проекти но
вого будівництва, а також доустаткування 
іі переустаткування.

У в а г а .  Якщо ВРНГ УСРР те 'за
твердить виробничо-фінансового плану 
Тресту до початку операційвого року, 
Правління, аж до затвердження плапу, 
здійснює свою виробничу діяльність на під
ставі складеного від рього плану.

4) подавати на затвердження ВРНГ УСРР 
проекти посутніх змін затверджених планів 
<п. 3);

5) складати й подавати до ВРНГ УСРР на 
затвердження періодичні звіти та баланси, 
проекти розподілу зиску 8 лохрялтя втрат;

6) улаштовувати каси, веста звітність 
за встановленою системою та діловодство;

7) наймати та звільняти службовців і 
робітників, укладати колективні договори та 
окремі трудові угоди й удаватися з поданням 
до ВРНГ УСРР про настановлення або звідь- 
лешя головного бухгалтера Тресту';

8) наймати, здавати в оренду й набува
ти споруди, .а також набувати право за
будови:

У в а г а .  Здача в оренду будинків, 
що побудовані коштом фонду поліпшення 
побуту робітників та службовців, прова
диться з дозволу ВРЯГ УСРР.

и находящимся в его распоряжении имущест
вом, совершая все сделки и операций, вхо
дящие и крут ведения Треста.

17. В частности к ведению Правле
ния епюситоя:

1) организация протввоос-гна и управле
ние деятельностью ‘всех предприятий, вхо
дящих а состав Тфесга;

2) 'утверждение положения об ущавле- 
ІГНН ироивводствевяымя предприятия*», 
входящими ® состав Треста, пи оснэвмаи 
типового положения, хтверщевноо» ВСНХ 
УССР;

3) составление л представление на 
\тве]хждеште іВОНХ УСОР яроитаодстаевио- 
фтшгеовых планов <и планов капитального 
ремонта, а іравно плана на сооружение от>- 
вььх 'Лроизводетееяяык предприятий, до- 
оборудаваюие л швреобаруповаше суще
ствующих предцрнятігіі, а в случаях. «ргду- 
смотрешіьіх законам,-ч’остав.теїгие ц пред
ставление в ВСНХ УССР технических 
проектов нового строительства., а ^ювно до- 
обсшудоваїш н переобарудошалвя:

П р и м е ч а н и е .  В случае, если ВСІ!V 
УООР Ив 'утвердит П|Ю«И»ДСТВЄІПЮ-фН- 
довсового и .тана Треста до начала опе
рационного гоца, Правление, эдцшь и<> 
утверждения я.та-нй, осуществляет свою 
проішедствешую деятельность т осно
вании составленного им плана.
4) тговдегаадение па утверждение в 

ВОНХ УООР проектов существенных двме- 
нений утвержденных планов (о. 3);

5) составление <н представление яа ут
верждение ВОНХ УОСР перщгичеешх от
четов и балансов, проектов распределения 
прибылей и погашения убытков;

6) орга-инза/цвя кассы, ведение отчетно
сти по устзиовлешгой системе и аеловронз- 
водство;

7) принятие « увольнение служащих и 
рабочих, заключение холлективвых догово
ре и отдельных трудовых соглалпеняй и' 
представление в ВОНХ УССР о таэначещш 
или увольнении главного бухгалтера Тре
ста;

8) паем, сдача в аренду и ідрвобрегеняе 
сооружений, а равно приобретение права 
застройки;

П р и м е ч а н и е .  Сдача в аренду зда
ний, сооруженных за счет фонта улучше
ния быта рабочих и служащих, произво

дится с разрешения ВОНХ УССР.



9) викривати ік> всій території СЮР фі
ліями, відйкн, контори, представництва, 
агентства Тресту то-що;

10) перееласяювати й заставляти зужит
ковані Й -уяецицатнвні споруди, будівлі, 
та устаткування, аерсвласнювати й застав
ляти, з дозволу ВВНГ УСРР, споруди, бу
дівлі і устаткування за всіх інших випад
ків, а так само перемаслювати, заотаия- 
ти, з дозволу ВРНГ УСРР, праважзабудови;

11) брати б здавати в ореаду устаткуван
ня й допоилщ підприємства на реченець до
6-ох років, брати й здавати в оренду', з 
дозволу ВРНГ УСРР, устаткування та допо- 
мічні підприємства на реченець понад 6-ти 
років, а так само вирості підприємства— 
незалежно від рсчепця;

12) страхувати “майно, що належить Тре
стові;

13) «вдавати й приймати до оплати век
селі Й інші зобов'язання, дисконтувати век
селі; провадити кредитові операції в дер
жавних, кооперативний; і яршгпшх креди
тових установах і з приватними особами;

14) провадити довгоречевцеві «рецкгосі 
операції закордоном й випускати довгоре- 
ченцеві облігаційні позики з особливого, на 
подання ВРНГ УСРР, дозволу Ради Праці й 
Оборони;

У в а г а .  Дозволяючи випускати облі
гаційну поетику, окремою постановою РНК 
СРСР може бути встаїнсалеео гарантію 
скарбниці так* на виплату відсотків, як 
й на виплату самої позики.

15) -укладати всілякі ораючти, акти та 
угоди, п тому числі Й угоди Про ПІДРЯДЕ й 
постачання, що потрібні на здійснення ме
ти Тресту, та ©вдавати довіреності;

16) братя участь, з довозу ВРШ' УСРР, 
в засновуванні синдикатів, акційних това
риств (пайових товариств) та інших тор- 
говосроияслових об'єднань, набувати пяі 
акції та паї, а так сапо брати участь в 
синдикатських конвенціях та в товариствах, 
що не мають па меті добувати зиску, ос
кільки їотє завданні зіямвдас меті, за
значеній в арт. 1 цього статуту;

17) фаво ооасвага та вфловідатн на су
ді, а так само право представництва в усіх 
адміністративних установах в особі голови, 
або засту пника голови, або, за постановою

9) открытие іва всей территории СССР 
филиалов, отдел ввдй, контор, представи
тельств, агентств Треста я т. л.;

10) отчуждение и залог сооружений, 
строений и оборудования старых и при
шедших в непригодность. Отчуждение и за
лог, с разрешения ВСНХ УССР, сооружений, 
строений и оборудования во всех прочих 
случаях, а равно отчуждение и залог, с раз
решения (ВШХ УССР, права застройки;

11) прием и сдача в аренду оборудова
ния и подсобных предприятий сроком до
6-ти лет4 прием и сдача в аренду, с разре
шения ВСЙХ УООР, оборудования и подсос
ных предприятий на срок свыше 6-та лет, 
а рвало производственных предприятий, не
зависимо от срока;

12) страхование принадлежащего Тре
сту .имущества;

13) выдача и принятое к оплате вексе
лей и другах обязательств, учет векселей, 
совершение кредитных шерацпй, в госу
дарственных, косшератканых я частных 
кредитных учреждениях и с частными ли* 
дама;

14) СОВЄІ}ЇШЄ№КЄ долгосрочных кредит
ных операций заграницей и выпуск доло- 
срочного облигационного займа с особого, по 
представлению В£НХ УССР, разрешения Со
вета Труда п Обороны;

П р и м е ч а н и е .  При разрешении вы
пуску облигационного займа особым аю- 
стаповлением ОНЇЇ СССР может быть 
установлена гарантия казны как в -упла
те лроцентов< так я в погашении самою 
займа.
15) заключение всевозможных догово

ров, актов и соглашений, в том числе со- 
глмпенчьй о подрядах и поставках, необхо
димых для осуществления целей Треста, 
выдача доверенностей;

16) участие, с разом пеняя ВСНХ УОШ, >в 
учреждении еявджато®, акционерных об- 
шесто (паевых товариществ) и других тор
гово-промышленных об’едяненяй, приобре
тение их акций в паев, а равно участие в 
стщхпкатс-ких конвенциях в обществах, не 
преследующих целей извлечения прибыли, 
поскольку зех задачи соответствуют целям, 
указанным в ст. 1 'настоящего устава;

17) ораво векать и отвечать ш суде, а 
равно представительствовать во всех адож- 
Аястратаввых учреждениях в лице предсе
дателя или заместителя председателя или,

»



Правлінвя,—в особі члена Правління, ве 
видаючи чім па то особливі довіреиасти, 
або через іповарвнвх, ‘уповноваж єн нх за 
те особливими довіреіюстямм.

1$. Щоб постанов» Правління були ІЙ- 
сні, па його засіданнях повинні бути присут
ні більшість членів, включаючи голову й 
Його заступника.

Правління, розвязуючв справи, ухвалює 
свої постанови більшістю голосів присутніх 
членів; якщо голоси пофляютьоя иарюво, 
то голос того, хто головує, дає 'перевагу. 
Ухвалені постанови негайно набирають чин
ности.

У-в а га. Якщо виникають суперечки 
ніж головою та більшістю Правління, то 
гаюва має право за своєю відповідаль
ністю запровадити в життя свою ухвалу, 
негайно сповіщаючи про суперечки й про 
вжиті заходи МІГ УСРР. ВРНГ УСРР має 
право скасувати ухвалу голови.

19. Обов'язки між членами Правління 
розподіляється поста повою Правління.

20. Засідання Правління протоколю
ються й протоколи засідань підписує той, 
хто головує, та всі-присутні члени Прав
ління. ,

Порядок підпису паперів, що виходять з 
Тресту, (встазювлкк Правлішя. Всілякі пра- 
вочпвн, угоди, зобов’язаний, векселі, чеки 
Я дойреотостп підписує голова Правління, 
або його заступана.

За уповноваженням Правління підписува
ти зазначені документи може один із чле
нів Правління, на підставі постапювп Прав
ління, без видачі йому особливої довірено- 
ґгн.

Грошеві документи стверджує головний 
бухгалтер Тресту. Річні звіти Й баланси під
писує голова Правління, всі члени Правлін
ня. що злаяодятиея ® шаязяості, й головний 
бухгалтер Тресту.

21. Правління Тресту повинно вживати 
всіх заходів, щоб здійснити мету, зазпачеігу 
в цьому статуті, виявляючи потрібну 
дбайливість та завбачність; воно відповідає 
дисциплінарно, кримінально та цивільно 
так за цілість припорученого йому майна, як

по постановлению Правлення, в лице члена 
Правления, бес выдачи ям на это особой 
доверенности, нлк через доверенных, упол
номоченных «а это специальной доверен
ностью.

18. Для действительности носталовле- 
зпгй Правлення на его заседаниях должно 
присутствовать большинство его членов, 
■включая председателя -н его заместителя.

Прл {разрешении ©опросов. Правление 
пришагает свах постановления большин
ством голосов присутствующих членов; в 
случае разделения голосов поровну, голос 
преяосдатедьствуюшего дает перевес. При
нятые решения немедленно вступают в 
■силу.

П р и м е ч а н и е .  В случае эозтшсно- 
вения спора между председателем ж боль
шинством членов Правлення, председа
тель пользуется нравом га свою отвег- 
сгаешостъ провести свое решение * 
жизнь, «немедленно уведомив о саорах и 
принятых им морах ВСНХ УСОР. По
следний 7ЕМ0СТ право отменить решение 
ттедседателя.
19. Распределение обязанностей между 

членами Правления производятся по поста
новлению Правления.

20. Заседания Правлении протовошру- 
ютея и протоко!ы заседаний тоашюывают- 
ся председательствующим и всеми црисут- 
сш'щшн членами.

Порядок ткдалси, бумаг, походящих от 
Треста, устанавливает Правление. Всевоз-- 
ножные договоры, соглашения, обязатель
ства, (векселя, чеки и доверенности подпи
сываются цредседателем Правлешія или его 
заместителем.

По поручению Правления указанные до
кументы может подписывать оста га чле
нов Появления, га основания ттосгавовле- 

няя (Правления, без вьоачи ему плециаль- 
ной исверептости.

Доюумецуы денежного характера скреп
ляются главньи бухгалтером Треста. Годо
вые отчеты и балансы «штииываются 
председателем Правления. всеми наличны
ми членами Правления и главным бухгал
терам Треста.

21. Правление Треста обязало прини
мать все меры и осуществлению целей, ука
занных в настоящем уставе, проявляя не
обходимую заботливость и предусмотри
тельность и песет аиоцтШ'Штарпую, уголов
ную м гражданскую отвстствешо:ть как за



*і за. господарче ведення справ, згідно з 
теянтс законодавством.

IV. Керуємо! іиробтч—і лідцмезстпаки, 
що уЫхокятъ до сипду Тресту.

22. 'Безпосередньо керує окремими вироб
ничими підприємствами, що належать до 
складу Тресту (арт. 2), директор (адміні
стратор, завідатель), що його призначає і 
звільняв Праедіввя Тресту; він—сам один 
діє на підставі особливої устави про управ
ління цим йідарвяюі»», що П затверджує 
Оравлпвя Тресту, та довіревости, що її ви
дає Цравлівня Тресту.

V. Смцішяй капітани Трасту і зиск.

23. ЮрЫ етатутовсяо ваоіталу (арт. 13) 
утворюються:

а) амортизаційний капітал, б) резервний 
капітал, в) капітал на поширепня підприєм
ства і г) фонд поліпшення побуту ]К)6ІТПИ- 
ків та службовців. Утворення інших спеці
альних капіталів припинаються лише з до
зволу Української Економічної Нарадо.

24. Иабво Тресту амсртязується з додер
жанням правил арт. 44 та 45 Устави про 
державні промислові трести з 29-го червня 
1927 року.

25. Визначення розміру зиску та втрат, 
розподіл зносу та визначення відрахувань 
від них до спеціальних капіталів і в прибу
ток «сарбяви, покриття втрат, а так само 
шматкування спеціальних капіталів прова
диться з додержанням правил арт. арт. 46— 
49 Устави про цсржавж проз* «слові трести 
а 29 червня 1927 року.

VI. Звітність Тресту. Ревім його дЬиьно- 
сти.

26. Щорічно Пршюпя полає вайшзаш за 
три місяці, як мине операційний рік, вста
виш юваяого з 1 жовтня до ЗО вересня, до 
ИНГ УСГР на розгляд і затвердження звіти, 
баланс і рахунок зиску та втрат, що сма
лені я додержанням затверджених від РІК) 
правил, а так само проекти покриття втрат і 
ронподілу зиску, згіщо з У отавою про дер
жавні промисле» трести з 29 червня 
1927 р.

целость вверенного ему имущества, так я 
за хозяйственное ведение дел, согласно лей* 
стэукхщего закождательства.
IV. Управяаче вхояащюм в состав Тре

ста дрокзвоцстванімии предприятиями.
22. Веаюсредстаешяое управление от

дельными производственными ярежриятия- 
мн, входящими в состав Треста (ст. 2), осу
ществляется директором (администратором, 
заведующим), назначаємьгм я увольняемым 
Правлекивм Треста и действующим едино
лично на основании особого положения об 
управления данным предприятием, утверж
даемого Правлением Треста, и доверенно
сти, (выдаваемой Правлением Треста.
V. Специальные капиталы Треста и при

были.
23. Кроме уставного капитала (ст. 13) 

образуются: а) аммортизаїцлопяый капитал,
б) резервный капитал, в) капитал для рас
ширения предприятия и -г) фощ уаучшс- 
«вя быта рабочих и служащих. Образова
ние других специальных капиталов допу
скается лишь с разрешения Украинского 
Экономического Совещашм.

24. Амэюртнзацпя имущества Треста 
производятся с соблкаев&ек правил 
ст. ст. 44 и 45 Положения о государствен
ных лроогъшиелвьвх трестах от 29-го тога я 
1927 года.

25. Размер прибылей и убытков, расиро- 
Д6Л0ШІЄ Прибылей И определение ОФЧНСЛЄ- 
|гпй от «их <в специальные капиталы и в до
ход казны, погашение убытков, а равно рас* 
ходоватте специальных капиталов опреде
ляется с соблюдением правил ст. ст.-46—49 
Положення о государственных примышлен' 
них трестах от 29 июня 1927 г.

VI. Отчетность Треста. Ревизия его деятель
ности.

26. Ежегодно Правление представляет 
не позднее 3-х месяцев по екопчанвн опе* 
рационного года, устанавливаемого с 1 ок
тября по 30 сентября, в ВСНХ УССР на рас
смотрение и утверждение отчеты, баланс и 
счет прибылей и убытков, составленный с 
с-'/июдением правил, утвержденных СТО, а 
равно проекты погашення убытков и рас
пределения прибылей, согласно Положения 
о государственных промышленных трестах 
от 29-го нюня 1927 гора.



Відстрочення подання звіту та балансу 
припускається за порядком, що його перед
бачають правила прилюдної звітності!.

27. Затверджені баланси і рахунок зи
ску та втрат Тресту публікує Правління по
рядком, що його встановлюють правила при
людної звітносте.

28. Ревізує діяльність Тресту ВРНГ УСР1\ 
Правліпня зобов'язапе подати належним ор
ганам ВРЙГ УСРР для огляду всі кнепг, до
кументи, справи і листування та всіляко до
помагати їм гтідтас (ревізії та обсліді діядь- 
пости Тресту'.

29. Нова випадками, що їх точно вкапа
но в чинних заковах, юнці органи влади, 
крім ВРНГ УСРР, мають право в межах 
своєї компетенції давати Правлінню Треста 
вказівки і вимагати від нього подання звітів 
та відомостей не інакше, яв через ВРНГ 
УСРР.

VII. Зміни статуту Тресту.

30. Збільшення або зменшення розміру 
статутового капіталу та інші зміни в цьому 
статуті провадяться з додержанням арт. арт. 
11 та 14 Устави про державні промислові 
Трести з 29-го червня 1927 р.

VIII. Припинення діяльносте Тресту.

31. Трест ЩИПШаЯЄ свою діяльність шля
хом ліквідації, приєднання, злиття, або по
тілу порядком правил арт. арт. 55—(14 
і отави про державні промислові трости.

Оторочка представления отчета н балан
са допускается в порядке, предуамотротюм 
правшами публичной отчетвости.

27. Утвержденные балансы и счет при
былей и убытков Треста публикуются Пра
влением в порядке, установленном прави
лами публичной отчетности.

£8. Ревгопя деятельности Треста осуще
ствляется ВОНХ УОСР. Правлеиие обязано 
представить соответствующим органам 
ВДОХ УССР для обозрения все книги я до
кументы, дела я переписку я оказывать 
всемерное содействие ігри ревизии и обсле
довании деятельности Треста.

29. Вне случаев, точно указанных в дей
ствующих законах, другие органы власти, 
в|юме ВСЖ УССР, вправе в пределах своей 
іллпетсиции, давать Правлению Треста ука
зания и требовать от него представления 
отчетности и сведений вс иначе как через 
ВОНХ УССР.

і
VII. Изменение устава Треста.

30. Увеличение шп уменьшение разме
ра уставного капитала либо другие измене
ния настоящего устава производятся в по
рядке испатпення ст. ст. 11 и 14 Положе
ння о государствешшх промышленных тре
стах от 29-го тпогпя 1927 года.
VIII. Лре»фзщекие деятельности Треста.

31. Трест прекращает свою -девгель- 
пость путем ликвидации. яриеоеивешы, 
слая-нчгя или разделения в порядке правил 
ст. ст. 55—64 Положения о государствен
ных промышленных трестах.

і

Видання Народнього Комісаріату Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции



ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
м. Харків, вук. Артема, 31» тед. 13*66, 37*35, 46-61.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1928 РІК

НБПШІНШШКІП ДО ІНРЯТВ1

У М О В И  П Е Р Е Д П Л А Т И :
І

Відділ І І ІІ на рік........................................................................... 15 крб.
. І і П на півроку........................................................................8 крб.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до .Збірн. Узак.* за 1928 рік (відділ 1 і ІІ)

Ціна 1 крб. 50 коп.

Приймати передплату на .Збірник Узаконень та Розпоря
джень Роб. - Селянського Уряду УСРР“ дозволяється лише 

тин 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-XII або 1-І—ЗО-VI).

В 1928 році цього видання в роздрібному 
продажу відпущено не буде.



ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ:—Харгіа. іудшр Артеме, Я

КРАМНИЦІ: КмТ*. еул. Вероесмого, 17 
Одеса, аул, Леселя, 12
Дніпропетровська, проспект Карм Марата. у4г Лміма» Я 
Кртемоасьве, Херяівське аул., 51 
Полтам, Котляреаська аул., 11 
Харків, вуя. Першого травня, І

МРЯДСТПВМНЦТВЛ: Юрядячме Вид-ао НКЮ РСФРР—Месма. Куанеаая* мост, 7»

)

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:
БЮЛЕТЕНЬ

ІІ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО

ГО #1
юстиції

(ОБІЖНИКИ, 
НАКАЗИ, 
ПОСТАНОВИ

= УРЯДУ УКРАЇНИ =
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
відділ 1 1 ІІ на 1 рік . . 15 карб. 

• » - »_ півроку . 8 »

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до ,36. Уз." за 1928 р. (від і і 11) 

ЦІНА 1 крб. 50 коп.

та ОГОЛОШЕННЯ) 
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: -

На 1 рік.....................8 крб.— к.
. півроку . . . .  4 „ 50 к.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до Бюлетеня на 1928 рік 

ЦІНА 1 крб.

ЧЕРВОНЕ
П Р А В О

ВЕСТНИК
С О В Е Т С К О Й

юстиции
ДВОХТИЖНЄВИЙ ОРГАН 
НАРКОМЮСТУ У. С. Р. Р.

Двухнедельный Орган Нарком* 
юста и Украинского Юридие* 

ского О-ва
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

На 1 рік........................б крб. —• коп.
УСЛОІИЙ ПОДПИСКИ:

На і год...................... 10 руб. — коп

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, прадствив. 
та уповноважених Юрвидавницпа.



1345 (47?) З (05) 477х .1923') Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗВІРШК
>гз4кот«ь та. мізломджБкь
РОЕІТМНЧО*$ЕА^ОкКЮГр УРЯДУ УКРЛЇІЧИ

. • 31І928РІК
Офіційне шцшт ндоодоьогф коліОарілту ірртнцД

- ' • 4 ' —
№ 2115 листопада 1928 р. ВІЛДІЛ ДРУГИЙ 15 ноября 1928 г. Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ

Постанова УЕН 
(27 вересня 1928 р.)

1251 Про зниження в недорідних місцевостях 
УСРР на 1928*29 рік норм обов'язкового 
окладного страхування коней та великої 
рогатої худоби від падежу.

Постанови Наркомсоцзабезу, Нарком- 
внусправ та Наркомюсту УСРР

/28 липня, 31 серпня й 13 вересня 
1928 р.)

128. -Інструкція, як прикладати постанову
ВУЦВК'у й РНКУСРР з 20 червня 1928 р. 
#Про порядок забезпечення осіб, що б на 
соціальному забезпеченні, в разі, коли вони 
міняють місце своєї домівки*.

127. Як мають сільради притягати людність 
чистити колодязі громадського користу* 
вання.

12$. Про скасування постанови .Чи можна 
застосовувати арт. 172 Код. Зак. про 
Працю УСРР до розірвання трудового

~ договору за п. .а" арт. 47 Код. Зак. про 
Працю УСРР*.

С т а т у т и :
129. Статут тресту під назвою .ЛроскурІвськІ 

Державні Дріжджево-Броварннй І Солодо
вий заводи* скорочено .Проскурівський 
ДрІждбровзавод*, що ним відає Проскурів* 
ський округовий відділ місцевого (кому* 
кального) господарства.

130. Статут тресту місцевої промисловости під 
назвою Ромекський Комбінат скорочено 
.Ромкомбінат", що ним відає Роменський 
округовий відділ місцевої промисловости.

' СОДЕРЖАНИЕ

Постановление УЭС
(27 сентября 1928 г.)

125. О снижении в недородных местностях 
, УССР на 1928*29 год норм обязательного
окладного страхования лошадей и круп
ного рогатого скота от падежа.

Постановления Наркомсообеса, Нар- 
комвнудел и Наркомюста УССР

(28 июля, 31 августа и 13 сентября 
1928 г.)

126. Инструкция по применению постановления 
ВУЦИК и СИК УССР от 20 июня 1928 
года .О порядке обеспечения лиц, состо
ящих на социальном* обеспечении, в слу
чае перемены ими своего местожитель
ства*.

127. О порядке привлечения сельсоветами насе
ления к очистке колодцев общественного 
пользования.

128. Об отмене постановления „Можно ли 
применять ст. 172 Код. Зак. о Труде УССР 
к рассмотрению трудового договора по 
п. ,а“ ст. 47 Код. Зак. о Труде УССР*.

У с т а в ы :
129. Устав треста под названием .Проскуров- 

ские Государственные Дрожжево-Пивова
ренный и Солодовый заводы*, сокращенно 
„Проскуровский Дрожпивзавод*, находя
щийся 8 ведении Проскуровского окруж
ного отдела местного (коммунального) хо
зяйства.

130. Устав треста промышленности под назва
нием .Роменский Комбинат ', сокращенно 
.Ромкомбинат*, находящегося в ведений 
Роменского окружного отдела местной про
мышленности.



131. Статут Всеукраїнського Державного Пайо
вого Товариства для виробу наочних при
ладь при Наркомосьіті УСРР .Наочні при
ладдя*.

132. Статут державного промислового тресту, 
що ним відає ВРНГУСРР, .УкролІЙтрест*.

131. Устав Всеукраинского Государственного 
Паевого Товарищества по изготовлены» 
наглядных пособий при Наркомлросе УССР 
.Наглядные пособия**.

132. Устав государственного промышленного 
треста, находящегося в ведении ВСНХ 
УССР, .Укрмаслотрест'.

ПОСТАНОВА
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ '

125. Про зниження в недорідних місцевостях 
УСРР на 1928-29 рік норм обов'язкового 
окладного страхування коней та великої ро

гатої худоби від падежу.
На дочювншія й аміну своєї постанови 

в 6 вересня 1928 р. <Бро зниження норм 
обов'язкового окладного врахування коней 
від падежу в до-явях районах та округах 
УСРР на 1928-1929 рік» (36. Уз. УСРР 
1928 р. £і:і. ІІ, Хі 20, арт. 115) Українська 
Економічна Нарада п о с т а н о в и л а :

1. Зшштн на 1926-29 рік встанов
лені постановою Ради Цраці Й Оборони з 
13 липня 1928 р. <Піро обов'язкове окладне 
страхування в сільських місцевостях на 
1928-29 .рік» (36. Зак. ОРСР 1928 р.,

47, арт. 419) норми обов'язкового оклад
ного отрадешачіня коней і волів з 50, 55 
і 60 крб., до 40 крб., а йодол страхування. 
корів—з 35 крб. до ЗО крб. для таких місце-, 
востей:

1) округ Одеської, Миколаївської, Хер
сонської, Мелітопольської, Запорізької й 
Криворізької;

2) Автономної Молдавської Соціалістлч- 
ної Радянської Республіки, .крім районів 
Балтського, Кам’яаського, Крутянського Й 
Рибницького;

3) Верхнє-Дніпровського, Дніпропетров
ського, Кам’ятського, Крвнк)вагс иного й 
Солоняпського районів Дніпропетровської 
оозругн;

4) Братського, Бобранвцыкото й Уюгнмів- 
ського районів Зінав’ївської окрути;

5) Враднівськаго, Доошгтсысого, Люба- 
ніївського й КонстантБішськоїХ) районів 
Дершомайської округа;

6) Ашріовського, Бересттаського, Бердян
ського, Володарського, Мавгуського й Ца- 
рекоігсталтішівсьїкого районів Маріуош-
СЬНОЇ ОІЗр)ТЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ
125. 0 снижении в недородных местностях 
УССР на 1928-29 год норм обязательного 
окладного страхования лошадей и крупного 

рогатой* скота от падежа.
В дополнение и изменение постановлены 

своего от 6 сентября 1928 г. <0 снижение 
норм обязательного окладного страхования 
лошадей от падежа в некоторых районах в 
округах УССР на 1926-29 год* <3б’ Уз. 
УССР 1928 г., Отд. П, У? 20, ст. 116), Укра
инское Экономическое Совещание п о с т а 
н о в и л о :  •

1. Снизить на 1928-29 год установленные 
постановлением Совета Трт и Обороны от 
13 июля 1928 г. <06 обязательном окладном 
страховании в сельсин местностях на 
1928-29 год» (С. 3. СССР 1928 г., И 47. 
ст. 419) нормы обязательного окладного 
страхования лошадей я быков с 50, 55 и 
60 рублей до 40 рублей, а нормы страхова
ния коров—с 35 руб. оо 30 рублей для сле
дующих местностей:

1) округов Одесского, Николаевского, 
Херсонского, Мелитопольского, Запорож
ского л Криворожского;

2) Автономной Молдавской Социалистиче
ской Советской Республики, за исключением 
районов Балтского, Еамспского, Крутив- 
ского и Рыбницкого;
. 3) (Верхне-Днепровского, Днепропетров
ского, Каменского. Крыяичуватского я Со- 
лоняпского районов Днепропетровского ок
руга;

44 -Братского, Бобри пецкого и Устимов* 
скоро районов Зиновьевского округа;

5) Врадневского, Дома невского, Любашев* 
ского ц Константиновского районов Перво
майского округа;

6) Андреевского, Береставсвого, Бердян- 
ского, Володарского, Мапгутского і Царе- 
констаптиновского районов Мариупольского 
округа.



2. Заоммве жнжеивн норм обов'язково- 
* шмагав елрвуваввя поширюється як 
з» сільські місцевості, ас і ва міста та св
ята .міського тшу, що в на території 
дерут та районів, эаоначвввх в арт. 1 цю! 
юстаяоея.

і
3. Цій постанові надати чгоностн теле- 

трефам. V
Харків, 27 вересня 1928 р.

Заст. Голеве Уярамкыкоа Ввоиоагічиої 
Нарзан Сербичем».

ВерівентаЙ Оправ Української
Екояокявої шнроаіі Я. Кааде.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК“ 28 вересня
1928 р., № 227.

% Указанное снижение норм обязатель
ного окладного страхования распростра
няется как яа сельские местности, так а ва 
города я поселения городского типа, нахо
дящиеся на территории округов я районов, 
указавші я статье 1 настоящего постанов
лении.

3. Настоящее постановление ввести в 
действие оо телеграфу.

Харьков, 27 сентября 192$ г.

Зам. Председателя Украинского Эконо
мического Совещания Сербиченио.
'Управляющий Делами Украинского

Экономического Совещания Я. Касьян.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 28 сен

тября 1928 г., № 227.

ПОСТАНОВА НАРКОММЦЗАБЕЗУ 
УСРР.

126. Інструкція, як прикладе™ постанову 
ЗУЦВК і РНК УСРР » 20 чертя 1928 р. 
<Лро порю* забезпечення осіб, що с на 
яцмльноиу забезпеченні, в разі коли вони 

міняють місце своєї деміаим».
і Зидана за порозумінням з Народ
нім Комісаріятом Фінансів УСРР на 
іідставі арт. 4 постанова ВУЦВК і 
?НК УСРР з 20 червня 1928 року 
.Про порядок забезпечення осіб, що 
' на соціяльному забезпеченні в разі, 
голи вони міняють місце своєї до- 
иівки• (36. Уз. УСРР 1928 р., № 16, 
. арт. 142).

1. Особи, що е да соціальному ’забезле- 
(еоні, в вазі переміни місця домівки а ме
кал УСРР, повинні поздожягн про овій пе- 
юмд орган соціального забезпеч еття ко- 
пкшього місця своєї дооыаки, зазначавши 
тросу своїх) нового місця проживания та 
юиа.тв органові соціального забезпечення в 
ггці своєї нової домівки заяву про по
вод та поовцку про свої права на со- 
вяліае забешочеши, що її надає оргал 
оцмлаого забезпечений колишнього місця 
сама. 2

2. Оргав соціального забезпечення ко- 
іиишього місця досаввд вдав ва вимогу 
слб, эаапачевях у арт. 1-му ціщ «струк- 
щ. що ппрщацаЕалрть на інше «оце доагів-

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМСООБЕСА

126. Инструкция по применению постанов
ления ВУЦИК и СНК УССР от 20 июня 
1928 года «О порядке обеспечения лиц, со
стоящих на социальном обеспечении в слу
чае перемены ими своего местожительства».
Издана по согласованию с Народным 
Комиссариатом Финансов УССР, на 
основании ст. 4 постановления ВУЦИК 
и СНК УССР от 20 июня 1928 года 
,0 порядке обеспечения лиц, состоя
щих на социальном обеспечении в слу
чае перемены ими своего местожитель
ства' (36. Уз. УСРР 1928 г., Л£ 16, 

ст. 142).
1. Ляда, состоящее *па социальном обеспе

чении, при перемене местожительства в пре
делах УОСР, должны известить о своем пе
реезде орган социального обеспечения преж
него своего местожительства, указав адрес 
своего нового местожительства, н подать ор
гану социального обеспечмпгя,юо «весту сво
его нового местожительства, заявление о 
переезде и удостоверение о,своих правах на 
социальное обеспечение, выдаваемое органом 
социального обеспечения прежнего местожи
тельства-

2. Оргав социального, обеспечения преж
него местожительства выдает по требованию 
лвц, указанных в ст. 1-й настоящей ин
струкции, переезжающих яа другое место-



ви, ооовідлу, де обов'язково зазначається 
прізвище» ім'я та лобатькой шдошклго, 
категорія та група іавалідноств» розмір 
цршнаїчвяої йому пенсії та за який рече
нець пенсію йому оплачено й одночасно 
надсилав особисту справу цього-,сідоиіклого 
до органу соціального забезпечення в ніс ці 
воооі дсагвкп ігіцоліклого.

3. Орган сецикшюго забевпечеввя нового 
місця домівка тшопіклого, одержавши заяву 
його про переход та поовадву, зазначену' в 
арт. 2 оту, приймає цього шдооівіого на со* 
ц кальне забезпечентая, надавиш Вожу вцпо- 
відаоа фармя забезпечення.

4. Коли ицопівлвй, що переїхав на нове 
місце домівки, має право па пенсію, то її 
виплачує йому орган сацетльпосо забезпе
чення2 * 4 нового місця домівки шдошклого за 
нормами, встановленими для даної місцево- 
стн та іна таких підставах:

1) яктЙо заяву про переїзд разом з по
свідкою про право па соціальне забезпечен
ня (арт. 2) подано органові соціального за
безпечення нового місця дожівки найменш 
за три місяці перед початком нового бюд
жетов ого року—о початку цього бюджете- 
«ото ракл*;

2) якщо заяву про переїзд подано най
менш за три адсяці перед початком ноною 
бкцжетовото роюу—з початку наступного 
за нвм бюджстового рожу.

5. Орган соціального забезпечення нотпго 
місця домівки пенсіонера про реченець; з 
ЯКОГО 'ВІН призначив пенсіонеру пенсію» 
повідомляє орган соціального забезпечення 
колишнього місця дсийвкн пенсіонера.

6. До початку виплати пенсії особам» за
значеним в арт. 4-му, в новому місці їх до
мівки, таку виплачує їм орган соціального 
забезпечення колишнього місця домівки :а 
нормами, що існують в місці колишньої де* 
жінки пенсіонера.

У в а г а .  Зазначену в цьому артикулі 
пенсію, що її повинен виплачувати орган 
соціального забезпечення з колишнього 
місця домівки, останній переказує пош
тою безпосередньо пансіонерові', якщо 
адреса його кісцепроживання відома, або 
висилає потрібні кошти на сплату пспгл 
до органу соціального забезпечення ново
го місця домівка пенсіонера, каш адреса 
птіопера не відома. Про спосіб пере-

алпеаьсго, удостоверение, <в «спором оба а 
тельно обозначаются фамилия, имя я оі 
чество подопечного, категория к группа ни 
валндностя, размер назначенной ему пев 
сии и за какой срок пенсия ему выплачен 
и одновременно высылает личное дело этот 
подопечного в орган социального обеспече 
поя нового местожительства подопечного.

3. Орган социального обеспечения новое 
местожительства подопечного, полужив за 
явление его о переезде и удостоверение, ука 
зашюе в ст. 2-й, принимает данного т 
опечного па социальное обеспеченно, предо 
ставив ему соответствующей- формы обеспо 
чевпе.

4! Ёслн подопечный, переехавший па но 
вое местожительство, ямеет право па леи 
сню, то таковую выплачивает ему орга 
социального обеспечения нового меетожя 
тельства подопечного, согласно норм, уста 
повлекпых для данной местпости п на еле 
дующих основаниях:

1) в случае подачп заявлопяя о переезд 
вместе с удостоверением о праве па соті 
ольпое обеспечение <ст. 2) орган? сопиаль 
ного обеспечения -нового местожительства 
по менее чем за три месяца до начала но 
вого бюджетного года—с па чада этого бюд 
жегиого года;

2) <в случае подачи заявлении о переезд! 
меятее чем за три месяца до начала новой 
бюджетного года — с начала следующей 
за ним бюджетного года.

5. Орган социального обеспечения новел 
местожительства пенсионера о сроке, < 
какого нм назначена последнему пенсия 
уведомляет орган социального обеспечешн 
прежнего местожительства пенсионера. :

6. До начала выплаты пепсин лицам, ука 
заявим в ст. 4-й, *в новом месте их житель 
ства, таковую выплачивает их орган со 
нпального обеспечения прежнего местожи
тельства, по нормах, существующем в но 
сте прежнего жительства пенсионера. >

П р и м е  ч а н  н е .  Указанную >в настоя 
щей статье ‘ пенсию, которую должеі 
выплачивать орган социального обете? 
чення прежнего местожительства, послед 
ний переводит почтою пепос ре детве ИЩ 
пенсионеру в том случае, если адрес етч 
местожительства лзнсстеп, иля высылае! 
необходимые средства для выплаты поп 

■ сня в орган социального обеспечения л<



вазу повен орган соціального забелін- 
чоння колишпього місця домівки пен;‘> 
вера своєчасно повідомляв органові со
ціального забевпеченля нового місця до* 
«ів&н пеасюнера.

7. Передачу коштів у ровпораджешя ор
ана соціального забезпечення нового місця 
оми&н пенсіонера/ для штати йому дан
ії, або переказ пенсії безпосередньо лея* 
Ьяєрові (увага до арт. 6-го), орган со- 
іяльвого забезпечення воаншяього місця 
омгвви пенсіонера оовтаїея роботи с®ос- 
асао з там, щоб до реченця, встановленого 
•л виплату пенсы, погрібні кошти були в 
ІІСДІ їх вцдоі пеискшерові.

$. В разі смерти пенсіонера або втрати 
іим орава на одержання пенсії, кошти, що 
■уде одержані органом соціального забез
печення нового місця домівки пенсіонера 
мя оплата останньому пенсії, але факглч- 
ю видані Йому це .були, повертаються т> 
циана (.оціяльїіого забезпечення, що від 
ного ці кошти були одержані.

Харків. 28 липня 1028 р.

Заст. Нароонього Косое ара Соціального 
Забезпечення УСРР Мвдм*'.

ПОСТАНОВА НАРЮМВНУСПРАВ УСРР
127. Ям мають емцмли прктятш яокність 
•штшм колодам гроиаясишго юристу-

Відтюлігаюч» на запитання з місць, як 
Імаигь сільрада притягати людність чистити 
'колодязі громадського корнстуваиня, Нарор- 
*гіі Комісаріат Внутрішніх Сарае УСРР 
■ п о с т а н о в и в  поАадитн:

1. Притягали працездатну людність чи
ст колодам іромаасьвого користування 
нош холе тоді, коли людність добровіль
но не згадаться їх часті, та ще тоці, ко
лі на це не «мшжвяяарвстатв працю осіб, 
що їх припинено до орвакгаоввх робіт. 2

2. Щоб притягти людність чистити за
значені колодязі- сільські ради складають 
<фоші юдпявдкмх обов'язкових поставов

новому местожительству пенсионера, 
если адрес пенсионера неизвестен.

О способе перевода пенс-пи орган соци
ального обеспечения прежнего местожи
тельства пенсионера своевременно уве
домляет орган социального обеспечения 
нового местожительства пенсионера.
7-Передачу средств в распоряжение ор

гана социального обеспечения нового ме
стожительства пенсионера для выплаты по
следнему пенсии, либо перевод пенсии непо
средственно пенсионеру -(примечание к ст. 
6-й), орган социального обеспечения преж
него местожительства% пенсионера обязал 
производить своевременно с тем, чтобы к 
сроку, установленному для выплаты пеп
син, необходимые средства были в -месте их 
выдачи пенсионеру.

В. В случае смерти пенсионера или утра- 
.ты им права на получение пенсии, средства, 
полученные органом социального обеспече
ния нового местожительства пенсионера для 
выплаты последнему пенсии, но фактически 
ему не выданные, возвращаются органу со
циального обеспечения, от которого эти 
средства были получены.

Харьков, 28 июля 1928 г.

Зам. Народного 'Комиссара Социаль
ного Обеспечения УССР Медведь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРНОМВНУДЕП УССР
127. О порядке гщюлечения сеіьсоветами 
населення к очистке колежем общественного 

- лоьзования.
В ответ на запросы с мест о порядке 

привлечения сельсоветами населения в очист
ке колодцев общественного пользования, На
родный Комиссариат Внутренних Дел УССР 
п о с т а н о в и л  раз'ясаять:

1. Трудоспособное население следует 
привлекать в очистке колодцев лишь в слу
чаях невозможноетн организовать такую 
очистку на основании добровольного согла
сия на это населения, а также и в случае 
невозможности использовать для этого труд 
лиц, привлеченных к принудительным рабо
там.

2. Для того, чтобы привлечь население 
к очистке указанных колодцев, сельсоветы

• составляют проекты соответствующих оба-



і подають їх на затвердження раіївикон- 
йому в порядкові п. «6* арт. 13 Положеная 
оро сільські радо. (Зо. Уз. УОРР 1927 р., 
л 47—48, арт. 212). Зазначені обов'язкові 
постанови псшшні передбачати право сіль
рад застосовувати в устаяовленкх для них 
розміра-х заходи адйністратйзного виміну 
до осіб, що відмовляються або ухнляти* 
жутыся від чищення колодязів.

3. Чистото колодязі ножна притягати 
лише працездатну людність, через те та 
цю робот)* не можуть бути притягнені:

1) особо, молодші від 18-та років;
2) жінки, віком понад 40 ронив;
3) чоловіки, вікам понад 45 років; -
4) особи, що через хворобу або каліцтво 

тимчасово втратили пранездатзість,—тга ре
ченець, потрібний для поновлення її;

5) інваліди;
6) жітакн за 8 тижнів перед пологами і 

породіллі—-протягом 8 тижнів після поло
гів;

7) жнпхи, що годують грудяма, або які 
мають дітей до 8-ош’ років, толи такому їх 
доглщаггн.

У в а г а .  Жінок чисти колодязі слід
притягати інше за виняткових випадків,
призначаючи їм легшу частину роботи.

4. Крім зазначених осіб від притягнення 
до чищення колодязів след ущільняти: -

1) всіх урецавнх осіб даного села, в тім 
числі членів виконкомів і рад, угповжшже- 
аих земельних громад і сільських виконав
ців з тям, що сільських виконавців увіль
няється також і протягом 6 місяців, як від- 
бурруть вони їхню чергу в атьвнконаацлх;

2) членів правлінь громадських органі
зацій як-ось: професійних спілок, коопера
тивів, ксоотетів цезаможітих селян і комі
тетів взаємодопомоги, що працюють постій- 
но на своїх посадах;

3) інших осіб, що їх рада визнає за мож
ливе увільняти від зазначеної роботи.

зательных постановлений я представляют их 
на утверждена© райисполкома в порядке 
п- <б» ст. 13 Положения о сельских советах 
(36. Уз. УОРР 1927 г., № 47-48. ст. 212». 
Упомянутые обязательные постановление 
должны предусматривать право сельсоветов 
применять в установленных для них разме
рах меры административного воздействия 
к лицам, отказывающемся или уклоняющим
ся от очистки колодцев. 2 3 4

3- К очистке колодцев можно привлекать 
лишь трудоспособное население, а потому 
к указанной работе не могут быть привле
каемы:

1) лица, моложе 18 лет;
2) женщины в возрасте свыше 40 лет;
3) мужчины в возрасте свыше 45 лет;
4) лица, вследствие болезни или искале

чения временно улративнше трудного >- 
ность, на срок, необходимый дія восстано
вления ее;

5) инвалиды;
6) женщины за 8 недель перед родами я 

роженицы—в продолжение 8 недель после 
родов;

7) женщины, кормящие грудью иля вме- 
кмЦпе де гей петле 8 л. в случае, есж не
кому за пвми присматривать.

П р и м е ч а н и е .  Женщин к очнсіке
колодцев следует привлекать - лишь в
исключительных случаях, назначая ям
более легкую часть работы.
4. Кроме перечисленных лиц от привле

чения к очестке колодцев следует освобож
дать:

1) всех должностных лиц данного села, 
в том числе членов исполкомов и советов, 
уполномоченных земельных обществ и са*и.- 
ских исполнителей, оря этом последние- ОСВо- 
бояуіаются также н в течение 6 месяпсв 
после отбытия ими их очереди в сельяспол- 
нителях;

2) членов правлений общественных орга
низаций, как-то: профессиональных союзов, 
кооперативов, комитетов незаможных селян, 
комитетов взаимопомощи, которые работают 
постоянно*’® своед; должностях;

3) прочих лиц, которых совет признает 
возможным освободить от указанной работы.



5. Дяв чищеная «одного даного колоди- 
т грамадсыоого корвсттааавя слід іьригя- 
гат орацеада/гву людність лише з тих гос- 
воцарсте, що беруть воду з цього колоадоя, 
1 до того додержуючи певної чортя цю гос
подарств.

6. Колодязі слід чистите ПО змозі тоді, 
йол лодність бйыц-меап вільна від по
льових робіт.

7. До осіб, що едмовлятамуться або 
ухшетинутьоя чистеця колодязі, сільради 
вживають заходів ащтіпктратшното впли
ву на поставі заанаяеннх в п. 2 оту цього 
обіжника обов'язкових поставав, і в ме
жах прав, наданих и п. «а» арт. 13 .По
ложення про сільські ради.

Харків, 31 серпня 1929 р.

Заст. Народаього Комісара Внутрішніх 
Оправ УОРР Слишмо.

5- Для очистки каждого данного колодца 
общественного пользовании надлежит прив
лекать трудоспособное население лишь тех 
дворов, которые пользуются водой данного 
колодца н притом соблюдая точиую очередь 
этих яворов.

6. Очистку колодцев следует производить 
по возможности тогда, когда заселение более 
или менее свободно от долевых работ.

7. По отношению лиц, отказывающихся 
или уклоняющихся от очистки колодцев, 
сельсоветы применяют меры административ
ного воздействия на основании указанны 
в ст. 2 настоящего постановления обязатель 
ных постановлений и в пределах орав, пре
доставленных им п. «а» ст* 13-Й Положения 
о сельских советах. *

Харьков. 31 августа 1928 г.

Зам. Яародвого Комиссара‘Внутренних 
Дел УССР Спины».

ЛОСТАНЗБА НАРКОМ ЮСТУ УСРР

128. Про скасування постанови «Чи можна 
застосовувати арт. 172 Код. Зак. про Пращо 
УСРР до розірвання трудового договору за 
я. «а» арт. 47 Код. Зак. гро Працю УСРР».

•Народній Комісаріат Юстиції УСРР по 
Вдалу Залоиодавчнк Проектів та Ксцифі- 
вації Законів п о с т а н о в и в :

Постанову свою з 3 червня 1927 р. «Чи 
воавиа застосовувати арт. 172 Код. Зз<к. 
про Працю УОРР до ровірваяня готового 
Поговору за п. «а> арт. 47 Коц. Зак. про 
Працю УСИ*» (Зб.Уз.УСРР 1927 р., Від. ІІ, 
>& 24, арт. 109) скасувати.

Харків. 13 вересня 192» р.

Народей Комісар Юстиції УСРР 
та Генеральний Прокурор

Ресггублшя В. Пораймо.
Т в. об. Зав. ІЙдауу Залкгаодаеткх 

Проб стій та Кодафікаадї 
Законів И. Петренко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР

128. Об отмене постановления «Можно ли 
применить ст. 172 Код. Зак. о Труде УССР 
к расторжению трудового договора по п. «а» 

ст. 47 Код. Зак. о Труде УССР».

Народный Комиссариат Юстиции УССР по 
Отделу Законодательных Предположений я 
Кодификация Законов п о с т а н о в и л :

Постановление свое от 3 июня 1927 г. 
«Можно ли прфеввть ст- 172 Код. Зак. о 
Труде У)0СР к расторжению трудового дого
вора по п. <а> ст. 47 Код. Зак. о ТруДе 
У0СР> {С. У. УССР 1927 г-, Ощ. ІІ, .V* 24, 
ст. 109) отменить.

Харьков, 13 сентября 1928 г.
/

Народный Комиссар Юстиции УССР 
н Генеральный Прокурор

• ~ Республики в. Пораймо.
Врнд. Зав. Отделом Законодательных 

Предположеігий и Кодификации
Законов М. Петренко.



Затвердила Президія 
ВРНГ УСРР 14 квітня 
1926 року. '

129. Статут Тресту під назвою «Проскурів- 
ські Державні Дріжджово-Броварний і Соло
довий заводи» скорочено «Проскурівський 
Дріждброезавод», що ним відає Проскурів- 
ський округовий відділ місцевого (комуналь

ного) господарства.

І. Засади.
Для виробництва просованих дріодів, па

ва й солоду, утворюється на підставі поста
нови РНК Союзу РОР з 17 лилія 1923 .року 
«Про державні промислові підприємства, що 
існують на підставі комерційного розрахун
ку (трости) а •перебувають у відання місце* 
юп органів (Вісток ЦБК, РЙК і РПО СРСР 
1923 р., X* 1, арт. 29Т від загальним иа- 
г.мідом ВРНГ УОР'Р і в безпосередньому ві- 
лапиі Проскурівського відділу місцевого (ко- 
мупальиого) господарства. Трест лід назвою 
'Лроскурікгькіі Державні Дріжджево-Бровар* 
ний і Солодовий заводи» скорочено < Просту- 
ргвський Дріждбровзавод» для об'єднано* 
го управяіпия, на підставах комерційного 
р озрахунку, щоб добувати зиск від закла
дів, що перелічені ® арт. 2 цього статуті*.

2. До складу зазначеного в арт. 1 цього 
статуту Тресту" входять вищезазначені за
води:

1) Дійжписею-Кроварнкй% завод, кол. Л. 
Кляве;

2) Солодовий завод юшг. Шідьмана.
3. Трест «ПроскурівськиЙ Дріждбровзавод» 

утворює окрему господарську одиницю, має 
ПрйВо ЮДОфГЧНОІ особи і відповідає по всіх 
зобов’язааміях у межах, установлених за- 
значеною посгалоївою РНК Союзу РСР з 
17 лиши 1923 року, пе перекладаючи цієї 
відповдальпости на будь-які інші державні 
органи, або загально-державну скарбницю і
місцеві КОПТІМ.

4. Перехід окремих закладів Тресту 
«Дріждбровзавод* до алиях, включення до 

сього фабрик і завод® іі складу інших тре-

Утвержден Преэндн- 
умом ВСНХ УССР 14 
апреля 1926 г.

129. Устав Треста под названием «Про
ся уровение Государственные Дюжжеве-Лм- 
боваренный м Солодовый заводы», сокра
щенно «Проскуровский Дрожпназааодо, на
ходящийся в веденим Проскуровскоп) окруж
ного отдела местного (ношунальиого) хо

зяйства.

1. Общие положения.
1. Для производства яресованяых дрож

жей, лігва л солода образуется на основаовк 
постановления СИК Союза СОР от 17 июля 
1923 г. <0 государственных промышленных 
предприятиях, существующих на пашах 
коммерческого расчета (треотад) в находя
щихся вод руководством местных* органов 
(«Вестник ДНК, СЯК п СТО СССР» № 1, 
ст. 29) под общим наблюдением ВСНХ УОТ 
я в непосредственном ведення Проскуров- 
ского отдела местного (коммунального) хо
зяйства, Трест под названием «Прос&уров- 
екяе Государственные Дрожжево-Пивоварен
ный я Солодовый заводы», сонрстцеово 
«Проагуровский Дрожшгаэавод», для об’вдн- 
нешюго управления <ка -началах коммерче
ского расчета с целью извлечется прибыли 
заведениями, перечисленными в ст. 2 насто
ящего устава.

2. В состав указанного в ст. 1 настояще
го устава Треста входет вижеаэтедоваа- 
кые заводы:

1) Дрожжево-Пивоваренный завод бынп.
Л. (КІ1ЯВЄ, і

2) Солодовый завод бывш. Шкльмала.
3. Трест «Прооі-суровскай Дрожпшвавод» 

образует особую хозяйственную единицу, 
обладает правами юрвднчсского ляпа и не
сет ответственность по всем обязатель
ствам в пределах, устаитленных указанным 
в ст. 1 постановлением СИК СССР от 17-го 
июля 1923 года, без лереложешія таковой 
ответственности на какие-либо другие госу- 
ларстасиные органы, «ли общегосударствен
ную казну в местные средства.

Ф
4. Переход отдельных заведений яз Тре

ста «Дрожпнвзавод» в другие, включенеє 
в пего фабрик и заводов из состава дру-



сте, а так одо буи-яві інші зміна в склаж 
заклад», що увяодягь -зо Тресту *Просву- 
рюськяй Дріждброезавоз», дозволяється Оро> 
свургаськям ввзділсм місцевого (комуналь
ного) господарства (ЬМГ) після того, як за-
ТТОрСГНТЬ ПрОСИ\рІШ,!ШЙ ОкрИЇИОВКО* і
ВРНГ УОРР.

5. Веавшш Тресту та спідки «Харчоомак» 
регулюється чивнюш спеціально що зо 
цього виданими посгавоваагп (ерг. 5 поста
нова РНК Союзу РОР з 17 линия 1923 р.).

6. У своїй торгожхшю-протис.тШ діяль
ності Трест піддяпіє воі»м законам про про
мисловість й торгівлю і ваш формам ово- 
аатеуваїш, встановленим для державних 
щодвгсмств, що фушщіояукггь на підставі 
комерційного розрахунку.

Л. Майко Тресту «Проскургвсьюм Д)Іж*Сров- 
завод».

. 7. Трестові «Лроокурівський Дріждбровза-
‘ всц» налається від Цросиурзвсьвого ВМГ такі 
«шітзля й майно:

1) статутовяй капітал на суму. 226.938 
карбованці© 19 нон. в золотих карбованцях, 
в тому тіі основний на суму 213.795 кар
бованців 08 кос. та обіговий на суму 
12Л42 карбованців 11 коп.;

2) звзначеш в окремому спискові земель
ні дільниці (ліси, води то-що), позначивши 
їх довоєнну цюу в золотих карбованцях, а 
так само ранту, авязану з коректуванням 
землею та її варраоси.

8. Трест «їїроскурівський Дріжабровзаяод» 
перебирає на себе актив і пасив, які вхо
дять до складу його закладів, вдаовіяво до 
вступного балансу.

9. Трест «Лроскурівсншй Дріжабровзаеод» 
володіє, користується і роооораджув нада
нім йому майном дк здШовеезя овоїі гос
подарських і тсрговелыючфокнслових зав
дає, щоб добувати зиск і має існувати за 
рахунок коштів, що їх йому надано на під
ставі статуту, й зберегя даний йому осиов 
ній капітал (арт. 7). користуючись з нього 
і змінюючи його способом і в межах, зазна
ченні у поставові РЇГК Союзу РОС з 17 лип- • 
ни 1923 року.

гш трестов, а также «сякое иное измене- 
пне состава завезений, входящих в Трест 
<ЇЇроокуро©окйй Дрожпнгоаэод» допускает
ся Црасдурововим отделом местного (ком
мунального) хозяйства (ОМХ),по утвержде
нии [Ьоскуровоки* Окюшюлкомом н ВСЕХ 
УССР.

5. Отношения Треста к профсоюзу <Пи- 
щевкус* рей'ляруются действующими специ
ально на этот предает пздашшмп постанов
лениями (ст. 5 постановления СИК СССР от 
17 июля 1923 года).

6. В своей торгово-лромышлеваой дея
тельности Трест подчиняется всем законо
положениям о промышленности н торговле я 
подлежит всем формам обложеная, установ
ленным для государственных предприятий, 
действующих на основе коммерческого рас
чета.

ІІ. Имущество Треста «Гфоскуровский 
Аюжпивэавод».

7. Трест)' «Проокуроэовпй Дрояагеэва- 
вод»—Проскуровскнй ОМХ предоставляет 
следующие капиталы и имущество:

1) уставный капитал на с-уоюгу 225.938 
рублей 19 коп. в золотых рублях, в том 
числе основной на сумму 213.795 руб. 
08 кон. и оборотный на сумму 12.142 руб. 
11 кот.;

2) перечисленные в особом списке земель
ные' участей (леса, воды п т. ц.), с указа
нием их довоенной цены в золотых рублях, 
а равно рента, связанная с пользованием 
сомлей и ее недрами. .

8. Трест «'Проскурсгвоккй Дрожшжшод» 
принимает ва себя актив и пассив входя
щих в его состав заведений, согласно всту
пительного баланса.

9. Трест «Ороскуровский Дрояягавзавод» 
владеет, пользуется и распоряжается пре
доставленным ему имуществом для осущест
вления своих хозяйственных я торгово-яро- 
иьшдовных задач, с целью извлечения «при
были и обязан существовать еа счет средств, 
предоставленных ему по уставу, я сохра
нить предоставленный ему капитал (ст. 7), 
пользуясь таковым і производя в «нем из
менения в порядке и « продажах, указав
ши в декрете (Ж СССР от 17 икни 
1923 года.

і»



III. Органи керування Тресту «Проскурів* 
сьиий Дріждбровзавсд», їх права, обов'язки й 

порядок ДІЯІЬНОСТИ.

10. Для керування Трестом «Просвурів- 
ський Дрівдбровзавод» ІІроскурівськіїй 
ВМГ, одержавши впсиовка від окрвідділу 
профспілки «Харчосмак», орязпачає керів
ника й його заступника реченцем па 1 рік, 
які діють під керівництвом ВМГ, відповідно 
до затвердженої від нього інструкції.

Плату керівникові й його заступникові 
призначає ВМГ.

У в а г а -  Протягом операційного року 
зміна керівника та його заступника відбу
вається порядком і за випадків, передба
чених в арт. 27 носіавови ВИК ОРОР з 
17 літня 192-3 року.
11. Головного бухгалтера затверджує і 

свільняе на подання керівника Тресту ВМГ 
і він діє за гльотрущією, затвердженою від 
1>У»Г.

Для керування окремими закладами керів
ник Тресту призначає директорів.

12. Взаємини керішілка Тресту з адміні
страцією, яка входить до складу закладів, 
установлюється за положенням про керуван
ня промисловими закладами, що входять до 
окладу Тресту, затвердженого від ВРНГ 
УСР1Х

13. Найпізніш 1-го місяця перед почат
ком операційного фоку керівник Тресту' зо
бов’язаний подати до ВИГ для дальшого на
прямку на затвердження окрвнкопкому й 
ВРНГ УОРР (і до окрвідділу профспілки 
«Харчосмак») свої проекти річної й поквар
тальної виробничої програми й кошторису, 
основані на облікові виробничої можливостя 
й комерційної зисковносте робіт окремих зак
ладів і погоджені з управлшням цих закла
дів.

Коли нема заперечень протягом 1-го мі
сяця з боку окрвнкопкому і ВРНГ УСРР, 
іцрограоги і кошториси набувають сили; на 
підставі їх корівшгк вироблює план роботе 
Тресту.

В ллвггі яавпвно бути ясрсдбачси© розпо
діл обов'язків між керівником Тресту і окре
мими заводоуправліннями в справі заготів
лі, збуту й кредитувавші.

НІ- Органы управления Треста «Лросиуров- 
сний Дрожлизажад», их права, обязанности 

и порядок деятельности.

10. Для управлення 7)рестом «Проскуров- 
скнй Дрожпивзавод» назначается Проскуров- 
екш ОМХ управляющий я єго заместитель, 
по получении заключения от окротдела 
профсоюза «Шицсвкус», ороком па один год, 
каковые действуют под руководством 0)1 X. 
согласно утве[іжденпой лослєдоіем мктрук- 
цяи. Плату управляющему и его заместите
лю назначает ОМХ.

П р и м е ч а н и е .  В течение соорацн- 
отюго года смена управляющего м его 
сзместнтоля производится в порядке и а 
случаях, предусмотренных ст. 27 декрета 
СИК СССР от 17 икш 1923 года.
11. Главный бухгалтер утверждается а 

смещается, по агредст&влешоб управляющего 
Трестом, ОМХ. Он действует на осиювашш 
инструкция, утвержденной последним.

Для руководства отдельпьага заведения- 
мн управляющий Треста назначает директо
ре®.

12. Взаиэюотиопюиия управляющего Тре
ста с администрацией входящих в его со
став заведений устанавливаются, согласно 
положения об управлении промышленными 
заведениями, входящими в состав Треста, 
утвержденного ВСНХ УССР.

13. Не позднее одного месяца до наступ
ления операционного года управляющий 
Треста обязан представить в ОМХ для даль
нейшего направления на утверждение Окр- 
ігополкоха и ВСЕХ УССР (и окротдату проф
союза «Пнщевкус*) свои проекты ГОДИЧНОЙ 
н поквартальной производственной програм
мы в ометы, основанные да учете произ
водственных возможностей и коммерческой 
выгодности работ отдельных заведений & 
согласованные с управлением этих заведе
ний.

Ирл отсутствии возражений в течение 
месяца со стороны окриспожома к ВСНХ 
УСОР, программы и сметы входят в силу; 
па основании да управляющий разрабаты
вает план работы Треста.

В плане должно быть предусмотрено рас
пределение. обязанностей между управляю
щим Треста и отдельными заводоуправле
ниями по заготовке, сбыту и кредитовая®.



і
У в а г а .  Форму і порядок складання 

програма й кошторису встановлює ВРНГ 
УСГО.
14. Протягом 3-х місяців по. закінченні 

операцМиого року* встановленого з 1 жовт
ня до ЗО вересня, керівник Тресту подає до 
«ВМГ за формою, встановленою від ВРНГ, а 
так само до відома оврвідділу профспілки 
«Харчосмак* звіт, виконавчий кошторис, 
баланс і рахунок засків і втрат за минулай 
рік з висновком ревізійної комісії й з проек
тами порядку й способів покриття втрат, від
рахованій на амортизаційний фонд і розпо
ділу зисків:

1) до реаервового капіталу найменш 20%,
2) до промислового фонду,
3) на утворення фонду поліпшення доб

робуту робітників,
4) на тантьємн керівника й його заступ

ника і плату робітникам та службовцям,
5) на прибуток окрвнкоякому.

У в а г а .  За складання річного звіту іі 
балапсу керівник додержується вимог 
арт. арт. 36 і 37 постанови РНК СРСР з 
17 лнппя 1923 року.

15. По затвердженні протягом трьох мі- 
«яп® з дня подання до ВМГ зиту, баланс і 
рахунок зиску і витрат оголошується в га
воті «Вісте ВУШ&’у та в офіційному міс
цевому органі й надсилається до установи, 
це зареєстровано Трест.

16. Керівник зобов'язаний подавати до 
ВМГ періодичні звіти з висновками ревізій- 
«ої хеоигії, а так само «адонлаги всі по
трібні відомості в речецці та поредком за вка
зівкою ВМГ і подавати на огляд його вред* 
ставникам всі свої книги.

17. Пабуватн, орендувати і здавати в 
«рощу (з додержанням правил, зазначених в 
арт. 162 —179 Цнв. Код. УСРР) будівлі та 
інші чагпнпг основного капіталу, а так само 
розшириш підприємство, визначивши поря
док покриття витрат, звязаних з набуттям 
будівель, вдавати в оренду заклади і брати 
в оренду підприємства залгапячого і водного 
транспорту, а так само оеревласнювати, за- 
ставите ті частини освоєного капіталу, піо 
їх «а в&барояеяо за ерг. 22 Цнв. Код. УОРР 
допускається ляше з спеціального кожного

П р и м е ч а н и е .  Форма н порядок со
ставления программы я ометы, устанавли
ваются ВСЕХ УССР.
14. В трехмесячный срок по истечения 

операционного гоца, исчисляемого с 1-го ок
тября ло 30 сентября, управляющий Треста 
представляет в ОМХ по форме, установлен
ий ВДНХ, а равно к сведению скротие- 
да профсоюза «Пшцевкус* отчет, ясоолпя- 
тельпую смету, баланс н счет прибылей д 
убытков за истекшяй год, с заключением 
ревизионной комиссия и с проектами поряд
ка я способов покрытия убытков, отчисления 
в ахмортиэацнониый фонд и распределения 
прибыли:

1) в реэерэньй капитал <нс менее 2 0 % ;
2) в промышленный фонд;
3) на сование фонда улучшения быта 

рабочих;
4) на тантьемы управляющему н его за

местителю и опту работам и служащим;
о) на приход окрисполкома.

П р и м е ч а я в е .  ПрИ' составлении го
дичного отчета и баланса управляющий 
тгридержтгаается требования от. ст. 36— 
37 постановления СНК СССР от 17 июля 
1923 г.
15. Ло утверждении в З-ячевячный срок 

со дня представления в ОМХ отчета, ба
ланс и счет прибылей я убытков пуб&и- 
луетСя в газете «Вісти ВУЦВК’у* и в 
официальном местном органе я сообщается 
в учреждение, 8 котором зарегистрировал 
Трест.

16. Управляющий обязан представлять в 
ОМХ периодические отчеты с заключением 
ревизионной кямнссяя, а равно посылать 
все требуемые сведения в сроки и в поряд
ке по указанию ОМХ н представлять для 
обозрения его предстателям есе свої 
книги.

17. Приобретение, аренда и отдача в арен
ду (с соблюдением правил, указанных в 
ст. ст. 152—179 Гфйжх Кот. УССР) стро
ений и прочих частей основного напитала, 
а равно расширение яредиршгпгй с опреде
лением порядка поташевая затрат, связан
ных с приобретением строений и расширени
ем предприятий, отдача в аренду заведе
ний в зааревдоваете предприятий жачезно- 
доробкного и водного транспорта, а равно 
отчуждение я залог тех частей основного 
капитала, которые не запрещены к отчуж
денно н залогу статьей 22 Гражданского Ко-

»



І азу хозволу КМГ, додержуючи арт. 26 по
станови РИК СРСР з 17 липня 1923 року.

18. Крім випадків, передбачених загаль
нішії узаконеннями й дим статутом, жодні 
держустанови, або урядові особи йе мають 
прала (втручатися в адмінкаі]іативно-госію- 
дарську діяльність керівника Тресту.

19. Керівник порадкує всіма операціями 
Тресту, завідує і орудує справами і майном, 
іцо є в розпоряджанні Тресту, з чого б воло 
не складалось й де б воно пе було. Керів
ник укладає всі нравочинл, що мгалежать до 
обсягу праці Тресту, ■прохаю1» попереднього 
дозно-гу ВЛІГ затих випадків,якіточнозаз
начені у ньому статутові, у поставові РЕК 
СРСР з 17 липня 1923 року та в інструк
ції. затвердженій від ВРИГ УСРР.

Зокрема, до компетенції керівника нале
жить:

1) організувати виробництво й керувати 
діяльністю всіх закладів, що входять до 
складу Тресту;

2) улаштовувати касу і діловодство, ве
сти звітність за системою подвійної бухгал
терії, а так само складати звіт, баланс, кош
торис, виробничий план й план діяльності;;

3) приймати і звільняти службовців і ро
бітників, укладати колективні договори й 
окремі трудові угоди;

4) купувати й продавати майно за го
тівкою й на кредит;

5) наймати склеил і приміщення;
6) страхувати майно Тресту;
7) видаїватн Й приймати до виплати век

селі та інші реченцеві зобов'язання;
8) дисконтувати векселі, що надходять 

па ім'я Тресту;
9) видавати довіреності відповідно до арт- 

267 Цивільного Кодексу УОРР;
10) укладати законні акти (арт. 22 Див. 

Код. УСРР) для набуття, стерввлаенвтм, 
вдачі в оренду і заставу будівель;

11) брати участь за дозволом ВМГ в син
дикатах за затвердженням окрвиконкому та 
в інших торговельно-промислових об'єд
наннях;

декса УССР—допускается лишь с особого 
каждый раз разрешим 0)1Х. с соблюде
нием ст. 26 постановления СИК СССР от 
17 июля 1923 г.

18. Кроме случаев, предусмотренных об
щими узаконеннями и настоящим уставом, 
никакие госучреждения или должностные 
лица не имеют права вмвшнваться в эдмя- 
ниотратпвяо-ховяйстеепиую деятельность 
управляющего Трестом.

19. Управляющий руководит всеми опе
рациями Треста, заведует н управляет де
лами и имуществом, 'находящимся в распо
ряжении Треста, 9 чем бы таковое пи за
ключалось и где бы таковое ни находилось. 
Управляющий заключает все сделка, вхо
дящие в крут операций Треста, испраш- 
вая предварительное разрешение ОМ в 
тех случаю, которые точно указаны в на
стоящем уставе, в постановлении СИК 
СССР от 17 июля 1923 гопа а в наструз- 
ции, утвержденной ВСЕХ УССР.

<В частности, к ведению управляющего от
носятся:

1) организация производства я руковод
ство деятельностью всех входящих в состав 
Треста заведений;

2) устройство кассы и делопроизводства, 
ведение отчетности по системе двойной бух
галтерии, а разно составление отчета, ба
ланса, ометы, производственного плана в 
плана деятельности;

3) прием о увольнение служащих и 
рабочих, заключение коллективных догово
ров н отдельных трудових соглашений;

4) покупка н продажа иущестоа как за 
оалпчные, так н в кредит;

5) наем складов я помещений;
6) страхование имущества Треста;
7) выдача и принятие к платежу вексе

лей г других срочных обязательств;
8) дисконт векселей, поступающих ве 

имя 1)реста;
9) ‘ выдача доверенностей, в соответствии 

со от. 267 Гражданского Кодекса УССР;
10) совершение эаксевых актов (ст. 22 

Граля. Кодекса УССЯР) на приобретение, от
чуждение. отдачу в ареаду я залог строе
ний;

11) участие о разрешения ОМХ в синдика
тах, с утверждении овриссожома и в про* 
тех торгово-промышленных об’едвяеяяях.



12) ириііматц замовлення;
13) роаподілйти роботи В обов'язки між 

керівникам і його заступником;
14) иронадитн всілякі дозволені заковуй 

кредитові іі вилогові операції, звязаяі зі 
здійсненням завдапь, покладених па Трест;

15) вдаватися до ВМТ про зміни статусу 
Тресту, стяту тавоте каліталу Й складу за
кладе, що -входять до Тресту;

10) провадити всілякі видатки з додер
жанням правил, наведених у арт. 34 поста
нови РЫК ОРОР з 17 липня 1923 року;

17) вдариватн контори, агентства то-що 
в межах округи, а по-за межами—за спеці
альним дозволом;

13) «давати шсірушї .шреатгора* за
кладів;

19) позивати, відповідати і репрезенту
вати ва суді в особі керівника Тресту* або 
його заступника без видачі їм спеціальної 
довіреносте особово, або через повірених, 
уповноважених загальною або спеціальною 
довіреністю.

Увага. Векселі, чеки, грошові зобо
в'язали я, всілякі нотаріальні акти, під
писує корів в як або його заступник і
стверджує головней бухгалтер.

20. Керівник, його заступник і директори 
окремих закладів повниш виявляти по
трібну завбачливість, як дбайливі господарі і 
відповідати за свої чинності не тільки веред 
судом цлвкішнм та кримінальним порядком, 
а й дисциплінарно перед ШІГ так за цілість 
доручепого їм ж&йва, як і за господарю ве- 
дінва справи.

21. Керівникові надається ораво зноси
тися безпосередньо зі всіма «оцевяш уста
новами # урадовшш особами, ярім ОВК; зно
ситися з окрвиконкомом та з центральними 
урядовий устадокюш. вдаватися з прохан
ням у справах загатьвіміринцнвового харак
теру корівня* може тільки чепеч В.МГ.

22. і’евізує Трест ревгзійпа яЬюсю, жу 
організує ВМГ, що працює на підставі арт. 
арт. 39-—40 постанови РйК СРСР з 17 мпь 
ш 1923 року та «струкця ВМГ, погодженої 
з ВРНГ УСРР.-Цри цього, ЗРНГ УСРР і

_1°) прием заказов;
13) распределение работ и обнза«ностні 

между управляющим п его заместителем;
14) совершение всякого реда позволенных 

законом кредитных и валютных операций, 
связанных с осуществлением вш.нгженных 
на Трест задач;

15) представленеє в ОМХ допросов об из
менении устава Треста, уставного каикта- 
ла я состава входящих в Тріст затмений:

16) производство всякого рода расходов 
с соблюценвем правш, изюжениьох а 
о. 34 постановления (Ж ООСР от 17 ию
ли 1923 гоца.

17) открытие контор, агентств п т. д. в 
пределах округа к за .пределами—по осо
бому разрешению;

18) выдача инструкции директорам заве
дений;

19) право искать, отвечать я быть пред
ставителем в суде, в лице управляющего 
Трестом иля его вамеспотеля без выдачи 
им особой доверенности, лчгаио или через 
поверенных, ухшяомачиваемьЕХ общей или 
специальной доверенностью.

Примечание. Векселя, чеки, де
нежные обязательства, всякого рода на- 
тарютьиые акты, ледпкгьззаклч’я уп
равляющим или его заместителем я 
скрепляются главным бухгалтером.
20. Управляющий, его заместитель я ди

ректора отдельных эаведепий должны про
являть необходимую пред тсмотаггодьшЪсть 
заботливых хозяев и нести ответствен
ность за свои действия не только по суду 
в гражданском и уголовном порше, но п 
в дисциплинарном порядке перед ОМХ, как 
за целость порученного ем имущества, так 
в за хозяйственное ведение дела.

21. Управляющему предоставляется пра
во сноситься непосредственна со всеми мест
ными учреждеяияэгн и должностными лицами, 
за ишютевнем (Ж. Снсинеете с олршш- 
комом, а равно с централвньаго учреаще- 
ішямя, воэбуждеяне просьб но «тросам 
обще - лрнацшшалыюго характера орою- 
ведвтоя управляющим только через ОМХ.

22. Ревизия Треста осуществляется реви
зионной «эомносиеЙ, лргапюуемой ОМХ, 
которая действует на оюагованииот. «гг. 39— 
40 постановления ШК СССР от 17 июля 
1923 іооа я янсгруяцвя. кедажюй ОМХ,

*



ВМГ'у надане право обслідувати діяль
ність Тресту, .призначивши для цього спеці- 
ильїю-уловіюважоїш чосіб.

23. Правління Тресту має осідок у м. Про
скурові й повинно бути членом місцевої 
товарової біржі.

24. Трест має печатку встановлені 
зразку.

IV. Фінансування Тресту «Лросиурівський
йріждбровзавод».

26. Фінапсуванвя Тресту «Проскурів- 
ськнй Дріждбровзавод* так за рахунок за* 
ГіШІЮДерЖОВІШХ і місцевих коштів, як і 
притягненням кооперативного й приватного 
капіталу може провадитись, додержуючи 
правил, зазначених в арт. арт- 16, 24 по
станови РНК СРСР з 17 липня 1923 року.

V. Занаряжування й реалізація сродукції 
Тресту «Проскурівський Дріждбровзавод».

26. Трест «Проскурівський Дріждбровза
вод» має право вільно реалізувати свою про
дукцію так аа внутрішньому, як І на зов
нішньому (додержуючись всіх законів і пра
вил про зовнішню торгівлю) ривку, але 
право переважної купівлі речей його про
дукції належить, за всіх рівних умов, у пер
шу чергу держоргапам й держоб’єдааиняч, 
а потім кооперативних об’єднанням, якщо пі 
державні й кооперативні органи й об'єднання 
виступила як контрагенти.

Продукцію Тресту реалізується за ціною, 
призначуваною у згссй з покупцями; обов*®- 
кові для Тресту відпускні піни па товари, 
призначені для вільного продажу, можуть 
бути встановлені за потрібних випадків ли
ше погоджеппми з ОВК постановами ВРЛГ 
УОР.Р або УЕіН.

27. Завданим, не передбачені виробтрлгми 
програмами, може давати Трестові для обов’
язкового виконання тільки ВРНГ УСРР із 
затвердженням УЕН.

26. На підставі постанови УЕН через 
ВРНіГ УСР1Р, а за окремих випадків — ОВК, 
але обов’язково у згоді з ВРЙГ УСРР, можиа

согласованной с ВСНХ УССР. Кроше того, 
ВСНХ УССР н ОМХ орєцоставлепо ора
во обследовать деятельвость Треста, аутом 
назначеная для этого особо-ушмаахочеяньп 
лиц.

23. Прадавнє Треста имеет местоаребы- 
ватге в г. Проскурове и обязано состоять 
йолом местной товарной биржи.

24. Цкмту присваивается печать уста
новленного образца. і
IV. Финансирование Треста «Л^оскуромний

Дюишивзавоя».
26. Финансирование Треста Шроскуров- 

скітй Дрожшшалюд» как за счет общегосу
дарственных зі местных средств, так м су- 
тем привлечения косоератпвеого и частного 
капиталов может производиться с соблюде
нном правил, утшжых <в ст. от. 16,24 
стзиовлеввя ОНК СССР от 17 июля 1923 г.

V. Занаряжвание и реализация фодукцим
Треста «Просиуровский Дюжпивзаао»».

26. Трест «Оросйуровмсяй Дроашвзавод» 
имеет право свободно реализовать свою про
дукцию как <на внутреннем, так и на внеш
нем (с соблюдением всех законов & дравид 
о внешней торговое) рынке, но право пре
имущественной покупки предметов ЄГО Про- 
озвсаства иршналежит, дри зоех -равных 
условияк, в первую очередь госорганам и 
гоооб'едкнениях, в затем кооперативных 
об’едшелиях, если эти государственные и 
кооперативные органы н об'езянеаяя вькту- 
паси 8 качестве контрагентов.

•Продукция Треста реализуется до цене, 
назначаемой по соглашению с покупателя
ми. Обязательные для Треста отпускные 
цены на товары, предназначенные для сво
бодной продажи, могут быть устанавливае
мы в, необходимых случаях лишь согласо
ванными с окрпслатозгсос постановлениями 
ВШ УССР или УЭС.

27. Задания, не предусмотренные произ
водственной программой, могут даваться 
Тресту для обязательного выполнения лишь
ВСНХ УООР с утверждения УЭС.

28. На основании постааовлеаяя УЭС че
рев ВСЩ УССР, а в особых случаях—ОИК, 
но с обязательного огг.тасяя ВШХ УССР,



ваваряжуватн продукцію Тросту порядком 
й ва удовах, зазначених в арт. 45 постано
ви РМ СРОР з 17 липня 1923 рову.

29. Заготовляюча харчові продукти та 
всякого роду сировинні матеріали, Трест зо
бов'язаний, за всіх інших рівних удов, да* 
вати перевагу держорганах і кооперативних 
об'єднаннях, що в иступили як конграгонгн.

VI. Порядок змии статуту Тресту «Проску-
рікький Дгіждбровзавод».

30. Зміняти цього статута можна з то- 
зволу ВМГу та з затвердження ОВК і ВРЯГ 
УСРР.

VII. Ліквідація Тресту «Проскурівський
Дмжйбровзавод».

31. Випадки і порядок ліквідації Нересту 
< Проскурівський Дріждбровзавод» визна
чається арт. арт. 47, 48 постанови РИК 
СРСР з 17 лашія 1923 року «Про місцеві 
трести* і постановою ВУіІВК'у й РНК УСРР 
з 7 жовтня 1925 року «Про порядок лікві
дації державних, промислових і торговель- 
ішх підприємств, що ісйу:оть па підставах 
господарського розрахунку, а також акцій
них товариств і товариств з обмеженою від- 
ловідальшстю з виключною або переважною 
\частю державного капіталу» (36. Уз. УСРР 
1925 р., й 75—76, арт. 437).

Зміна статуту Тресту Лросиурівських Дер
жавних ДріжДжево-Броварного і Солодового 
заводі»—«Проскурівський Дріждбровзавод».

Постановою Президії Просжурвського Ок- 
рутового Виконавчого Комітету з 26 січня 
1928 року Трест Проскурівога Державні 
Дріадаеео-Броеарвий і Солодовий заводи, 
скорочено «Дроокурівський Дріждбровзавса» 
перейменовано т Ззхда<ьШиільсмшй Трест 
Харчової ДроасисловосФК, скорочено « Харчо
трест* зі збільшенням статутового капіталу 
на 88-711 карбованців.

может быть занаряжена продукция Треста в 
порядке и на условиях, указанных в ст. 45 
постановления (Ж СССР от 1і7 июля 
1923 года.

29. При заготовках продуктов продоволь
ствия и всякого рода сырых материалов 
Трест обязан, при всех равных условиях, 
оказывать преимущество госррганам, ко
оперативным об’едмшши, выступившим в 
качестве контрагентов.

VI. Порядок изменения устава Треста «Про-
скуровсний фонсливзавод».

30. Изменение настоящего устава допу
скается с разрешения ОМХ н утверждения 
ОИК и ЖЖ УССР.

VII. Ликвидация Треста «Проскуровский
Дрожлиезазод».

31. Случаи и порядок ликвидация Треста 
«Проскуровский Дрожяавзаид* определя
ются ст. ст. 47,48 поотааовлеикя СИК СССР 
от 17 июля 1923 года «О местных тре
стах * я постановлением ВУЦШГа и СИК 
УССР от 7 октября 1925 г. «О порядке ли
квидация государственных, промышленных 

,в торговых предприятий, действующих на 
началах хозяйственного распета, а также 
акционерных обществ и товариществ с 
огравячениой огпветствеяностью с исключи
тельным Или преобладающим участиш го
сударственного капитала*. <С. У. УСОР 
1925 года, Уа 75—76, ст. 437).
Изменение устава Проскуровсних Госу

дарственных Дрожжево - Пивоваренного и 
Солодового заводов—«Проскуровский Дрож- 

пивзавод».
Постановлением Президиума Проскуров- 

ского (кружного Исполнительного Комитета 
от 28 января 1928 года Трест Иросяуров- 
окне Государственные Дрожжево-Пивоварен
ный и Солодовый заводы, сокращенно «Про- 
скуровский Дрожшгвзавод* лереаіевавано в 
Зашщво-Псаольский Трест 'Пищевой Про- 
мышленлоога, сокращена) «Харчочрест» с 
увеличением уставного капитала ва 88.711 
рублей. * : |»



Затвердила В Р Н Г  
УОк іа липня 1926 р., 
пр. № 76.

130. Статут Тресту місцевої промисловости 
під назвою Роменський Комбінат, скорчено 
«Ромхокбінат», що ним відає Роменський 

округогий відділ місцевої промисловості!.

І. Кета організації Тресту.
1. Щоб утвориш умови, оорютглш дг> 

відбудувадвя та }ххзвитку місцевої -промне- 
доюісти, а тж само оде^катк зиск на заса
дах комерційного реврахуч&у, за -постано
вою РШЕ.ОНОР з 17 липня 1923 року 
«Про державні (Промислові підприємства, 
що їсиують «а підставам комерцМ'ого роз
рахунку (трести) і перебувають у віданні 
місцевих органів». < «іВісник ЦБК, МК і РПО 
СРСР» 1927 ір., Хг 1, арт. 29), утворюєть
ся трест (Місцевої (промподовостп лід загаль
ною (назвою Роменський Комбінат, оторочено 
«Ромкомбиат»

2. До окладу згаданого в арт. 1 Тресту 
входять такі підприємства:

1) РомсиськпЙ Комйіпагг, -що об'єднує ма 
нгиіюбудтельігкй завод та броварню:

і
2) зцип-шеретоїш У* 1;
3) вальцовий млзш Хе 2;
4) вадьцовий мліш .У$ 3; ■
5) вальцовий млин АТ 4, в Гадячі:
в) друкарня;
7) фабрика «Чулко-ткань*.
3. Трест «Ромкомбінат» уявляєм себе окре

му господарчу одиницю, має -права юрпдігч- 
ної особи і відповідає по всіх зобов’язаннях, 
ш межах, уошровлешпе тгос/гаяювою РНК 
СРСР з 17 липня 1923 року, яе лерткладаю- 
пя (цій відповідальности па інші де.|пкавщ 
органи, загальнодержавну окп|бгигоо та міс
це п кошти.

4. Пороха окремих НІДПрНЗОІСТВ Ті-еогу 
«Ромкомбінат* до івшпх трестів або вклю
чення до його підприємств інших трестів і 
взагалі всякі зогіия я склада шдпривмете 
«Ромкомбіпата» допускається за згодою 
Правління огруговнм «дя-юм місцевої іпро- 
мкгловогти. з затверажетш ОВК та ВРНГ 
угрр.

Утверждено РС (X 
УС.СР 19 июля »Є2« г. 
пс. ТО.и

,130. Устав Треста местной промышленности 
под названием Рсменсхий Комбинат, соїфв- 
щенно «Ровюмбюш», находящегося а ве
дении Рязанского окружного отдела местной 

промьшленности.

I. Цеп организации Треста.
1. С целью создания условий, благоприят

ствующих восставовзевию п развитию мест
ной 'промышленности, а также с целью 'Извле
чения прибыли та тачалзх коммерческого 
расчета, согласно постановления СИК СССР 
от 17 июля 1923 года <0 государственных 
промышленных предприятиях, существующих 
на началах кеммерчеокого расчета (трестах) 
я находящихся под руководством местных ор
ганов» («Воогшік ДНК. СИК и СТО С/СР* 
1927 г., X? 1, ст. 29), обязуется трест ме
стной промышленности под общим наимоио- 
цапнем Ромешлкий Комбинат, сокращенно 
«Ромкомбинат».

2. В состав означенного в п. 1 Треста 
входят следующие предприятия:

1) Ромеїгский Комбииат, об’г.лшяхиций 
5юиннми'Т}К1ич‘ЛЫ!ЫЙ іі пововаршный за
воды;

2) мелылша 4?; лчгорушка X* 1,
3) вальцевая мельница Хг 2,
4> вальцевая мельнпца Хг 3,
о) вальцевая чельнкца Хг 4 в Гадете,
П) типография,
7) фабрика «Чулко-ткань».
3. Трест «Ромкомбннат» представляет со

бою особую хозяйственную единицу, обладав 
правами юридического лица ? несет ответ
ственность по всем обязательствам в преде
лах, установленных постановлением СИК 
СССР от 17 люля 1923 года, <пе лереаося та
ковой ответственности на другие государ
ственные органы, общегосударственную каз
ну и местные средства.

4- Переход отдельных предприятий Треста 
«Роожомбннат* в другие тресты, тя вклю
чение в 'него црадоряпйй 'Трутах трестов и 
вообще всякие изменения в составе пред
приятий < Ром комбината* допускаются по 
согласованию Лравлеиияс окружнш спелом 
местной промышлешюстн, по утверждения
оик и венх уосэр.



5. Взаємній Тресту та цхіфсшок регу
люється відаоеішіихи законами та поставо* 
вами, що її вдано ва пой висадок.

6. В торговшьво-фротіовНІ даядьяоеті 
Трест «Ромкошбіват» підлягає всіх законам 
про промисловість та торгівлю, а так само 
оподаткуванню, шааіовлевом-у дай держав
них щзпрЕєхтв, що працюють па шдста- 
ваі комерційного розрахунку.

ІІ. Майно Тресту.
7. Трестові «Ромкообіпат» надається Ро- 

шчвмлиог відділом місцевого господарства 
нижчевазначеиг капітали і майно:

1) стзтутсвий капітал на суху 482.173 
карг». 86 -ш. в золотих карбованцях, в току 
числі: ослоишй на суху 436.392 карб. 
81 коп. і оборотам# еа суху 45.781 карб. 
05 коп.;

2) перевчені в окремому опвсу зеагельш 
далілгсцг 8 зазначеннях їх довоешоі варто
сте в золотих карбованцях 1 сполучена в 
користуваннях землею рента.

8. Трест «Рооаомбіяат» перебирав на сесе 
актив та пасив к&тиеього тресту <шц наз
вою « Рохепшжй Коабіпдт» за складеними 
балансами його ядариемега.

9. Трест «Рахкохбйват> волосьє, кори- 
• стується і оардауе наданим йому майном

для заійсяошш своїх господарчих та торго
вал ьво-лроммслоїшх завдань, щоб добути 
зиск і існує за рахунок коштів, виділених 
8гау на тиогаві статуту, зберігаючи нада
ви# йому основний капітал, користуючись 
ким і проводячи в ньому зміни © межах, які 
випаио оостаеоеою РНК СРСР з 17 лиття 
1923 реву.

ІН. Органи удаелмня Тресту «Рамомбі- 
нат» їх права, обов’язки та порядо *іяль-. 

ности.

10. Для управляю Трестом «Ромкомб- 
нат» Роменський вщії місцевого господар
ства, одержавши вюаовса во «рутового 
відділу відповідаої професійної спілки, 
призначав керівявва Тресту та його ва- 
ггупнва тершим оа один рік.

5. Отношения Треста к профсоюзам регу
лируются соответствующими законоположе
ниями и постановлениями на этот предмет 
изданными.

6. В торгово-промышленной деятельности 
Трест «Ромкомбинат» подчиняется всем за
коноположениям о промышленности в тор
говле, а также обложению, установленному 
для государственных предприятий, дей
ствующих на основе коммерческого расчета.

ІІ. №ущество Треста-

7. Тресту «Ромкомбинат* Ромевсютй от
дел меспюй щюмышлеиности предоставляет 
нижеследующие капиталы в имущество:

1) уставный капитал на сухоту 482.173 
рубля 86 КОП. в.золотых рублях, в гом числе: 
основного на сумму 436.392 рубля 81 коп. 
и оборотного на сушу 45.781 р\б. 05 коп.;

2) перечисленные-в особой описи земель
ные участки с указанием их довоенной стои
мости в золотых рублях н связаоная с поль
зованием землею решта.

8. Трест «Ромкомбинат» принимает на 
себя актив н пассив бывшего треста под 
названием <Роменекий Комбинат», согласно 
заключительных балансов его предприятий.

9. Трест «Ромкомбинат» владеет, поль
зуется н управляет предоставленным ему 
имуществом, для осуществления своих хо
зяйственных в торгово-промышленных задач, 
с целью извлечения прибыли н существует 
за счет средств, выделенных ему на основа
нии устава, сохравяя предоставленный ему 
основной капитал, пользуясь таковым и 
производя в нем изменения в пределах, ука
занных постановлением Совнаркома СССР 
от 17 июля 1923 года.

III. Оргаш удавления Треста «Ромкомби
нат» их дава, обязанности и порядок дея

тельности.

10. Дю управления Трестом «Ромкомби- 
нат>—-гоменским отделом цветной промыш
ленности, по получении заключения ОТ ОК
РУЖНОГО отдела соответствующего профес
сионального союза, назначается управляю
щий Трестом и замесгпггехь его сроком на 
лзив гол.



Керівник працює за вказівками відділу 
місцевого гооігоааротва та за инотуукцією, 
затвердженою щ нього. Шагу керівникові 
та його заступникові призначає відділ міс
цевого господ аром».

' У в а г а .  Зміна керівпика та його ва- 
стулаиоа протягом операційного року про
вадиться за ввпадк» та порядком, акі пе
редбачено в арт. 27 «останови РНК СРОР 
в 17 литая 1923 року.
11. Головного бухгалтера Тресту затвер

джує й звільняє на заяву керівника Тре
сту відділ місцевого господарства; він чи
нить за інструкцією* затаешжевою від ВМГ, 
на підставі директив ВРНГ УСР?.

12. За # місяця до початку -чергового 
операційного року, ісерівшж Тресту подає 
до відділу місцевого господарства, для даль
шого натрвм>;у, на затвордженЕш окрвикон- 
Хоху та ВГіНГ У СВР, а так сало до відому 
оюруговігх відділів профспілок «'Металіст» 
та «Харчссаак» проекти річної та поквар
тальної виробничих ©рапрам, що їх скла
дено з обліком виробничих можливостей та 
комерційної ІВИГІДНОСТЛ окремих ЦІДПрИбМСТВ. 
В тому разі, коли протягом місяця після 
початку операційного року до керівника ком
бінату не надійде Оудь-яклх заперечень, так 
з (юку окрвнконкому, як і з боку. ВРНГ 
УСРР, надіслані програми та кошториси на
бувають сили і на під статі їх корівник ви
роблює план робіт Тресту.

У в а г а .  Форма та порядок складання 
ирограос кошторисів провадяться за ія- 
струкщєю ВРіНГ УСРР.
13. Протягом трьох місяців за скінченням 

операційного року, який встановлено з 1-го 
жовтня до 30-е вересня, керівник подає до 
відділу місцевого гсспода<рства за формами, 
пстаповлешіми ВМГ, виконавчий кошторис, 
баланс та рахунок зисків і втрат за мину
лий рек з висновками ревізійної комісії та 

'проектом порадоу й олособів покриття втрат, 
коли вони були, відрахавань до амортиза
ційного фонду та розподілу зиску.

Аналогічні -відомості подається до округо
ві відділів профспілок «Харчоомак» та

Управляющий действует под руководств а 
отдела местной оромьшишноегги, согласно 
утвержденной последним инструкции. «Плата 
управляющему и его заместителю назначает
ся отделом местного хозяйства.

П р и м е ч а н и е .  Смена управляющего 
и его заместителя в течение операционного 
года 'Производится в случаях н порядке, 
предусмотренных ст- 27 постановления 
СЯК СССР от 17 июля 1923 г.
11. Главный бухгалтер Треста утверж

дается я смещается по представлению 
управляющего Трестом отделом местной 
промышленности. Оа действует согласно ин
струкции, утвержденной ОМХ на основании 
директив ВСНХ УІ00Р.

12. За два месяца до наступления оче
редного операционного гоца, управляющий 
Трестом представляет отделу местного хо
зяйства, для дальнейшего направления, на 
утверждение окрисполкома и ВСНХ УССР, 
а также для сведения окружных отделов 
профессиональных союзов «Металлист» и 
«Пищевкус», проекты годичной и кварталь
ной производственной программы, составлен
ной с учетом производственных возможностей 
и коммерческой выгодности отдельных пред
приятий. *В том случае, если в течение ме
сяца по наступление операционного года 
х управляющему комбинатом но поступили 
агакие-либо возражения, как со старо:чл 
окрисполкома, так я со стороны ВСНХ УССР, 
представленные программы и сметы всту
пают в си.ту и на основания их управляю
щий разрабатывает план работ Треста.

П р и м е ч а н и е .  Форма и порядок 
составления программ смет гаоизведится 
согласно инструкции ВСНХ УССР.

13. В трехмесячный срок по кстечеикп 
операционного года, исчисляемого с І октя
бря по 30-е сентября, управляющий пред
ставляет отделу местного хозяйства по уста

новленной последнем форме шшгаггольную 
смету, баланс и отчет прибылей и убытков 
оа истекший год с заключением ревизионной 
комиссии и с проектом порядка н способов 
покрытия убытков, если таковые имели ме
сто, отчисления в анмортнзационпый фонд в 
распределение прибылей.

Аналогичные сведения представляются в 
окружные отделы профессиональных союзов



« Металіст* до вадом у. Розовой зиску ярова-, 
даться встаеомешьм порядком.'

14. Після затвердження звіту встанов
леная порядком бадане Тресту «Ромкамбі- 
«ат> оголошуються в газеті «Вдати ВУЦВК’у» 
та в офіщйдояу місцевому органі, а так са
мо ваас&заегьса до установи, де зареєстро
вано Т\)ЄСТ.

16. Керівник оодае до відділу місцевого 
господарства оерісак^пь звітв о ввоноввааги 
ревізійної шайсы, а так само надсилає всі 
потрібні відомості в реченці Й за поредеем, 
•ідо встановив відділ 'Місцевого господарства, 
та падає на отляц його представникам всі 
свої ккнгк та документи.

16. Додержуюча правил арт. арт. 162-179 
ІЬт'гльшго Кодексу УС№ та інструкції 
ВРВГ УСРР, керівникові «Ромкомбінату» 
надається право набувати та здавати в орен
ду будівлі й ішш частчши основного капіта
лу, а так само поширювати тдлрномства 
обов'язково визначеним порядком покриття 
витрат, що авязані з набуттям майна та 
поширеная підприємств, а так само пере- 
цадевювати та заставляти частини основно
го капіталу, не заборонееі арт. 21 Цивіль
ного Кодексу УСРР. Операції, перелічені в 
арт. 16, допускається та едодаьвого кожно
го разу дозволу відділу місцевого господар
ства, додерюуюта арт. 26 постанови РНК 
СРОР з 17 липня 1923 рову.

17. Поза випадками, які передбачені за
гальним заковом, установами та цим стату
та, жадні деркав» установи чтт службові 
особи не мають права втручатися в адміні- 
стратввно-гоопояарчу та операційну діяль
ність керівника Тресту.

18. Керівник Тресту управляє всіма опе
раціями Тресту, відає справами й адйяом, 
ню є в розпорядженні Тресту з чого б ВОНО 
не складаюсь і де б водо не було.

Варівмк складов договори, що належать 
ю обсягу операщй Тресту, цроіа.очи попе
реднього доводу адаіау місцевого господар
ства лкпе за ти ешгадае, які щвціяльно 
аазвагево в цьому статуті, або передбаче
но поетавоеото РНВ ОРСР з 17 лютня 
1923 року.

«Пящевкус» и «Металлист*—для сведения. 
Распределение (прибылей производится уста
новленным порядком.

14- По утверждении отчета в установлен
ном аюрадве баланс Треста «Рсоиюмбииат* 
публикуется в газете «Вісти ВУ-ЦВК* и в 
официальном местпом органе, а также со
общается учреждению, в котором зарегистри
ровал Трест.

15. Управляющий представляет л отдел 
местного хозяйства периодические отчеты 
с заключениями ревизионной комиссии, а 
равно сообщает все требуемые сведения 
в сроки и в порядке по указанию отдела 
местного хозяйства, и представляет для 
обозрения ого представителям все свои книги 
и документы..

16. С соблюдением правил с г. ст. 152- 
179 Гражданского Кодекса УССР и инструк
ция ВОНХ УССР, управляющему «Ромкомбк- 
нагом* предоставляется право приобретать и 
сдавать в аревду строения я иные части ос
воєного капитала, а равно расширять пред
приятия, о обязательным определением по
рядка покрытия расходов, связанных с 
приобретением имущества и расширением 
предприятий, а равно отчуждать и заклады
вать частя основного капитала, не воспре
щенные ст. 21-й Гражданского Кодекса 
УССР; перечисленные в ст. 16 операции 
допускается с особого каждый раз разреше
ния отдела местного хозяйства, с соблюде
нием ст. 26-й постановления Совнаркома 
ССОР от 17 июля 1923 года.

17. Вне случаев, предусмотренных общи
ми законными положениями и настоящим 
уставом, никакие госучреждения или долж
ностные лица йе имеют права вмешиваться 
в административно-хозяйственную и опера
тивную деятельность управляющего Треста.

18. Управляющий Трестом руководит все
ми операциями Треста, ведаег делами я 
имуществом, находящимся в распоряжения 
Треста, >в чем бы таковое ни заключалось 
к оде бы ооо ни находилось.

Управляющий заключает сделки, входя
щие & «руг операций Треста*; испрашивая 
предварительное разрешение отцсаа мест
ного хозяйства лишь а тех случаях, кото
рые специально отмечены в настоящем уста
ве ыи предусмотрены лостатовлением Сов
наркома СОЙ* от 17 июля 1923 года.



ікжрема. до -відання керівішка Тресту 
’і'омкомбінат» належить:

1) організувати виробництво, керувати 
дінльиістью дідрнєхства, які входять до 
окладу Тресту;

2) влаштувати касу й діловодство, скла
дати звіт, баланси та виробничі .програми;

3) приймати та звільняти службовців, 
р-мИтників. укладати колективні договори та 
<н;реогі індивідуальні -трудові угоди;

4) купувати та продавати майно за го
тівку й в кредпт;

5) наймати склеїш та пршшцввня;
0) п^іхувати майно Тресту;
7) надавати та приймати до выплати век

селі та інші реченцеві зобов'язання;
8) дисконтувати векселі, яка падходягь па 

ім'я Тресту;
9) видавати довіреності воловино до арт. 

267 Цивільного Кодексу УСРР;
10) За арг. 22 Цивільного Кодексу УОРР 

укладати акти па набуття, -иеревласнення, 
здачу в оренду та заставу майна.

11) 3 дозваїу відділу місцевого господар
ства та затвердження окрвнконкому брати 
участь в синдикатах та інших торговельних 
і промислових об’єднаннях;

12) приймати замовлення, підряди на бу
дівельні робота та поставки, складати та 
підписувати угоди аа зазначену мету;

13) розподіляти обов'язки між окремими 
відповідальними співробітниками Тресту;

14) провадити дозволені законом кредито
ві та вал ютові операції, звязані зі здійснен
ням завдань, покладенні на Трест;

15) надавати до вчаділу місцевого госпо
дарства заяви та зміни статуту, статутово- 
п> капіталу та складу підприємств, що її, 
об’єднує Трест;

16) провадити (всякі видатки, додержуючи 
правил арт. 34 постанови РНК ОРСР з 17 
лиши 1923 року;

17) викривати контори, агентства, лаба- 
зи то-що в межах округи, а за сяецимьня- 
чп дозволами і поза межами її;

В ЧіНТЧМСТІІ, К ведению уіІ|чШЛЯЮЩсГО 
Трестом «Ромонскйй Комбинат» относится:

1) организация производства я руновад- 
ство деятельностью всех входящих в состав 
Треста предприятий;

2) устройство кассы, н делшроязвадства, 
составление1 отчетности, баланса, смет в 
производственных программ;

3) прием и увольнение служащих, ра- 
бочнх, составление коллективных договоров 
и индивидуальных трудовых соглашений;

4) покупка н продажа ітчущества как за 
наличные деньги, так н в кредит;

5) лаем складов я вомощепнй;
6) страхование имущества Трест»;
7) выдача -н принятие к платежу векселей 

и других срочных обязательств;
8) дисконт 'векселей, поступающих на 

имя Трет;
9) вьцача доверенностей в соответствии 

со статьей 267 Гражданского Кодекса УООР;
16) совершение актов, согласно ст. 22 

Гражданского Кодекса УССР, на приобрете
ние, отчуждение, отдачу в аренду и залог 
имущества;

11) с разрешения отдела местного хозяй
ства и утверждения окрисшшома прини
мать участие в синдикатах н прочих торго
вых и промышленных об'єднавших;

12) прием заказов, ладрадов аа строи
тельные работы в поставки, составление и 
подписывание сделок для указанной цели;

13) распределение обязанностей между 
отдельвьаи оФвегственньгмя сотрудниками 
Треста;

14) совершение дозволенных вазоном 
кредитных и валютных операций, связан
ных с осуществление* задач, возложенных 
на Трест;

15) подача отделу местного хозяйства 
заявлений об изменении устава, уставного 
капитала я состава об’еданяемых Трестом 
предприятий;

16) производошо всякого рода расходов 
с соблюдением правил, согласно ст. 34 по
становленая (Ж СССР от 17 ют 1923 г.;

17) открытие контор, агентств, лаба
зов н проч. в пределах округа, а ло спе
циальным разрешениям н за пределами по
следнего;



13) без недавня окремої довіреносте, або 
через повіренії, що він Іі уповноважив спе
ціальною, або загальною довіреігістю, вн* 
етуваггн в судах та репрезентувати Трест 
в інших місцях.

Увага.  Векселі, чеки, грошем зобо
в'язаная, аотаріавді акти адоясуе ке
рівна, або Ного заступник й стверджує 
головний бухгалтер.

19. Керівник та йоі» заступник повинні 
виявляти завбач-говість дбайливого госпо
даря й імгуть тпюмдальинтъ за свої вчинки 
не лише посуду цивільнії* та кримінальним 
порядком, але І двямиьвнарйш—перед від- 
Хілом місцевого господарства, ж  за дасть 
дорученого їм майна, так і за раціональне 
гооюдарюваяия.

20. ІЦ*«пко®і вадаегьоя драю беаоосе- 
редаьо зноситися ю всіма авспевижи уста
новами та урядовий особа». Зносини з 
окрвшввсмсм, а тав сапо централью» 
уставовами, ворушеної питань орваднюво- 
го характеру щюваоягмя через веділ місце
вого пхофврстеа.

21. Регіауе Трест ревізійна комісія, яку 
організує відділ місцевого господарства, й во
на працює аа поставі арт. арт. 3940 по
ставові РНК СРСР з 17 лшня 1923 року. 
ВРЯГ та відлові місцевого господарства 
тигаять прано обслідувати діяльність Тре
сту, орвлашок і)іл фото опестяльво упов- 
аовадодкі осіб.

22. Уфівліаня Тресту має осадок в м. 
Ромнах і оомвво буя новом товарової 
бірж».

23. Трестові гРомкомбюат> надається ое- 
чтпву всггавовлевого вражу.

IV. Цімвисуаамм Трасту «Рютибиат».

24. Фіаавсуваев* Тресту «Роикнбіиаг» 
мроваовіься та* ва раЕртк* вагаїїводер- 
■мині то місцевв ютів, ж і пивши 
ормтагненя кооперативного то ортоатного 
каиітиів, в дсцертиия щжа юаиаяв: 
■к в ямг. арт. 16-24 юстовоам РЖ СРОР 
в 17 лнм 1923 ржу.

1$) выступление в сулах и представи
тельство Треста без выдали особой дове
ренности, нлн через поверенных, уполно- 
мачиваеиых специальной нлн общей пове- 
регоослью.

П р и м е ч а н и е .  векселя, чека, де* 
веяные обязательства, нотариальные ак
ты подписываются управляющим нл ево 
заместителем и скрепляются главным 
бухгалтером.
19. Управляющий в заместатвль его дол

жны проявить тфедусмотрительеооть забот
ливого хозяина; они еесут ответственность 
за своя действия яе только по суду, а граж
данском и уголовном порэде, но и в дн- 
сцвнляеарном —перед отделом местного хо
зяйства как за цел осп. вворешіог ■ нм 
имущества, так к за рациональное ведение 
хозяйства.

20. Управляющему предоставляется пра
во непосредственно сноситься со всеесе мест
ными учреждениями и должностными ляпа
ми. Овошеяяя с окрысшшэомом, а также 
центральными учреждениями, возбуждение 
вопросов принципиального характера ярого- 
водится через оїдел местного хозяйства.

21. Ревизию Треста осуществляет реви
зионная комиссия, организуемая отделом 
местного хозяйства н действующая на от но
вации ст. ст. 39-40 постановления (Ж 
СССР от 17 июля 1923 года. ВОНХ и отделу 
местного хозяйства принадлежит право об
следования деятельности Треста путем наз
начения для этого особо уполномоченных
ДЦ,

22. Управленеє Треста имеет местспре- 
бывагаю в г. Ромнах я (должно быть чле
ном товарові биржи .

23. Тресту «Ромкоибвват» присваивает
ся печать установленного образца.

IV. Фімирмміі Треста Р—тибтеят».

24. Финансирование Треста «Ромгомби- 
наг» производятся как за счет общегоеу- 
дарственных и несших средств, так и 
путем оржвлетенп иияераяааого и част
ного капиталов, с соблюдением деавял, ука- 
заавых в стдэт. 16—24 постаэовлама Сов
наркома ООСР от 17 та -1923 гоца. ,



V. Занаряжу вання та реалізація продукції 
Тресту «Ромиомбінат».

26. Трест «Ромкомбінат» має «ораво .віль- 
яо реалізувати свою продукцію «а иіутріш- 
Еіл ринках, але ж право переважної купів- 

.гі п]к*іу«ци Лото в проби іііцггва лал ожить, 
за ВСІХ РІЕІІИХ умов, в першу чергу держ- 
органам та кооперативним об'аднатям, коли 
вони виступають лж контрагенти.

20. ііавца-шга, що де передбачені вироб
ничою (програмою тресту може давати до 
обов'язкового виконання тільки БРИГ УОРГ 
з затвердження УКИ.

Лімму-мню Хресту (реалізується за цінами, 
погодженими з -покупцями. Обов'язкові для 
Тресту віїшусьні цлш на 'Крам, призначе
ний для візшого продажу', -можуть бути 
встановлені за потрібних випадків лише ра 
підставі постанова ВРНГ УСРР, догоджені з 
постановами УБН.

27. На підставі (постанови УБН через 
НРНГ У.ОРР, а за окремих випадків і поста
новами окршшенкому, але за обов’язковою 
згадок) іВРЙГ УСРР, продукцію Тресту мож
на запаряжуватн порядком і я а умовах, -які 
вказані в арг. 45 постанови ШК СРСР з 
17 лиття 1923 року. .

23. Заготовляючи продукти харчувавші, 
сировину то інші, маторіяли, Трест повинен, 
за всіх мшілх рівних умов, давати перева
гу держоргалам та кооперативним об'одран- 
леям, коли в>ни виступають як контрагенти.

VI. Порядок зміни статуту Тресту «Ройком- 
бінат».

29. Змінювати статут Хресту «Ромшмбі- 
нат» можна з дозволу відділу місцевого гос
подарства ш> затвердженні від окрввкопкомт 
та ШІГ УСРР.

VII. Ліквідація Тресту «Ромкомбінзт».
30. -Випадки та -порщок ліквідації 'Тресту 

«Ромкомбінат» визначається в арт. арт. 47 
та 43 постанови РНК СРСР з 17 липня 
1923 року, а також постановою ВУїЦВІЇ'у 
та РИК УСРР від 7 жовтня 1925 рову 
«'Про порядок ліквідації державпнх, промис
лових та торговельних ппдприомств, що іс
нують иа -підставах господарча розрахун
ку, а також акційних товариств і товариств

V. Занарляшание и реализация гвдуици* 
Треста «Ромкомбинат».

25. Хрест «Ромдомбнпат» имеет прав* 
свободно реализовать свею продукцию на 
внутренних рынках, по право П|юнмущест- 
«вошккй (покупки продукции его производства 
принадлежит, при всех равных условиях, де 
первую очередь, госоргапам и кооператив
ным об’одвнеинз», если последние высту
пают как контрагеїггн.

26. Задания, т продуомотршшо произ
водственной программой треста, могут да
ваться для обязательного выполнения лишь- 
ВДОХ УССР с утворивши УЗС.

'Продукция Треста реализуется по ценам, 
согласованным с покупщиками. Обязатель
ные дам Треста отпускные ноны па това
ры, предназначенные для свободной Л|юда- 
жи, могут быть устанавливаемы в необходи
мых случаях лишь на основании постановле
ния ВШ УСОР, в соответствии с постано
влениями УвС.

27. Постановлениями УЭС через ВГНХ 
УССР, а в цельных случаях и постанов
лениями окрнонолкама, то о обязательно
го согласия ВСНХ УССР, прозудин Т^хта 
может быть занаряжена в порядке и па ус
ловиях, указанных в ст. 45 постановления 
СИК СССР от 17 июля 1923 года.

28. При заготовках продуктов продоволь
ствия, сырья и прочих материалов Т^юст 
обязан, при всех прочих равных условиях, 
оказывать преимущество госорганам в 
кооперативным об’единеганям, если послед
ние выступают как контрагенты.

VI. Порядок изменения устава Треста
«Ромкомбинат».

29. 'Изменение устава Треста «промкомби
нат» допускается с разрешения отдела мест
ного хозяйства по утвержденлн окрвдюлко- 
ма и ВСЕХ УССР.

VII. Ликвидация Треста «Ромкомбинат».
30. Случай я порядок ллшидацин Трест» 

«Роменсяий Комбинат» определяется ст. ст. 
47 и 43 постановления ШК СССР от 17-г* 
июля 1923 года, а равно лостаяовлениеос 
ВУОДИК’а я Совнаркома УССР от 7 октябре 
1925 года—< 0 парше ликвидации госдоар- 
^гвепных, промышленных и торговых пред
приятий, действующих па началах комме] >- 
чийого расчета, а также акционерных об-

»



іі

з обмеженою відповідальністю з виключною, • ществ и товариществ с ограниченной от* 
або переваж пою участю державного каюта- иетствеиностыо, о исключительным илл яре-
лу> (35. Узак. УСИР 1925 р. .V» 75*76, обладающим участием государственного і;а-

арт. 437). ттиталу» (С. У. УОСР 1925 гой, У* 75*76,
ст. 437). 4

Затвердив Нарком* 
освіти УСРР 23-со квітня 
1028 р.

131. Статут Всертфаїнського Державного 
Пайового Товариства для виробу наочних 
лркяадь при Нарноиосвати УСРР «Наочні 

лршіамя».

і .  Мета заснування Товариства, його права 
та обов'язки.

1. Щоб провадити операції що до виробу 
та планового постачання учбових закладів го 
культурно-освітніх установ паочпнмя при
ладдями, засновується ори Наркомосвіги 
УрРР пайове товариство під фірмою: «Все
українське Державне Пайове Товариство 
для виробу ваочш приладь при Наркомос* 
віти УОРР», скорочено—«Яаочпі приладдя»-

У в а г а .  Фундаторами Товариства є:

1) Народній Комісаріат Освіти УСРР.

2) йаподпій Комісаріат Окороки Здоров'я 
УОРР.

3) Харківський Окрюкожгом.
4) Державне 'Ввдаваяцтао України.

5) Всеуччраїнське Фого-Кіяо Улравліетпя.
2. Щоб здійснити зазначену в арт. 1 мету, 

Товариству о вдається право провадити такі 
•операції:

1) улаштовувати майстерні для виробу на
очних приладь, реалізувати їхню продукцію, 
набувати потрібну сировину, напівфабрнкі- 

ти, підсобні матеріали £ устаткувавші;

2) улаштовувати та відкривати філіялн 
та склепи для схову своєї продукції, напів
фабрикатів та матеріалів.

3. Від дня реєстрації Товариство має всі 
права юридичної особи, і, зокрема, має пра

во в рамках зазначеної в статуті йоло мети

Утвержден Нарком- 
просом УСРР23-ГО апреля 
1928 г.

131. Устав Вседоакнского Государствен
ного Паевого Товарищества по изготовлению 
наглядных пособий при Нарйомпросе УССР 

«Наглядные пособия».
I. Цель учреждения Товарищества, его 

права м  обязанности.

1. Для производства операций по изготов
лению <и плановому снабжению учебных за
ведений и культурно-просветптельпых уч
реждений наглядными пособиями учре
ждается при Наркоми росе УССР паевое то
варищество под фирмой: «Всеукраннское Го
сударственное Паевое Товарищество для 
изготовления наглядных пособий при Ьар- 
комцросо УССР», сокращенно — '«Нагляд
ные пособия».

‘ П р и м е ч а н и е .  Учредителями Това
рищества являются:
1) Народный Комиссариат Просвещения 

УССР.
2) Народный Комиссариат Зравоохране- 

ния.
3) Харьковский Окрисполком.
4) Государственное Издательство Украи

ны.
5) їВсеукрамнжоо Фото-Кипо Управление.
2. Для осуществления указанной в ст. 1 

цели Товариществу предоставляется право 
производить следующие операции:

1) устраивать мастерские доя изготовле
ния наглядных пособий, реализовать иг про
дукцию, приобретать необходимое сырье, по
луфабрикаты, подсобные материалы, пред
меты оборудования;

2) организовать и открывать отделения л 
склады для хранения своей продукции, по
луфабрикатов и материалов.

3. Со двя регистрации Товарищество 
пользуется всеми правами юридического ли
ца и, в частности, имеет право в пределах



набувати, перевласнювати і заставляти всі
ляке чайно, не вилучене з майново-оравного 
обороту, так само і право забудови, вступа
ти у всілякі зобов'язаная з державними уста
новами й підприємствами, громадськими А 
кооперативними організаціями та ирнватнп- 
ни особами, укладати з цими договори, ви
давати А одержувати векселі, дисконтувати 
одержані векселі у всіляких кредитових 
установах і в різвях осіб та організацій, по
зивати й відповідати иа суді.

4- Відповідальність Товариства обмежу - 
стьсз тільки належним йому майном.

Пайщики не відповідають за зобов'язання 
Товариства. Пайове Товариство йе відпові
дає за зобов'язаний пайщиків.

5. Товариство має печатку з своєю вов
ною назвою.

6. Правління Товариства міститься в Хар
кові.

ІІ. Статутовий капітал Товариства, поряяж
відкриття Товариства, паї Товариства.

7. СтатутовиЙ капітал Товариства визна
чується в 600.000 крб., поділевях на 600 
паїв вартістю в 1.000 крб. кожний, що їх 
розподіляється виключно поміж державної 
установ та підприємств-

8. Після оголошеним постанови про за
твердження статуту фундатори Товариства 
розпочинають розміщувати паї й збирати 
статутовий капітал, провадять всі операції і 
правочиви, сполучені з організацією Товари
ства.

9. Правочивз, що їх фундатори уклада
ють для Товариства до реєстрації його, вони 
укладають від свойого імевн й за своєю солі
дарною відповідальністю.

Права й обов'язки в цих правочиеах пе
реходять до Товариства лише в тому разі, 
соли ці правочвнн ухвалюють установчі 
збори або найближчі по вві загальні збори 
яайщвків.

10. За втрати, що їх фундатори заподіяли 
через свій недогляд та неправильні дії, що 
звязалі з організацією Товариства, фундато
ри солідарно відповідають перед Товариством

указанной в настоящем уставе цел его. 
приобретать, отчуждать и закладывать вся
кого рода имущество, не «з'ятое и- граж
данского оборота, К том числе право за
стройке, вступать во всякого рода обяза
тельства с государственными учреждениями 
и предприятиями, общественными и коопе
ративными организациями и частными ли
цами, заключать с ними договоры, выда
вать и получать векселя, учитывать полу
ченные векселя во всяких кредитных уч
реждениях и у разных лиц и организаций, 
искать и отвечать по суду.

4. Ответственность Товарищества ограни
чивается только принадлежащим ему иму
ществом. Пайщики йе отвечают по обяза
тельствам Товарищества. Паевое Товарище
ство не отвечает по обязательствах пай
щиков.

6. Товарищество имеет печать с обози л-’ 
чевяем своего полиого наименования.

6. Правление Товарищества имеет чес го- 
нахождение в г. Харькове.

ІІ. Уставный капитал Товарищества, поря
док олфыгкя Товарищества, паи Товари

щества.

7. Уставный капитал Товарищества опре
деляется в 600.000 руб., разделенных на 
600 паев, стоимостью <в 1.000 рублей каж
дый, кои распределяются исключительно 
между государственными учреждениями в 
предприятиями-

8. По опубликовании об утверждении 
устава учредители Товарищества присту
пают к размещению паев и собиранию 
уставного капитала и совершают все опера
ции и сделки, связанные с оргавязацвей 
Товарищества.

9. Сделки, совершаемые учредителями 
для Товарищества до регистрации его, за
ключаются от их вмени и за их солвдарно# 
ответственностью.

Прага н обязанности по этим сделкам 
переходят к Товариществу в том лишь слу
чае, если эти сделки одобревы учредитель
ным собранием или ближайшим после их 
совершения общим собранием пайщиков.

10. За убытки, причиненные упущениями 
и неправильными действиями учредителей, 
связанными с организацией Товарищества, 
учредители «есут солидарную ответствен-



та окреміш пайщиками протягом одного ро
ку з того часу, ж варюстровамо Товариство.

11- Фундатори Товариства зобов'язав! всі 
разом залишити за собою паїв ва суму най

шовші одну о'«тишу стаїгутозого капіталу і 
зобов’язав! зберігати за собою наїв *га сужу, 
що ставовить ода у п’ягнну статутового «ка
піталу, до затвердженая звіту за другий опе
раційний рік Товариства. Протягом того ж 
реченця фундаторе та пайщики не можуть 
перевласнювати наїв, що за них заплачено 
не грішми й державними цінними паперами, 
а іншим майном.

12. Найпізніше за 3 місяці по оголошенні 
про затвердження статуту, повинно зібрати 

одну чверть стяг твого капіталу з тим, що 
кожний фундатор і оередплатпнк акцій по- 
вянеи ввести до зазначеного реченця най
менш одну чверть суми, що наложить з 
«нього на оплату акцій. Сйовна ж статутовий 
капітал повнпио зібрати найпізніше за 12 
місяців.

13. Якщо Товариство не додержуегьсл ре
ченця, установленого, щоб покрити перш, 
чверть стаїтутового 'капіталу (арт. 7), то То
вариство визнається за нездійснене- Коди 
воно йе додержується реченця, установле
ного, щоб покрити сповна статутовий капі
тал, то Товариство ліквідується, якщо по
рядком зміни статуту Товариства не буде 
відповідно зменшено статутовий капітал або 
ве буде збільшево реченця для покриття 
сповна статутового капіталу.

14. Оаї оплачується за їх номінальною ці
ною грішми, державними цінними паперами 
або іншим майном, що міститься в таких 
матеріальних цінностях або правах, вякорн- 
станпя яких входять до обсягу Його ДІЯЛЬ
НОСТІ!, або потрібно для організації Това
риства.

15. Попередню оцінку матеріальних цін- 
востей, що їх вноситься на оплату паїв, 
визначається угодою передплатника, що 
вносить ці цінності, з фушаторами, коли 
оплату робіться до реєстрації Товариства, і 
з Правлінням, коїв оплату робиться по ре
єстрації Товариства.

Остаточну оцінку зазначеного майна вста
новлюється за згодою установа або підпри
ємства, що вносить майно, з установчими

яость перед Товариществом н перед отдель
ными пайщиками в течение одного года со 
времени регистрации Товарищества.

11. Учредители Товарищества обіязаньї 
все вместе оставить за собой паев на сумму 
ле мевее одной пятой уставного капитала и 
обязаны сохранять за собой паев на сумму, 
равную одной пятой уставного капитала, 
до утверждения отчета за второй операцион
ный год Товарищества. іВ течение того же 
срока учредится я пайщики не могут ог- 
чуждать паев, оплаченных иным, кроме де
нег и государственных ценных бумаг, иму
ществом.

12. Нс позднее чем через 3 месяца после 
Опубликования об утверждении устава 
должна быть собрана одна четверть устав
ного капитала, при чем каждый учредитель 
и подписчик на пан обязан шести в указйн- 
иому сроку не менее одне# четверти при
читающейся с пего в оплату паев суммы. 
Полпостью же уставный капитал должен 
быть собран не позднее, чем через 12 ме
сяцев.

13. Если Товариществом нс будет соблю
дем срок, установленный па покрытие пер
вой четверти уставного капитала (ст. 7), то 
Товарищество признается песоггоявшнмся: 
«В случао (несоблюдения срока, установа єд
ного на покрытие полностью уставного ка
питала, Товарищество ликвидируется, ес
ли в порядке изменения настоящего устава 
Товарищества уставиый капитал ее будет 
соответственно уменьшен нлп срок на пол
ное покрытие уставного капитала удлинен.

14. Пан оплачиваются по их наряда гель 
ной цене деньгами, государственными цен
ными бумагами или няьгм имуществом, за
ключающимся в такого рода материальных 
ценностях или правах, использование кото
рых относится к предмету его деятельности 
или необходимо для организации Товари
щества.

15. Первоначальная опенка вносимых в 
оплату паев материальных ценностей опре
деляется соглашением вносящего эти цен
ности подписчика с учредителями, если 
оплата производится до регистрации Това
рищества, и с Правлением, есав салата про
изводится после регасграцян Товарищества.

Окончательная оценка указанного иму
щества устанавливается по соглашению 
внесшего имущество учреждения или пред*



зборами або з загальним зборами пайщикік. 
Проте, оцінка ео ноже бути бічіьиюю за бір
жові або ринкові пересічні ціни на те май
но, що вноситься на місці і в день передачі 
майна. Якщо майно вноситься до визнаная 
Товариства за здійснеие, то за день передачі 
вважається день визнання Товариства за 
здійснене, коли згодою сторін но встановлено 
іншого- Якщо не можна встановити біржові 
або ринкові пересічні ціни, оцінку робиться 
за участи знавців.

10. Грошеві -вклади на оплату наїв до 
реєстрації Товариства передплатники вно
сять на ім'я фундаторів до Державного Бан
ку Союзу РСР і їх видається Товариству ли
ше після того., як його записано до торго
вельного реєстру; якщо ж Товариство буде 
визнано за пездійспене, то ці вклади повер
таються передплатникам за належністю з 
відсотками, що на нпх наросли.

17. Внески, які робиться до реєстрації То
вариства, на оплату паїв майном, що місти
ться в маторіяльних ціпностях, передається 
фундаторам. Фундатори повинні вживані 
;зсіх потрібних заходів; щоб зберегти цінність 
цього майна.

18. Передачу прав, що їх робиться на оп
лату паїв, провадиться тільки по реєстрації 
Товариства. ,

19. Зібрані гроші й майно фундатори за
писують у шнурові книги, видаючи в одер
жанні їх іменні тимчасові свідоцтва. Одер
жуючи пайові внески. Правління зазначує на 
тимчасових свідоцтвах, що підчас останнього 
внеску їх належить замінити па паї.

Володільцям згаданих тимчасових свіаоптв. 
аж до залиш їх на паї, надається всіх прав 
Й обов’язків пайщиков.

20. Фундатори Товариства, а теля ре
єстрації Товарисгва^-Його Правління має
право справляти з передплатників прострочені 
внески на оплату паїв, або, аналювавши пе
редплату, повернути пай, що за ним про
строчено внески, на продаж. За останнього 
випадку, попередньому передплатникові з 
уторгованої суми повертається внески до 
він зробив з відрахуванням видатків, звязі- 
иих з анулюванням попередньої передплати 
і з продажем паїв. Якщо Товариство визяа-

приятия с учредительским собранием він с 
общим собранном пайщиков. Однако, оценка 
по может быть выше биржевой или средне
рыночной цены -на вносимое имущество в 
месте н о день передачи имущества. Если 
имущество 'вносите.» до признання Товари
щества состоявшимся, то днем передачи счи
тается день признания Товарищества со
стоявшихся; если соглашением сторон не 
установлено противного. Если не представ
ляется возможным устанолить биржевые или 
средне-рыночные цены, то оценка произво
дится при участий сведущих лиц.

16. Денежные взносы на оплату паев 
вносятся подписчиками до регистрации То
варищества на имя учредителей в Государ

ственный Байк СОПР и выдаются Товари
ществу лишь после внесения его в торго
вый реестр; если же Товарищество будет 

признано несостоявшнзмся, то эти взносы 
возвращаются подписчикам по оряшцлож- 
яости, с наросшими па таих процентами.

17. Производимые до регистрации Товари
щества взносы в оплату паев имуществом, 
заключающимся св материальных ценно
стях, передаются учредителям. Учредители 
обязаны принимать все ‘необходимые моры 
к сохранению ценности этого имущества.

18. Передача прав, вносимых в оплату 
паев, производится только после регистра
ции Товарищества.

19. Собранные деньги я имущество учре
дители заносят в шнурованные книги, выда
вая в получении их имеоные временные 
свидетельства. При получения паевых взно
сов Правление отмечает на временных сви
детельствах, что при последнем взносе они 
должны быть заменены паями'.

'Владельцам упомянутых врехенпых сви
детельств. впредь до замепы их паями, при
сваиваются все права и обязанности пай
щиков-

20. Учредители Товарищества, а после 
регистрации Товарищества — его Правле
ние, вправе взыскивать с подписчиков про
сроченные взносы в оплату паев, либо, ан
нулировав подписку, обратить -пай, взнос 
по которому просрочен, в продажу. В послед
нем случае первоначальному подписчику из 
выручепной от продажи в суммы возвра
щаются сделанные пи взносы за вычетом 
расходов, связанных с аннулированием 
прежней подписки и продажею наев. Если



«;> за нєзд&спєііє, то передплатника - звіль
нюється від обов'язку платити внески-

21. Паї Товариства можуть бути тільки 
іменні. На паях назначується назву володіль
ців. Па! вирізується з книги, назначується 
•порядковим нумером й видається за підпи
сом голови Правління, або його заступника, 
члена Правління, головного бухгалтера Й 
касира з доданням печатки Товариства.

22- Паї і тимчасові свідоцтва можпа пе
редавати через передавальні написи тільки 
державним установам та підприємствам. 
Установа, або підприємство, що набули 
право власносте на пай через переда
вальний напис, або через якусь іншу 
підставу, зобов'язав! для здійснення своїх 
прав до Товариства заявити про своє 
ораво опасности на пай або свідоцтво Прав
лінню Товариства для занесення іменн набу
вача в пайову книгу і показати Правлінню 
самий пай, або свідоцтво з передавальний 
іиевнвм написом, або іншими писаними до
казами переходу права власності.

Якщо переходить право власносте на пай, 
або свідоцтво не через передавальний напис, 
а через іншу підставу, напне про перехід 
паю або свідоцтва ла ім’я набувача робить 
Правління Товариства.

23. Якщо пай або тимчасове свідоцтво 
втрачено, пайщик або його законний пра
вонаступник має право заявити Правлінню 
Товариства про втрату пая або свідоцтва. 
Правліїшя оголошує про втрату аая і, як 
мине шість місяців з дня оголошення, замі
нює втраченій пай на дублікат за тям самим 
нумером, коли піхто не буде заперечувані 
спору судовим порядком.

24. Розмістивши всі паї й оплативши 
четвертину статутового капіталу, найпізні
ше за місяць по зазначенні сплати, фундато
ри скликають попередні збори фундаторів та 
передплатників аа па!. На цих зборах фун
датори подають писану доповідь про розмі- 
гаеввя паїв Товариства, про грошеві суми та 
інше майво, що надійшло на оплату наш, про 
видатки й заходи, що їх вжили фундатори 
дли організації Товариства, про всі дії й

Товарищество призвано нссостоявиїимся, то 
подписчик освобождается от обязанности 
выплачивать взносы.

21. (Пан Товарищества могут быть только 
именными. 9а паях обозначается наимено
вание владельца. Лан вырезываются из 
книга, обозначаются номером по порядку и 
выдаются за подписью председателя Прав
лення или его заместителя, члена Правле
ння, главного бухгалтера и кассира с при
ложением печати Товарищества.

22. Паи и 'Временные свидетельства мож
но передавать посредством передаточной 
надписи только государственным учрежде
ниям и предприятиям. ‘Учреждение млн пред
приятие, пряобревшие право собственности 
«а пай посредством передаточной надписи 
или по какому-либо иному основанию, обя
заны для осуществления своих прав относи
тельно Товарищества заявить о своем праве 
собственности па пай иля свидетельство 
Правлению Товарищества для внесения име
ют приобретателя в паевую книгу п пред’
явить Правлению самый пай или свидетель
ство с передаточной именной надписью или 
иными письменными доказательствами пе
рехода права собственности.

Если право собственности ла пай пли сви
детельство переходит пс посредством пере
даточной надписи, а по иному основанию, 
то отметка о переходе, пая иля свидетель
ства па имя приобретателя делается Прав
лением Товарищества.

23. При утрате пая иля временного сви
детельства, пайщик или его законный пра
вопреемник 'вправо заявить Правлению То
варищества об утрате пая или свидетель
ства. Правление производит публикацию об 
утрате пая я, по истечении шестимесячного 
срока со дня публикации, заменяет утрачен- 
яый пай дубликатам за тем самым номером, 
если ия с чьей стороны не будет заявлено 
свора в судебном порядке.

24. ‘После размещения всех паев и по
крытия одной четверти уставного капиталаг 
ее позднее чем через один месяц после озна
ченного покрытия, учредителями созывается 
предварительное собравне учредителей и 
подписчиков аа паи. Яа этом собрании учре
дители вносят письменный доклад о разме
щении паев Товарищества, о поступивших 
в оплату паев денежных суммах и ином 
имуществе, о произведсоных учредителям*



нравочнші. що шиш вчинили й що їх про
понується Товариству взяти на себе, і вза
галі яро гсі озгтавиин. потрібні для суджен
ня про стан справ Товариства, а тая само 
подають інвентарний опис його майна 8 
проект його вступного балансу.

Для перевірки доповідн фундаторів, інвен
тарного опису та проекту вступного балансу 
збори обирають перевірочну комісію з поміж 
себе.

25. Найраніше па три дні і найігдашіе 
за місяць після попередніх зборів фундаторів 
і передплатників па паї, фундатори скли
кають установчі збори, що вислухують до

повідь перевірочної комісії й роэвяоують пи
тання про визнання Товариства за здійснене, 
про ухвалу дій та правочинів, що їх вчинили 
фундатора, про оцінку майна, що надходять 
на оплату паїв, про затвердження інвен
тарного опису й вступного балансу Товари
ства, про обрання членів Правління і ін
ших виборних по Товариству осіб, а так само 
інші питання з доповіде фундаторів або з 
поточних справ Товариства.

26. Фундатори Товариства зобов'язані по
відомити Народній Комісаріат Торгівлі УСРР 
за сім день наперед про попередні або уста
нова збори, що їх скликається.

27. Вважається, що зазначені в арт. арг. 
24, 25 збори законно відбулися, коли в них 
беруть участь особи, що репрезентують при
наймні половину загального числа паїв.

Постанову про визнання Товариства за 
здійснене -повинна ухвалити більшість трьох 
чвертей загальної кількосте голосів учасни
ків зборів-

Всі інші питання розвязуються на цих 
зборах звичайною більшістю голосів.

28. Якщо установчі збори визвали Това
риство за здійснене, то обране на зборах 
Правління повинно пегайво подати заяву до 
Народаього Комісаріату Торгівлі УШР про 
реєстрацію Товариства.

Правління розпочинає виконувати твоєї) 
і! правовики від імеяя Товариства лише то
ді, коли Товариство записано до торговель
ного реестру.

расходах и проводешшх мзроирингнях ко 
организации Товарищества, о всех дей 
ствнях и сделках, совершенных ими и 
предлагаемых к принятию Товариществу к 
-вообще о всех обстоятельствах, необходимых 
для суждения о состоянии дел Товарящ'ттвз. 
а -равно представляют инвентарную опись 
его имущества и проект его вступительного 
баланса-

Для проверки доклада учредителей, ин
вентарной описи п (Проекта вступительного 
баланса, собранно избирает проверочную 
ЭМИССИЮ из своей среды.

25. Не ранее трех дней и не позднее, чем 
через месяц после предварительного собрания 
учредителей в подписчиков па пав, учреди
телями созывается учредительское собранно, 
которое заслушивает доклад проверочной ко
миссии и разрешает вопросы о признании 
Товарищества состоявшимся, об одобрения 
совершенных учредителями действий в сде
лок, об оценке имущества, поступающего 
в оплату лае®, об утверждении инвентарной 
описи и вступнтелъпого баланса^ Товарище
ства, об избрании членов Правления и дру
гих выборных по Товариществу лиц, а также 
другие вопросы по докладу учредителей или 
по текущим делам Товарищества.

26. 'Учредители Товарищества обязаны за 
семь дней вперед уведомить Народный Ко
миссариат Торговли УССР о созываемой 
предварительном или учредительском собра
ния.

27. Указанные в ст. ст- 24, 25 собрания 
считаются законно состоявшимися, если в 
них участвуют лица, представляющие, по 
крайней мере, половину общего числа паев.

Постановление о придании Товарищества 
состоявшимся должно быть принято большин
ством трех четвертей общего числа голосов 
участников собрания.

Все прочие вопросы решаются в этих соб
раниях простым большинством голосов.

28. Если учредительское собрание призна
ло Товарищество состоявшимся, то избранное 
собранием Правление обязано немедленно по
дать заявление в Народный Комиссариат 
Торговли УООР о регистрации Товарищества-

К совершению действий и сделок от нменк 
Товарищества Правление приступает лкшь 
после внесення Товарищества е торговый 
реестр.



1(1. Керування Товариством «Каочкі при
ладдя».

29. Всеукраїнське Державне Пайове Г-во 
«Наочні приладдя» б у віданні Народнього 
Комісаріату Освіти УОВР.

ЗО- Народній Комісаріат Освіти УСРР мас 
затверджувати такі постанови загальних збо
рів пайщиків:

1) про склад Правління, ревізійної та лік* 
відаційної комісії;

2) про фінансово-операційний план на 
* наступний рік;

3) про затвердження звіту за минулий
рік;

4) про зміну статуту та про ліквідацію 
Товариства;

5) про витрачення резервового капіталу й 
капіталу поширення підприємства;

6) про участь в урядженні й набуванні 
.паїв синдикатів, акційних товариств та ін
ших промислово-торговельних' об'єднань, а 
так само участь в синдикатських конвенціях 
та в товариствах, що не мають на меті одер
жання зиску, оскільки їх завдання відпові
дають меті Товариства;

7) про укладання довгореченцевої пози- 
«н то-що;

8) про встановлення обов'язкових для То
вариства відпускних цін.

31. Народній Комісаріат Освіти УСРР має 
право:

1) скликати надзвичайні збори пайщиків;

2) командирувати свойого представника 
яа загальні збори Товариства з дорадчим го
лосом;

3) вписувати до порядку денного загаль
них зборів ті або ішлі питання.

32. Органами Товариства б: загальні збо
ри пайщиків, Правдівяя Іі ревізійна комісія.

НІ. Управление Товариществом «Наглядные 
пособия».

29. Ёсеукракнское Государственное Пае
вое Товарищество «Наглядные пособия» на
ходится в ведении Народного Комиссариата 
Просвещения У СОР.
, 30. Утверждению Народного Комиссариата 

Просвещения УССР подлежат следующие 
постановления общих собраний пайщиков:

1) о составе Правления, ревизионной я 
ликвидационной комиссий;

2) о финансово-оперативном плане на 
предстоящий год;

3) об утверждении отчета за истекший
«я;

4) об изменении устава и о ликвидации 
Товарищества;

5) о расходовании резервного капитала и 
капитала на расширение предприятий; •

6) об участии в учреждении п приобрете
нии паев синдикатов, акционерных обществ 
и других промышленно-торговых об’единеапй, 
а равно участие в сннднкатских конвенциях 
и в обществах, не преследующих цели извле
чения прибылей, поскольку их вадачв соот
ветствуют целям Товарищества;

7) о совершении долгосрочного займа 
я т. л-;

8) об установлении обязательных "для То
варищества отпускных цен.

81. Народный Комиссариат Просвещения 
УССР имеет право:

1) созывать чрезвычайные собрания пай
щиков;

2) командировать своего представителя па? 
общие собрания Товарищества с правом со
вещательного голоса;

3) заносить в повестку дня общих собра
ний те или другие вопросы.

32. Органами Товарищества являются: 
общие собрания пайщиков, Правление н ре
визионная комиссия.

Л. З а г а л ь н і  в б о р и .  Л .  О б щ и е  « о б р а н н я .

33- Загальні збори бувають звичайні й 33. Общие собрания бывают обыкновел- 
надзвичайиі. Звпайні загальні збори Прав- вые и чрезвычайные. Обыкновенные общие
лівня скликає наймеш раз на рік для того, собрания созываются Правлением йе менее
щоб воли розглянули й затвердили звіт б ба- одного раза в год 1 для рассмотрения и уг
нано за минулий операційній період, розгля- верждения отчета и баланса за истекший 
пули й затвердили кошторис видатків та фі- операционный год, рассмотрения и утвержде- 
ііаасово-ооераційшй план на наступний рік. ння сметы расходов и финансово опе*



розподілили лиск й визначили спосіб, як по
криті втрати, а так само, щоб (провести за 
належних випадків обрання до органів ко і 
рування та ревізії Товариства. Звичайні за
гальні збори можуть розглядати й інші пи
тання, що стосуються компетенції загальвих 
зборів.

34. Надзвичайпі загальні збори Правління 
скликає на свій розсуд, або па пропозицію 
ревізійної комісії, або на заяву пайщнків. 
що репрезентують разом найменш <дну 
двадцяту частину статутового капіталу для 
розвязапня негайних питань, що випинають 
о ходи справ Товарястга.

Якщо Правліпня не виконає вимоги реві
зійної комісії лро скликання надзвичайних 
загальних зборів протягом двох тижнів від 
часу її надходження, то зазначені збори ре
візійна комісія може скликати безпосередньо 
сама.

Якщо Права І шия йе виконає вимоги одної 
двадцятої частини пайщиків протягом того 
самого реченця, то дозвіл на скликання над
звичайних зборів може дати Наркомторг 
УСРР. В такому разі надзвичайиі загальні 
збори скликають ті акціонери, що одержали 
дозвіл-

35. До -компетенції загальних зборів ла- 
лежпть:

1) обпрапг голову б членів Правління, а 
так само голову й членів ревізійної комісії 
та «с/апошюватл їм плату;

2) розглядати питання про зміну й допов
нення статуту;

3) .розглядати та затверджувати інструк
ції Правлінню і ревізійній комісії;

4) розглядати річний звіт, баланс, кошто
рис (видатків і фіяансово-операцьйіїйй план 
па наступний рік, розподіляти зиск і визна
чати способи для покриття втрат;

5) розглядати питання про пршінвенич 
діжііяости Товариства.

36. Загальні збори скликаються надси
ланням оповісток до пайщиків. В оповістках 
зазначається час, чгісце і порадок деиняії за
гальних зборів.

37. Справи, що їх треба розглядати на 
загальних зборах, надходять до вях но іеак-

рациоввого плана на предстоящий год, рас
пределения прибыли я определения способов 
покрытия убытков, а также для производств* 
в подлежащих случаях выборов органов ум- 
равления и ревизии Товарищества. Обыкво 
венным общим собранием могут рассматри
ваться в другие вопросы, относящиеся к 
компетенции общего собрания.

34. Чрезвычайные собрания созываются 
Правлением или- по собственному его усмот
рению, или но предложению ревизионной ко
миссии, л.ш по заявлению сайщш», пред
ставляющих В СОВС«уЦ]ЮСТИ № менее ОДН'й 
двадцатой части уставного капитала для 
разрешения срочных вопросов, возникающих 
по ходу дел Товарищества.

Если Правление но выполнит требования 
ревизионной комиссии о созыве чрезвычай
ного общего собрания в течение двух педель 
со времени его поступления, названное соб
рание может быть созвано нспосредсАеапо 
ревизионной комиссией-

Если Правление но выполнит требования 
одной двадцатой части пайщиков в течение 
того же срока, то разрешение на созыв 
чрезвычайного собрания может дать Нарком- 
іорг УССР. В таком случае чрезвычайно 
общее собрание созывается пайщиками, по
лучившими разрешение.

35. НС компетенции общего собравяя от
носится:

1) избрание председателя я членов Прав
ления, а равно председателя и членов реви
зионной комиссии; назначение им вознаграж
дения;

2) рассмотрение вопросов об изменения я 
дополнении уставу

3) рассмотрение и утверждение инструк
ций (Правлению и ревизионной комиссии;

4) рассмотрение годокхго отчета, балан
са, ометы расходов я фншясаво-ооераіив- 
кого плана на наступающий гад, распреде
ление прибылей н определение способа пога
шения убытков;

5) рассмотрение вопросов о прекращении 
деятельности Товарищества.

36. Общие собрания созываются яосред- 
отвой рассылаемых пайщикам оовесгск. В 
повестках указывается время, место в по
рядок двя общего собрания-

37. Дела, подлежащее рассмотрению в об
щем собрании, поступают в него не паче.



шо, як через Правління. Пайщике, що ба
хають зробити якусь пропозицію загальний 
лорам, повинні листовно вдатися з нею до 
Правління вайпізнгш за два тижні перед за
гальними зборами Якщо пропозицію зробили 
пайщики, що репрезентують сукупно най
деш соту двадцяту- часину статутового ка
піталу, то Правління зобов’язане в кожному 
разі подати таку препозицію найближчім 'за
гальная зборам зі своїм висновком.

38. Кожний пайщик має право в особі сво
його представника бути та загальних зборах 
і браги -участь в обміркуванні пропонованих 
зборах справ. Право голосу може бути пере
дано через листовну заяву на ім'я Правління 
або голови загальних зборів іншому пайщп- 
кові. Довіреним може бути тільки представ
ник пайщика і одна особа не може мати біль
ше, як дві довіреності. У постановах за
гальних зборів беруть участь тільки пайщи
ке, або їхні довірені, що мають право го
лосу.

39. Право голосу багать пайщики, що во
лодіють найменш 10 ааями- Пайщики, що 
володіють меншим числам паїв, можуть з’ед- 
дувати свої паї в загальній довіреності длг 
одержання права па один або більше голо
сів.

40. Пайщпкл мають право брати участь 
на загальних зборах тільки тоді, коли їх за
писано в кнвги Правління принаймні за сім 
девь перед загальними зборами.

41. Пайщики, що є члени Правління або 
ревізійної комісії, не мають права голосу ні 
особистого, азі за довірентстю інших лай- 
щвків підчас розвязаипя справ що до/ при
тягнення їх до відповідальності! або звіль
нення з пі* (неї, усунення к з посади й 8а- 
твадокєдоя підписаних від них звітів.

42. Виготовлений від Лравлапня список 
оайщіків, що мають право брати участь па 
зборах, з визначенням в ньому яумерів на
лежних їм паїв, вивішується в приміщенні 
Правління за чотлрі дві перед загальнихп 
зборами.. Копію зазначеного списку видасться 
южному пайщике®! на його вимогу.

43. Перед відкриттям загальних зборів ре
візійна комісія перевіряє складовий від 
Правління список-пайщиків, і в разі вимоги

как через Правление. Пайщики, желающие 
сделать какое-либо предложение общему 
собранию, должны письменно обратиться 
с ним в Правление не позже, как за две не
доли до общего собранна. Если предложение 
сделано пайщиками, представляющими в со
вокупности не менее одной двадцатой части 
уставного капитала, то Правление обязано 
во всяком случае представить такое предло
жение ближайшему общему собранию со 
своим заключением.

38. Каждый пайщик имеет право в лице 
своего представителя присутствовать на об
щем собрания и принимать участие в обсуж
дении предлагаемых собранию вопросов. Пра
во голоса «ожег быть передаваемо посред
ством письменного заявления на имя Праз- 
лелея или председателя общего собрания 
другому пайщику- Доверенным может быть 
только представитель пайщика в сапо лнцо 
но может иметь больше двух доверенностей. 
В постановлениях общего собрания уча
ствуют только пайщики титл их доверенные, 
пользующиеся правом голоса.

39. Правам голоса пользуются пайщики, 
владеющие не менее, чем 10 паями. Пайщи
ки, владеющие мепыним количеством паев, 
могут об’единить свои пан в общей доверен
ности для получения орава на однп пли боль
ше голосов.

40. Пайщики пользуются правом участия 
в общем собрании лишь в том случае, если 
они внесены в книги Правления но крайней 
вере за семь дней до общего собрания-

41. Пайщики, состоящие членами Правле
ння или ревизионной комиссии, не пользу
ются правом голоса ни лично, пи но доверен
ности других, пайщиков при разрешении 
вопросов, касающихся привлечения *их к от
ветственности или освобождения от таковой, 
устранения их от должности и утверждения 
подписанных ими отчетов.

42. Изготовленный Правлением список 
пайщиков, имеющих право участвовать в 
собрании, с обозначением номере© принадле
жащих им паев вьюепигвается в помете* 
вин Правления за четыре дня до общего соб
рания. Копия- означенного списка выдаегся 
каждому пайщику по его требованию.

43. До открытия общего, собрания реви
зионная комиссия проверяет составленный 
Правление» список пайщиков н в случае

*



лайщнків, що явилися на збори і репрезен
тують найменш 1/м частину статутового ка
піталу, перевірку зазначеного списку треба 
зробити на самих зборах через обраних для 
цього від аайщннів з поміж них осіб, числом 
наймепш три, і з них принаймні одау особу 
попипва обрати група пайщиків, що зажа
дали перевірити списка, з тим, що ця група 
во бере участи в обранні решти.

44. Збори відкриває голова Правління. або 
ж особа, ню його заступає. По відкритті збо
рів, пайщики, що мають право голосу, обо- 
рають з поміж себе голову. Голова загальних 
зборів по має права па свій розсуд відкладати 
обміркування й розвязаппя справ, внессвях 
па загальні збори.

45. Щоб загальпі збори мали силу, треба 
щоб в .розвязаниі кожного питання, що його 
ибгопоркм.ться на зборах, були -присутні пай- 
щітки, які репрезентують паймеши одну тре
т и н у  статутового капіталу-

46. За ухвалені па загальних зборах вва
жається ті постанова, що за них вислови
лась звичайна більшість поданих голосів. 
Крім випадків, зазначених в арт. 47, спосіб 
голосування визначають самі загальні збори.

47. Пнтаппя про зміну статуту, про збіль
шення або зменшення статутового капіта
лу, про закриття і ліквідацію справ Това
риства, про з'єднаним Товариства в іншими 
пайоинмк товариствами можна розвязуватн 
тільки більшістю */з поданих голосів, якщо 
пря тому на загальпі збори з'явилися пай
щики. ню репрезентують найменш половину 
статутового капіталу.

48. 6 оповістці про скликання загальних 
вборів можна передбачати повторні загальна 
збори на той випадок, коли пайщики, що 
з’являються на збори, по будуть репрезенту
вати тієї частини статутового капіталу, що 
її вимагається- У такому разі повторні за
гальні збори можуть відбутися вайрапіше за 
24 години після перших зборів, що не- від
булися. Якщо вказівки ла це в оповістці ве 
було, то повторні загальні збори скликають
ся. додержуючи арт. 32.

49. Повторні загальні обори вважається 
за дійсні, незалежпо від розміру тої частини 
статутового капіталу Фовяриства. ото « на

требовании мнившихся в собрание пайщиков, 
ігредстаїияющнх н« менее 1;* части устав
ного допитала, проверка «шачошяо <зпи-*ка 
должна быть произведена в самом собрании 
через избранных для этого пайщиками м 
своей среды лиц, в числе ве мевее трех, ЕЗ 
которых по крайней мере одно лицо должно 
быть избрано группой пайщиков, требовав
шей проверки списка, при чем эта группа н« 
участвует в вэбраввв остальных-

44. Собрание отрывается председателем 
Правления иди же лицом, заступающим его 
место. По открытия собрания, пайщики, име
ющие право голоса, избирают из своей среды 
председателя. Председатель общего собрания 
не имеет права по своему усмотрению откла
дывать обсуждение в разрешение дел, вне
сенных в общее собрание.

45. Для действительности общего собранна 
требуется, чтобы при разрешении каждого 
обсуждаемого в нем вопроса присутствовали 
пайщики, представляющие не мевее оов«>Л 
трети уставного капитала.

46- Принятыми в обфем собрании счита 
ются те постановления, за которые высказа
лось простое большинство вод&впых голосов. 
Кроме случаев, указанных в ст. 47, спос<Л 
голосования определяет само общее собрание.

47. 'Вопросы об измепснии устава, об уве
личении или уменьшении уставного капи
тала, о прекращении и ликвидации деятель
ности Товарищества, о слиянии Товарище
ства с иными паевыми товариществами 
могут быть разрешаемы лвшь большинством 
*/» поданных голосов, если притом ла об
щее собравио явились пайщики, представля
ющие ве менее одной половины уставного 
капитала.

48. 'В повестке о созыве общего собрания 
может быть предусмотрено вторичное общее 
собрание на случай, если явившиеся ва 
собрание пайщики ве представляют требуе
мой части уставного капитала- В таком слу
чае повторное общее собрание может со
стояться не рапее как черго 24 часа после 
несостоявшегося первого собрания. Если та
кого указания в повестке ве было, то вто- 
ричпое общее собрание созывается с собію- 
дедаем ст. 32.

49. Вторичное общее собравие признается 
состоявшимся независимо от размера пред
ставленной части уставного кааятала Това-



них репрезентовано. Постанови ва нм ух
валюється звичайною більшістю голосів, врік 
(Літань, зазвачевих в арт. 42, для ухвали 
лш, в усякому разі, треба більшість в дві 
третини аодаввх голосів-

Повторні збори можуть розвазувати лил*; 
ті питання, що булл на порядку денному оеп- 
лпгх зборів, які не відбулися.

50. Пайщика можуть оскаржити поста
нови загальних зборів, що ламають їх ора
ва, протягом ОДНОГО МІСЯЦЯ від двя, КОЛЕ їх 
було ухвалено, подавши ва Товариство по
зов про скасування зазначених поставов. N

51. Постанови, ухвалені від загальних 
лборів, б обов'язкові для всіх лайодиків, так 
присутніх, як і відсутніх-

52. Справам, що ЇХ'розглядають загальні 
збори, ведеться докладний протокол. Викла
даючи постанову зборів, зазначуегься, якою 
більшістю голосів ухвалено постанову, а так 
само йотується заявлені до цього окремі дум
ки. Протоколи веде особа, що її запросив го
лова зборів з тайшмаз або сторонніх осіб, з 
тим, що голова зборів відповідає за погодже
ність протоколу з булями на зборах мірку
ваннями # постановами. Правдивість прото
колу посвідчують своїми підписами голова 
зборів, а гак само й інші пайщики ва Їхнє 
бажання, числом найменш три. Засвідчені 
від Правління копії протоколу загальних збо
рів, окремих думок і взагалі всіх до нього 
додатків, наложить давати кожному пайщ.п- 
коні на Його вимогу.

Б. ІІ р и в . і і  д л я  Т о в а р и с т в а ,  й о г о  
п р а в а  й  о б о в ' я з к и .

53. Правління Товариства складається з 
п'яти членів, обраних від загальних зборів 
цайщиків .реченцем ва три роки з числа пай- 
щиків, або сторонніх осіб.

54. Для заступання члюнвв її{»ав.тіння, що 
вибули перед уплнвом реченця, ва який їх 
обрано, або тимчасово позбавлених змоги вн- 
ковувати свої обов'язки, обирають загальні 
збори з числа пайщнків або сторонніх осіб 
двох кандидатів до членів Правління на той 
самий реченець, що й членів Правління. 
Кандидати стають до виконання обов'язків 
членів Правління за більшістю одержаних

рищесгва. Решения в нем принимаются 
простым большинством голосов, кроме 
вопросов, указанных в ст. 42, для решения 
которых требуется, по крайней мере, боль
шинство в */• поданных голосов.

Вторичное собрание может разрешать лишь 
те вопросы, которые стояли в порядке два 
первого несостоявшегося собрания.

50- Постановления общих собраний, на
рушающие нрава пайщиков, могут быть об
жалованы пайщиками в течение месячного 
срока со дня принятия постановлений, путем 
пред’явлення иска к Товариществу об отме
не указанных постановлений.

51. Постановления, принятые общим соб
ранием, обязательны для (всех пайщиков как 
присутствующих, так и отсутствующих.

52. По делам, рассматриваемым общим 
собранием, ведется подробный протокол. При 
изложении постановления собрания указы
вается каким большинством голосов поста
новления приняты, а равно отмечаются за
явленные при этом особые мнения. Прото
колы ведет лицо, приглашенное председаге- 
лем собрания из пайщиков или посторонних 
лиц, при чем председатель собрания ответ
ственен за согласованность протокола с 
бывшими в собрании суждениями и реше
ниями- Правильность протокола удесгсве- 
ряют своими подписями председателе собра
ния, а (равно и другие пайщики по их жела
нию, числом по менее трех. Засвидетельство
ванные Правлением копии протокола общего 
собрания, особых мнений и вообще гсех 
к нему приложений, (ДОЛЖНЫ быть выданы 
каждому пайщику по его требованию.

Б. Л р а в л е п я о  Т о в а р и щ е с т в а ,  
е г о  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и .

53. Правление Товарищества сосюнт из 
пяти членов, избираемых общим собранием 
пайщвков сроком ва три года из числа пай
щиков или посторонних лиц.

54- Для замещения члевов Правления, вы
бывших до встечевня 'срока, па который опя 
избр&вы, или временно лишенных возмож
ности исполнять свои обязанности, избирают
ся общим собранием из числа пайщиков или 
посторонних лиц два кандидата к членам 
Правления на тот же срок, тго и члены 
Правления. Кандидаты приступают к испол
нению обязанностей членов Правления по

іі



підчас обрання голосів, а в разі обрання од* 
паковим числом голосів — за жеребом; кан
дидат, що заступає члена Правління, 
якай вибув, виконує його обов'язки до 
упливу реченця, на який обрано члена Прав
ління, але но ионад реченець, на який об
щино самого кандидата. Кандидата, викону
ючи обов'язки членів Правління, мають усі 
права, що належать членам Правління.

У в а г а .  Члена Правлінця й кандида
ти до них по уплаві реченця їх обрання

зберігають свої повноваження до найближ
чих загальних зборів.
55- Правління завідує всіма справамн й 

майном Товариства, укладаючи від його іме- 
ин всі правочпвп й проводячи операції, що 
належать до його відання, і взагалі є пред
ставником Товариства у стосунках .во всі
ма іншими установами 2 особами. Зокрема, 
до його обов'язків наложит;.:

1) приймати падійшлі й ті, що надходять 
за паї Товариства гроші та видавати іменні 
тимчасові свідоцтва, а по повній їх оплаті— 
й самі паї;

2) заводите бухгалтерію, касу' й діловод
ство, а так само складати звіт, баланс, кош
торис і план діяльаости, подавати звітність 
Товариства загальпим зборам;

3) наймати погрібних для служби в То
варистві осіб, призначаючи їм фах праці й 
плату, а так само й звільнювати їх;

4) купувати й продавати майно так за 
готівку, як і на кредит;

5) наймати склепи, кватлрі й інші примі
щення;

6) кредитуватися, як у Державному Бан
кові, так і в іиш. кредитових установах в 
межах, установлених від загальних зборів;

7) страхувати майно Товариства;
6) видавати й приймати до виплати век

селі й іпші реченцеві зобов'язання;
9) дисконтувати векселі, що вадійшло на 

ім'я Товариства;
10) укладати від імепв Товариства дого

вори й умови, так з державними установами 
Й підприємствами, як і з приватними товари
ствами, а так само із приватними особами;

большинству оолучевпих во время избравва 
голосов, а в случае избранна одинаковым 
числом голосов—по жребию; кандидат, заме
няющий выбывшего члена Правлеиия, ис
полняет его обязанности до истечения срока, 
на -который был избран выбывший член 
Правления, но йе свыше срока, на который 
был избран сам кандидат. Кандидаты во вре
мя пополнения обязанностей члепоз Правле
ния пользуются всеми правами, ярпсвооаны- 
дш членах Правления.

П р и м е ч а н и е .  Члены Правлення и 
кандидаты к вам по истечения срока нх 
шбрапия сохраняют свои полномочия до 
ближайшего общего собршя.
55- Правление заведует всеми делами и 

имуществом Товарищества, совершая от вме
ни его все сделки л операции, относящиеся к 
компетенцпи его, іі вообще является пред
ставителем Товарищества в сношениях с 
другими учреждениями и лицами. В частно
сти, к обязанностям его отвоснтся:

1) прием поступивших и имеющих посту
пить за паи Товарищества денег и выдача 
именных временных свидетельств, а по под
пой оплате их в самих паев;

*2) устройство бухгалтерии, кассы и дело
производства, а равно составление отчего, 
баланса, сметы в алана действия, представ
ление отчетности Товарищества общему 
собранию;

3) прием необходимых Товариществу слу
жащих, с назначением нм предметов занятия 
и вознаграждения, а также И'их увольнение;

4) покупка и продажа имущества как за 
наличные, так и в кредит;

5) наем складов, кбартпр и других поме
щений;

6) кредитование как в Государственном 
Банке, так и в других кредитных учрежде
ниях в пределах, установленных общих 
собранием;

7) страхование имущества Товарищества;
8) выдача и приватне к платежу вексе

лей и других срочных обязательств;
9) учет векселей, поступивших на гая 

Товарищества;
10) заключение от имели Товарищества 

договоров и условий, как с государственными 
учреждениями и предприятиями, так и с 
частными обществами, а равно и с частны
ми лицами;



11) видавати довіреності;
12) складать законні акти- про набуття,. 

перевласненвя, заставу будівель і право за
будова;

13) скликати загальні збори пайщнків;
14) взагалі завідувати й заряджати всіма 

без винятку справами Товариства, що вхо
дять до обсягу операцій Товариства в межах, 
установленні від загальних зборів.

(Найближчий порядок чинностей Правлін
ня, межі його нрав і обов’язків визначу
ється інструкцією, що и склало Правління га 
затвердили загальні збори.

66. Для найближчого завідування справа
ми Товариства, Правління, з затверджений 
загальних зборів, може обрати з поміж себе 
або ж із сторонніх осіб окремого двршора- 
розооряЯннка, визначивши Йому плату з рзл- 
<.уду загальних зборів. Правління дає дирек- 
торові-розпорядпякові довіреність і інструк
цію, що її затверджують та змінюють за
гальні збори. Дкректср-роопарядпігк зверта
ться до Правління в усіх тих справах, що їх 
розвязувати не дано йому права за інструк
цією. Якщо дяректор-розпорядник буде на
становлений не зі складу Правління, то об
сяг його прав й обов’язків, а так само і роз
мір застави, що він вносять, коли її визнано 
за конче потрібну, визначають загальні збо
ри. Такий дирмжор-рооторяйякк має па за
сіданнях Правління право дорадчого голосу.

57. Правління робить видаткя за кошто
рисами, що їх що-року затверджують за
гальні збори. Загальним зборам надається 
право визначати, до якої суми Правління мо
же витрачати понад кошторисне призначен
ня у невідкладних випадках, з відповідаль
ністю Правління перед загальними зборами за 
потребу й наслідки цього видатку. Про кож
ний такий випадок належить подавати на 
р*зеуд найближче* загальнім зборам-

58. Усе листування в справах Товариства 
провадиться від імені Правління за ноти
сом хоч би одного з членів Правління. Век
селі, довіреності, договори І інші акти, а 
так само вимоги на зворотне одержання сум 
Товарата з кредитових установ, мають 
тя всувати найменш два члени Правління. 
Чеки біжучіх рахунків підписує один з чле
нів Правління, тоовяоважтавй на те носта-

4»

11) выдача доверенностей;
12) совершение законных актов на 

приобретение, отчуждение, залог строений и 
права застройки;

13) созыв общих собраний пайщиков;
14) вообще заведывание н распоряжение 

всеми без исключения делами Товарищества, 
входящими в круг операций Товарищества 
в пределах, установленных общим собранно».

Ближайший парадок действий Правления, 
пределы прав и обязанностей его определяют
ся инструкцией, разрабатываемой Правле
нием в утверждаемой общим собранием.

56. Для блвжайшего заведывапия делами 
Товарищества Правление, с утверждения 
общего собрания, может избрать яэ своей 
Среды или же из ‘посторонних лиц особого 
директора-распорядителя, с определением 
ему вознаграждения по усмотрению общего 
собрания. Правление снабжает директора- 
распорядителя доверенностью и инструкцией, 
утверждаемой и изменяемой общим собра
нием. Директор-распорядитель обращается 
в Правление но всем тем делам, разрешение 
которых не предоставлено ему инструкцией- 
Если директор-распоряднтель будет назначен 
не из состава Правления, то круг его нрав 
в обязанностей, а равно н размер вносимого 
нм залога, в случае если таковой признан 
необходимым, определяется общим собранием 
Такой директор-распорядитель пользуется на 
заседаниях Правлення правом совещательного 
голоса.

57. Правление производит расходы по 
сметам, ежегодно утверждаемым общим соб
ранием. Общему собранию предоставляется 
право определить, до какой суммы Правлевпе 
может расходовать сверх сметного назначе
ния в случаях, не терпящих отлагательства, 
с ответственностью Правлепия перед общим 
собранием за необходимость я- последствия 
сего расхода. О каждом таком случае должно 
быть представляемо па усмот|ение ближай
шего общего собрания-

58. 'Вся переписка по делам Товарищества 
производится от вмени Правления за под
писью хотя бы од його ив членов Правления. 
Векселя, доверенности, договоры и другие 
акты, а равно требования на обратное по
лучение сумм Товарищества из кредитных 
установлений, должны быть подписываемы 
йе менее, чем двумя членами Правлении. 
Чеки текущих счетов подписываются однім



іі'Жіло Правдіинн! Д. одержання з пошти всі
ляких поштових носилок, грошей і докумен
тів—досить падшпсу одного в членів Прав
ління, приклавші печатку Товариства.

59. У потрібних у справах Товариства ви
падках Правлінню надається право зверта
тися до урядових установ та до урядових 
осіб баз слвфяльпої на те донрености; тав 
само дозволяється Правлінню уповноважу
вати на це одного із членів Правління або 
сторонню особу; у справах, що провадяться, 
в судових установах, додержується відповід
них правил.

60. Розподіл обов'язків між членами 
Правління провадяться за постановою Прав
ління.

61. Правлінпя збирається па запрошення 
голови Правління в міру потреби. Засідан
ням Правління ведеться протоколи, що їх 
шдписують вс4 присутні члени Правління.

62. Усі справи па Правлінні розважу
ються звичайною більшістю голосів. У разі 
голоси поділяються порівну, голос голови 
дає перевагу. Якщо буде більш як дві дум
ки й жодна з них не збере більшосте, то 
спірну справу переносяться на розвязаняя 
загальних зборів.

63. (Викопуючи свої обов’язки, .члени 
Правління мають виявляти потрібну дбай
ливість. За втрати, заподіяні ламапеям по
кладених па них обов'язків, вони відповіда
ють яв солідарні довжникя перец Товари
ством, а в разі неспроможносте його — пе
ред кредиторами Товариства Й перед по
одинокими пайщиками.

В. Р а д а .
64. Дія попереднього обговорений загаль

них принципових питань, що стосується ви
робництва наочного приладдя, засновується 
при Товаристві Раду в дорадчим голосом.

65. До безпосереднього віда&вл Ради на
лежить:

1) розглядати попередні плани .виробу 
тилового наочного приладдя;

Ш

из членов Правления, уполномоченный на то 
оостаиовлением Правления. Д:я получении 
с почты всякого рода почтовых отправлений, 
денежных сумм и документов—достаточна 
подписи одного ив членов Правления, с при
ложением печате Товарищества.

59. 'В необходимых по делам Товарище
ства случаях Правлению предоставляется 
право обращаться к правительственным уч
реждениям и должностным лицам без особой 
па то доверенности; равно дозволяется Прав
лению уоолиомачивать на сей предмет одного 
из членов Правления ялп постороннее лиц»; 
в делах, производящихся в судебных уста
новлениях, соблюдаются соответствующие 
правила-

60. Распределение обязанностей между
членами Правления производится ао поста
новлению Правления. (

61. Правление собирается по приглаше
нию председателя Правления по мере на
добности. Заседаниям Правления ведутся 
протоколы, которые подписываются всеци 
присутствующими членами Правления.

62. Все дела в Правлении разрешаются 
простым большинством голосов- В случае 
разделения голосов поровну, голос председа
теля дает перевес. Если образуется более 
двух мнений в ни одво из-них не соберет 
большинства, то опорный вопрос переносит
ся на решение общего собрания.

63. (При исполнения своих обязанностей 
члены Правления должны проявлять необхо
димую заботливость. За убытки, продляемые 
нарушение» возложенных на них обязанно
стей, они отвечают, как солидарные долж
ники перед Товариществом, а в случае не
состоятельности последнего—перед кредито
рами Товарищества и перед отдельными пай
щиками.

(В. С о в е т .

64- Для предварительного обсуждения 
общих принципиальных вопросов, касающих
ся производства наглядиш пособий, учреж
дается при Товариществе Совету правом со
вещательного голоса.

65. К непосредственному ведению Совета 
относится:

1) рассмотрение предварительных планов 
изготовления типовых нагледаых пособий;



2) давати ввс.;ши ідо до апіюбаці7 при
лади, що його виробить Товариство;

3) розглядати Інші питання, що їх Прав
ління подав до Ради.

, 66. До складу Ради увіходять:
1) 7 осіб, що їх обирають загальні збори 

пайщныв Товариства з поміж себе;
2> представники: а) Державного Наукоиіг- 

го Мотододогнчвого Комітету НКО, б) Усі- 
ікшідоя соціального вихованим, в) Управ- 
лінин професійної освіто, г) Управління по- 
літиіюї освіти іНарнозкювіти, и) 'ВУК у 
профспілки роїтвіжів освіти, е) Кінної Ра
ди КароднКого Господарства УОРР.

У в а г а .  В роботі Рада можуть брата 
упасть і ішлі особи, що їх запросить 
Наркоме за сосок» іпщіятявою, а так 
сам на яодаяш інших пзйщакіе.

67. Рада збирається в міру потреби, але 
не рідше як один раз па три місяці яа за
прошення голови, або на вимогу Правління 
Товариства.

•

Г. Ревізійна Комісія.
66. Ревізійну комісію обирають загальні 

збори так із складу оайщнків, як і в сто
ронніх осіб яа той самий реченець, яв і 
Щмиіявя в вільгості трьох осіб. Загальні 
збори обирають також двох каглядатів у 
члени ревізійної комісії на той сааяй роче- 
жчіь.

Меапгість тайпдавв, -що реореоеятуюіь 
разіте найменш як одну десяту пастилу ка
піталу, може вимагати обраная з поміж себе 
(цното плела ревізійнії воогіси. В такому 
разі пайщики, що належат, до складу на
званої меншості, не беруть пасто, коли 
обирається інших членів ревізій гой комі
сії.

69. Па ревхлйву воопсію покладається 
перевірку щорічного звіту Пра&пяня, касі 
й майна Товариства, а так саои> панредаій 
розгляд різних воопцясав та планів Това
риства 1 взагалі ревізію всього діловодство, 
рахіеавгтоа й звігадст» Товариства.

/
70. Член» Прааіівви і лрвеподою- 

иодонква оо вибулі їх в посад ее мойва 
обіраті ва членів ремвіївоі коюсії про
питом дох ровів віх ДО явбутпі.

к

2) дачо заключений относительно аяроб.і- 
шіи изготовляемых Товариществом пособий;

3) рассмотрение других вопросов, пред
ставляемых Правлением в Совет.
. 66. В состав Совета входят:

1) 7 лиц, избираемых общим собранием 
пайщиков Товарищества из своей среды;

2) представители: а) Государственного На
учного М етод ал отческого Ком нтета Нарком- 
проса, б) Управления социального воспита
ния, в) Управления профессионального обра
зования, г) Управления политпросвета Нар- 
компроса. д) ВЛГа профсоюза работников 
просвещения, е) Высшею Совета Народного 
Хозяйства УССР.

П р и к о п а н е є .  В работе Совета мо
гут принимать участие также и другие 
лица, по приглашению Наркохпроса зо 
своей инициативе, а равно по представле
нню пайщиков.
67. Совет собирается по мере надобности, 

Но лее реже одного раза в три месяца по 
(Предложению председателя или по требова
нию Правления Товарищества. і

Г. Р е в и з и о н н а я  К о м и с с и я .
68. Ревизионная комиссия побирается об

щим собравием как из состава , пайщиков, 
так в из посторонних лиц ва тот же срок, 
что в Правление, в составе трех лиц. Общее 
собрание избирает также и двух кавдидагоз 
в плевы ревизионной комиссии ва тот же 
срок.

Меньшинство пайщиков, представляющих 
в совокупности не менее одной десятой 
пасти уставного капитала, имеют право по
требовать избрание из своей среды одного 
члена ревизнсевой комиссии. іВ тамо» слу
чае, пайщики, входящие в состав указанною 
мевмптаства, не принимают участия в из
брании других пловов ревизионной комиссии.

69. На ревизиоеную комиссию возлагается 
проверка ежегодного отчета Правления, 
лассы и имущества Товарищества, а равно 
предварительное рассмотрение разных смет 
и плавов Товарищества к вообще ревизия 
всего делопроизводства, счетоводства и отчет
ности Товарищества.

70. Члены Правления к директор-распоря
дитель оо выбытии их с должностей не могут 
быть вбираемы в члены реввіоявої коме- 
сн в тлеете двух лег со дня выбытия.



7-1. РевглШній комісії 'надається -право 
з {довиту загальних оборав притягати до 

своєї праці екоаергіш. Ревізійна комкея 
повшгна не пізніш за місяць до дня загаль
них зборів [розпочати перевірку кас-и й ка
піталів та ірсізізію «всіх 'належних до звіту й 
балансу кюнг, [рахунків, документів і вза
галі діловодства, іПерсвірпшіт звіт і ба
ланс, ровізійпа комісія дав свій на дій вис
новок Правлінню. Ревізійна комкая може 
проктити огляд і «ревізію -всього «майна То
вариства на місцях і перевірку зроблених 
протягом рому робіт, а так само і зробле
ній видатків, для виконання цього Прав
ління повинно датп комісії всі погрібні 
кошти. Па попередній .розгляд комісії 
алеться так само кошторис і план діяль
носте «на ігастушпій операційний рік, що їх 
вкосить Праівлінкя з висновком комісії па 
загальні збори пз&ігшсів. Незалежно від 
цього ревізійна комісія має право вимагати 
від Правлішм, якщо «визігає за потрібпе, 
скликати шшвістайігі загальні збори пай- 
ділків. Ревізійна комісія повшпіа вести 
докладпі протоколи всім зборам комісії, 
міркуванням і заявленим окремим думкам 
поодиноких членів комісії. Зазначені про
токоли. а так само і всі доповіді на 
висновок ревізійної комісії повинно влести 
ТСравлйнгая з його 'Пояснениями >на оозгляд 
«айблнжч'ігм загальним зборам ігайтдаггав. 
Плоту членам ревізійної комісії встанов
люють загальні збори лайциків.

Члени ревізійної комісії «відповідають, як 
сол'адарпі довжитвн, за втрати, заподіяні 
здаяіаиням покладених «на «их обов'язків пе
ред Товариством, а в разі зимшраможіюсти 
Товариства—перед його кредиторами.

IV. Капітали й звітність Товариства.
72. Товариство утворює капітал:
1) статутовий.

2) амортизаційнії, »
3) резервовнй,
4) фонд для поліпшення побуту робіт

ників та службовців,
о) капітал для поширення підприємств 

та здешевлення продукції.
73. Зазначений в аірт. 72 статутовий 

капітал Товариства «можна збільшувати або

71. Ревизионной комиссии предоставляет
ся право, с разрешения общего собрании, 
привлекать к своим занятиям экспертов. Ре
визионная комиссия обязана ве позже, как 
за месяц до дня общего собранна присту
пить к проверке кассы и капиталов и реви
зия всех относящихся к отчету н балансу 
книг, счетов, документов и вообще дело
производства. По проверке отчета ц баланса, 
ревизионная комиссия представляет сэоо но 
ним заключение в Правление. Ревизион
ная комиссия может производить осмотр 
н ревизию «всего имущества Товарище
ства на местах п проверку сделанных в 

течение года работ н произведенных расхо
дов. Для исполнения этого Правление обя
зано предоставить комиссии все необходимые 
средства. Па -предварительное рассмотрение 
комиссии представляется также смета я план 
действия на наступивший операционный год, 
вносимые Правлением с заключением комис
сии общему собранию пайщиков. Независимо 
от этого ревизионная комиссия вправе требо
вать от Правления, в случае признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайных общих 
собраний пайщиков. Ревизионная комиссия 
обязана вести 'подробные протоколы всем за
седаниям комиссии, соображениям и заявлен
ным особым мнениях отдельными членами 
комиссии. Указанные протоколы, а также все 
доклады и зашюче-пяя ревизионной «комиссии, 
Лра«вление обязано внести «месте со своими 
обяснеииями на рассмотрение ближайшего 
общего собрания пайщиков. Вознаграждение 
членам ревизионной комиссии устанавли
вается общим собранием пайщиков.

Члены ревизионной комиссии отвечают, 
как солидарные ответчики, за убытки, причи
ненные ими нарушением возложенных па 
них обязанностей перед Товариществом, а в 
случао «несостоятелнпости Товарищества— 
парад сдельными сто «крадиторами.

IV. Кдлнталы'и отчетность Товарищества.
72. Товарищество образует капиталы:
1) уставный,
2) аммортизацноеный,
3) резервный,
4) фонд улучшения быта рабочих и слу

жащих,
5) капитал для расширения предприятия 

и удешевления продукции.
73. «Указанный в ст. 72 уставный капи

тал Товарищества может быть увгличоя или



змешгуэати за постановою загальна збо
рів Товариства порядком зміни статуту.

74. Амортизаційний капітал Товариства 
утворюється для амортизації будівель, ус
таткування, ілструїм ватів, інвентаря, спо
руд та іншого майна, що його за чинними 
законами треба амортизувати.

Амортизаційний капітал утворюється з 
щорічних відрахувань чистого зиску Това
риства в розмірі, що відповідає сумі идсот- 
хоївкх відрахувань від аартостя майна, що 
їх встановлюють загальні зборл пайщик ів, 
за чягшюпі законами.

75. Ревервовяй капітал Товариства ут
ворюється через щорічні відрахування роз
міром найменш 10% з чистого зиску до 
того часу, ігокн він яв набуде розміру, що 
становить половину стагугового капіталу.

76. Реэервовнй капітал призначається 
для покриття втрат Товариства за річним 
балансом. Резерговий капитал перехо
вується порядком, що його встановлює сле- 
ціяльтшй закон. Якщо ревервоаий капітал 
сіаяовятаме половину статутового капіта
лу, то порядком, що Його передбачає закон, 
ва рахунок частини ревервового капіталу 
збільшується статуговяй капітал Това
риства.

77. Якщо по скінченні ватного року 
операції Товариства буде зведено з втра
тою, то її покривається за рахунок резер* 
«впвого каятлу, а як його не вистачить 
для цього, то залишається па балансі Това
риства.

78. Фонд поліпшення побуту іробпшш 
та службовців утворюється через щорічні 
відрахування в розмірах, що визначають 
чинні закони, І його втрачає Правління 
Товариства за заковом.

79. Капітал для поширення підприємства 
та здешевленая продукції утворюється в 
розмірі 25% зиску, що залишається піс
ля виратувадпя до редервового капіталу й 
фонду поліпшення побуту робітників з тим, 
що 50% цього капіталу містяться ® уста
новах аовгоречеяцевого кредиту, за спеці
альними законами, а дртгі 50 % заляшаогь- 
ся в розоорядоагоі Товариства Й іде на 
розвиток аі&хьяосги Товариства.

80. Решту виску роотеділається поряд
ком, що його встановлено спеціальним за
коном.

умевьшев по постановлению общего собранна 
Товарищества в порядке изменения устава-

74. Аммортизационный капитал Товари
щества обязуется для аммортнзацни строе
ний, оборудования, инструментов, инвентаря, 
сооружений в другого имущества, подлежа
щего но действующему законодательству ам- 
жортизапвн.

Аммортнзацнонпый капитал образуется нг 
ежеГЬдных отчвсленпй с чистой прибыли То
варищества в размере, соответствующем 
сумме процентных отчислений со стоимости 
имущества, устанавливаемом общим собра
нием пайщиков, согласно действующего за
конодательства.

75. Резервный капитал Товарищества 
образуется путем ежегодных отчислений 
в размере не менее 10% из чистой прибыли 
до тех пор, пока он не будет равняться по- 
ловнне уставного капитала.

76. Резервный капитал предназначается 
на покрытие убытков Товарищества по годо
вому балансу- Резервный капитал храни гея 
в порядке, установлением особым законом. 
Бели резервный капитал достигнет половины 
•уставного капитала, то в порядке, преду
смотренном законом, за счет части реоерв- 
кого капитала, будет увеличен уставный ка
питал Товарищества.

77. Если по окончании отчетного года по 
операциям Товарищества окажется убыток, 
то он покрывается за счет резервного капи
тала, а в случае если сумма его окажется 
недостаточной, то остается в балансе Това
рищества.

78. Фонд улучшения быта рабочих и слу
жащих образуется из ежегодных отчислений 
в размерах, определяемых действующими за
конами, и иополъзовывается Правлением 
Товарищества, согласно закону.

79- Капитал на расширение предприятия 
от удешевление продукции образуется в раз
мере Оо% прибыли, остающейся после от
числений в резервный капитал и фонд улуч
шения быта работников с тем, что 50 % 
этого капитала помещается в учреждения’ 
долгосрочного кредита, согласно особых зако
ноположений, а 50% остается в распоряже
нии Товарищества и идет на развитие дея
тельности Товарищества.

80. Остальная сумма прибыли распреде
ляется в порядке, установленном особым за
ковом.

СО*
к



81. Звіт зсає ш Істоти в собі відомості, що 
їх вимагають правіш про прилюдну авіт- 
ЕІСТЬ.

82. Звіт і баланс до затвердженні вста
новленим порядком подасться до ИКФ’іну в 
Оголошується по загального від ома встанов
леним лорядкоос.

У. Закриття діяльносте Товариства*

83. Діяльність ‘Товариства закришаеты я 
за постановою загальних зборів, а так само 
за інших законом передбачених випадків.

84. Ліквідацію Товариства повадиться 
порядком, що Лото вкзпачають хпеціяльні
■ іКі'НІІ.

81. Отчет должен содержать в себе дан
ные, требуемые правилами о оублнчаоі 
отчетности.

82. Отчет н батане по утверждении в ус
тановленном порядке представляются в Нар- 
КОХфіШ и публикуются по всеобщее сведшие 
в установленном порядке-

V. Г№фащенне деятельности Товариществе.

$3. Деятельность Товарищества прекра
щается по постановлению общего собрания, 
а равно в других законом предусмотренных 
случаях.

84. Ликвидация Товарищества произво
дится в порядке, предусмотренном спе
циальными узаконениями.

З а т я е о д и л а  ГІопидія 
ВРНГ УСРР 6 гл липня 
Н»28 |>. (пргуТ. 53).

132. Статут державного промислового тре
сту, що ним відає ЕРНГ УСРР, «Укролій- 

трест».
I. Засади.

1. Для виробництва, збуто та переробіт
ку всіляких вщів олії та І*Я відповлопня 
Й розвитку’ культур олтйвнх рослий, утво
рюється, на (підставі постанови ЦБК та РЯК 
Сокму 1‘СР з 29-го червня 1927 р. «Уста
ва про державні промислові трести» <36. 
Зак. СРСР 1927 р. Ле 39,арт. 392), держав
шій промисловий трест республіканського 
значіння під назвою «Український Олійний 
Трост* скорочено «Унролійірест», що 
є у віданні Вищої Ради Нароіпього Гос
подарства УОРР і діє на підставі цього ста
туту.

У в а г а. З моменту занесеная до торго
вельного реєстру запису про затверджен
ня цього-статуту визначається за нечин
ний статут тресту «УвроліЙтрест», що 
його затвердила Українська Економічна 
Нарада 10 листопада 1924 р. (36. Уз. 
УСРР 1925 р., ®щ. П, ч. 6, арт. 14).

2. До складу треста увіходять такі вироб
ничі підприємства:

1- а Держолйннця у м. Одесі.
2- а Держолійниця у м. Одесі,

Утвержден Президиу
мом ВСпХ УССР 0-го 
июля 1923 р. шрот. І*і 53).

132. Устає государственного промышлен
ного треста, находящегося а ведении ВСНХ 

УССР, «Уирмаслотрест».

І. Общие положения.
1. Для производства, сбыта и переработки 

различных видов масла, а также для вос
становления и развития культур масличных 
растений, образуется, на основании поста
новлении ЦЙК’а -и ОМ СССР от 29 июня 
1927 года «Положение о государственных 

промышленных трестах» (Собр. Зак. СССР 
1927 г., № 39, ст. 392), государственны! 
промышленный трест республиканского зна
чения под наименованием «Украинский Мас
лобойный Трест», сокращенно «Укрмасло- 
трест», находящийся в ведеикл Высшего 
Совета Народного Хозяйства УССР и дей
ствующей па основании настоящего устава.

П р и м е ч а н и е -  С момента вве&ноя 
■в торговый реестр записи об утвер
ждении настоящего устава, признается 
утратившим действие устав треста «Укр- 
маслотрест», утвержденный Украинским 
Экономически Совещанием 10 ноября 
1924 г. (С. У. УССР 1925 г., <л% П, й 6, 
ст. 14).
2. Б состав треста входят нижепоимено

ванные п)юиэводствениые предприятия:
1- й Госмаслозавод в л. Одессе.
2- й Госмаслозавод в г.. Одессе.



3-я Держооійивдя у а. Одесі,
4та Держолійіпщя у ве. Боїшнську,
5- а Держолійниця у м. Приколотому,
6- а Держолійниця у о?. Бірзулі,
8-й Держхомйіаат у зі. Харкові.
Крім того, трестові надані перелічені в 

окремому опису оемезыш дільниці розміром 
всього 37,97 гекг.

3. Трест утворює самостійну господарчу 
одиницю й діє на засадах комерційного роз
рахунку, відповідно до планових завдань, 
що ах затверджує ОЙРНГ УШР.

Зі лея реєстрації тресту присвоюються 
права юридичної особи.

4. За всі свої зобов'язання трест відлові- 
дає шле тям належним Йому майном, на 
яке, згідно з чинник закоішавством, мож-- 
ва авервуш правіж.

Загально-державна скарбниця за до©гп 
тресту не відповідає.

Так само на майно тресту ее можна звер
нута будь-які цравіжі за державна довтн та 
зобов'язання.

5. Трест може провадити на всій терито
рії Союзу Ю> всі операції, в тому числі 8 
торговельні, потрібні для -здійснення зав
дань, що вказав! в арт. 1 цього статуту.

/ У в а г а .  У зовнішній торгівлі трест 
бере участь порядком, що його встано
влено .відловіліпші законами.
6. Трест володіє, користується й поряд

кує наданим йому майном та шяатаовуєть- 
ся зягадьткщшівніин & місцевими по
датками та оплатами на шастай загальних 
законів, з винятками, що їх зазначено в ус
таві про державні промислові трести від 
29 червня 1927 .рову та в інших сиецьяль- 
ігах законах.

7. Безплатне вилучення в треста якого- 
аебуць його майна, припускається лише з 
додержанням правил арт. 7-го устави про 
держави! промислові .трести від 29-го черв
ня 1927 року.

8. Товари, що фт на них не нормовано, 
трест иервиасгоое й набуває за ціни, що Гх 
встановлює трест в воровуміш з покупцем 
обо продавцем.

У в а г а .  Обов'язкові їда тресту ви- 
игусюиі ціші установлює ВВДГ УОРР, до-

3- й Госмас лоза вод в т. Одессе.
4- й Босмаслозавод -в г. Волчаиске.
541 Госмаслозавод в г. Прикодогном- 
6-Й Госмаслозавод в г. Бнрзуле.
6-й Госкомбннат <в г. Харькове.
•Кроме того, тресту представлены пере

численные в отдельной описи эемезьвые 
участки, в размере всего 37,97 тект.

3. Трест образует самостоятельную хо
зяйственную единицу в действует ва нача
лах коммерческого расчета в соответствии с 
плановыми заданиями, утверждаемыми 
ВСНХ <УШР.

Со дня регистрации тресту присваива
ются права юридического лица.

4. По всем своим обязательствам трест 
отвечает .тпшь тем принадлежащим ему 
имуществом, на которое согласно действу
ющего законодательства может быть обра
щено взыскание.

Общегосударственная казна за ” доїти 
треста не отвечает.

Па имущество треста также не может 
быть обращено какое-либо взыскание аз 
государственные долги и обязательства.

6. Трест может производить на всей тер
ритории Союза ССР <все операции, в том 
числе и торговые, необходимые для осу
ществления целей, указанных в ст. 1 аа- 
стоящего устава.

П р и м е ч а н и е .  Во впешией торговле 
трест участвует в порядке, установлен
ном соответствующими законами.
6- Трест владеет, пользуется и распоря

жается предоставленных ему имуществом и 
облагается общегосударственными в . мест
ными налогами и сборами па основании об

щих законов ва взятиями, указанными в 
-положении о государственных промышлен
ных трестах от 29 июня 19*27 года и в дру
гих специальных заковах.

7. Безвозмездное из'ятие у треста какого- 
либо его имущества допускается лишь с со
блюдением правил, указанных в ст. 7 поло
жения о государственных промышленных 
трестах от 29 июня 1927 года.

6. Товары, цены на которые <ве нормвро- 
валы, отчуждаются и приобретаются тре
стом по ценам, устанавливаемым трестом по* 
соглашению с покупателем или продавцом.

П р и м е ч а н и е .  Обязательные для 
треста отпускные цены устанавливаются

* Ъох



держу ючн чинних законів. За випадків, 
зцо виникають з потреби регулювання 
їв загальносоюзних інтересах, обов'яз
кові для тресту діяв встановлює ВРНГ 
СРСР.
9. Укладаючи правочннн, трест обов’яза- 

внй, за однакових інших умов, давати йе- 
ревагу державші* установам та підприєм
ства* і кооперативним організаціям, шо ви
ступили, як контрагенти.

10. Занаряжування продукції дього тре
сту припускається на користь державних 

■органів порядком арт. 39 устави про ‘дер
жавні промислові трести від 29 червня 1927 
року.

11. За всіх випадків, не передбачених дим 
статутом, трест дає на підставі устави про 
державні промислові трести >від 29 червня 
1927 року та па підставі інших чинних за
конів.

12. Трест має печатку зі своєю назвою.

ІІ. Статутами капітал тресту.

13. Стартового кагатала тресту' вста
новлюється в сумі 3480-663 хрб. 12 коп.

У в а г а .  Надані трестові земельні діль
ниці, згадані в арт. 2 цього статуту, до 

отатутавого капіталу тресту пе вклю
чено.
14. Для керування трестом ВРІІГ УСРР 

призначає управителя й його заступника ре
ченцем иа три роки. Винагороду управите
леві та його заступникові призначає ВРНГ 
УСРР.

У в а г а .  Раніше скінчення реченця 
уповноважень ВРНГ УСРР може звільняти 
управителя та Його заступ вжа лшпе тоді, 
коли виявиться їхня невідповідність ДО 
тих обов'язків, що на них покладено.
15. Управління тресту має осідок у м. 

Харкові.
16. Управитель, на підставі дього ста

туту й в межах чатшх законів, під загаль
ним наглядом ВРНГ УСРР, самостійно прова
дить всю оперативну й адміністративну -ро

боту трест)’, порядкуючи його справами та 
майном, тцо перебуває в його розпорядженні,

ВСЕХ УССР с соблюдением действующих 
законов. В случае необходимости регули
рования цен в общесоюзных -интересах, 
обязательные для треста девы устанав
ливаются ВСНХ ССОР.
9. Ври заключении сделок, трест обязан, 

при прочих равных условиях, оказывать 
преимущество государственных учрежде
ниям я предприятиях -и кооперативных ор- 
гашшпиах, выступивших в качестве контр
агентов.

10. Заиаряжявавне продукция настоя
щего треста допускается в пользу государ
ственных органов в порядке ст. 39 положе
ния о государственных промышленных тре
стах от 29 нюня 1927 года/

И. Во всех случаях, не предусмотренных 
настоящим уставом, трест действует на ос
новании положения о государственных про
мышленных трестах от 29 июня 1927 года, 
а также на основании других действующих 
законов.

12. Трест имеет печать с обозначением 
своего пав мелования.

И- Уставный налетал треста.

13. Уставный капитал треста опреде
ляется в сумме — 3.480.663 руб. 12 коп.

( П р и м е ч а н и е .  Предоставленные тре
сту земельные участей, упомянутые в 
ст. 2 настоящего устава, -в уставный ка
питал треста пе включены.
14. Для управления трестом ВСНХ УСОР 

назначает управляющего и его заместителя, 
сроком налри года. Вознаграждение управ
ляющему и его заместителю устанавли
вается ©СИХ УСОР.

П р и м е ч а в  н е .  До истечения срока 
полномочий, ВСЩ УССР может уводить 
управляющего я его заместителя лишь по 
обнаружении их несоответствия возло
женных на лих рбязанностям.
15. Местопребывание Управления тре

ста—® г. Харькове.
16. Управляющий, па основании'настоя

щего устава я в пределах действующих за
конов, под общим «наблюдением ВСНХ УССР, 
самостоятельно ведет всю оперативную и 
административную работу треста, управляя 
его делами в находящихся в его раслоряжо*



укладаючи всі праюочияп та операції, що 
увіходять до обсягу відання трест)'.

17. Др компетенції управителя, зокрема, 
належать:

1) організувати виробництво В керувати 
діяльністю всіх підприємств, що увіходить 
до складу тресту;

2) затверджувати устави про управління 
виробничими підприємствами, -що увіходять 
до складу тресту, «а підставі типової уста
ви, затвердженої БРИГ УСРР;

3) складати та подавати до ВРЕТ УСРР 
аа затвердження виробничо-фінансові та
яв й плани капітального ремонту, а так 
само плани будівництва нових виробничих 
пщириомств, та доустаткування й переустат
кувати існуючих, а за випадків, перед
бачених законом, складати й подавати до 
ВРЇЇГ УСРР технічні проекти нового будів

ництва, а також доустаткування і пере
устаткування;

У в а г а .  Ямцо ВРНГ УСРР не затвер
дять виробничо-фінансового плаву тресту 
до початку операційного року, управитель 
аж до затвердження шану здійснює свою 
виробничу діяльність на підставі плаву, 
що -він склав.

_ 4) подавати па затвердження ВРЯГ УСРР 
проекта посутніх змій затверджених планів 
<* 3);

5) складати та подавати до ВШГ УСРР 
на затвердження періодичні звіти та балан
си, проекти розподілу прибутків і покриття 
втрат;

6) улаштувати каси, провадити звітність 
за встановленою системою та діловодство;

7) приймати та звільняти службовців і 
робітників, укладати колективні договори та 
окремі трудові угоди і подавати до ВРНГ 
УСРР про призначеная або звільнення голов
ного бухгалтера тресту;

8) наймати, здавати в ореаду й набувати 
споруди, а так само набувати право за
будови;

У в а г а .  Здавати в оренду будинки, 
побудовані коштом фонду поліпшеавя по* 
буту робітників та службовців, можна 
лише з дозарлу ВРНГ УСРР.

ани имуществом, совершая все сделки и 
операции, входящие в «руг ведеігая треста.

17. К компетенции управляющего, в част
ности, ОТНОСИТСЯ'-

1) организация производства и управле
ние деятельностью всех предприятий, вхо
дящих в состав треста;

2) утверждение положення об управляйте 
проезводственвьгхи предприятиями, входя
щими -в состав треста, на основания типо
вого положения, утвержденного БОЯХ УССР;

3) составление в представление на ут
верждение ВДОХ УССР производственно-фи
нансовых планов и капитального ремонта, а

• равно плавов па сооружение новых произ
водственных предприятий, дооборудования и 
переоборудования существующих, а в слу
чаях, предусмотренных закопох. составле
ние я представление в їВСІІХ УССР техниче
ских проектов нового строительства, а рав
но дооборудования и переоборудования;

П р и м е ч а н и е -  В случае, если ВСНХ 
УССР не рвердит производственно-финан
совый план треста до начала операцион
ного года, управляющий, впредь до утвер
ждения плана, осуществляет свою произ
водственную деятельность на основаиик 
составленного им плана.
4) представление на утверждение ВСНХ 

УССР проекта существенных изменений ут
вержденных планов (п. 3);

6) составление н представление на утвер- 
жденяе ВСЕХ УССР периодических отчетов 
и балансов, проектов распределения прибы
лей я погашения убытков;

6) организация кассы, ведение отчетно
сти по установленной системе и делопроиз
водства;

7) принятие и увольнение служащих и 
рабочих, заключение коллективных догово
ров и отдельных трудовых соглашений я 
представление в ВСЕХ УССР о назначений 
либо увольнении главного бухгалтера тре
ста;

8) иаем, сдача, в аренду я приобретение
сооружений, а равно приобретение права 
застройки; '

П р и м е ч а н и е .  Сдача в аренду зда
ний, сооруженных за счет фонда улучше
ния быта рабочих и служащих, произво
дится с разрешения ВСЕХ УССР.



9) відкривати по всій території УСРР 
відділки, контори, представництва, агент
ства (тресту) то-що;

10) перовласнювати й заставляти за
старілі й упепридатнеш споруди, будівлі й 
устаткування, псревласиювати й заставля
ти, з дозволу 'ВРБГ УСРР, споруди, будівлі 
й устаткування за всіх іишях випадків, а 
так сажо заставляти та перовласнювати. з 
дозволу ВРН'Г У€Р1\ права забудови;

11) брати і здавати до оренди устатку
вання й допомічні підприємства на реченець 
до 6-тн років, брати й здавати до оренди, 
а дозволу ВИ1Г УСРР, устаткування допо
міжних підприємств па -реченець поза 6-ти 
років, а також виробничих підприємств не-' 
залежно -від реченця;

12) страхувати майно, що .належить до 
тресту;

13) видавати й приймати до оплати век
селі й інигі зобов’язання; дисконтувати век
селі, вчиняти кредитові операції в держав
них, кооперативних й приватних кредитових 
уетансівах та в приватних осіб;

14) вчіїїшти довгоречеяцеві кредитові 
операції за кордоном і випускати довгоре- 
ченцеві облігаційні позики з особливого, па 
подання БРНГ СРСР, дозволу Ради Праці 
та Оборони;

У в а г а .  Дозволяючи випускати обліга
ційну позику, окремою постановою РНВ 
ОРСР може бути встановлено гарантію 
скаропиці як за виплату відсотків, так і 
за сплату самої позики.

15) укладати всілякі яравочини, акти 
та договори, утому числі договори про підря
ди та постачання, що потрібні для здійснен
ня1 меті тресту', видавати довіреності;

16) брати участь, з дозволу ВРНГ УСРР, 
в заоноваїміі синдикатів, акційних товариств 
(пайових товариств) та інших торгових про
мислових об'єднань, набувати їхні акції та 
«гаї, а також брати участь в синдикатських 
конвенціях та в товариствах, що но мають 
на меті добувати зиску, оскільки їхні зав
дання відповідають меті, зазначеній в арт. 1 
цього статуту;

17) позивати й відповідати на суді, а та
кож представляти в усіх адміністративних 
•установах особисто, або в особі заступника, 
пе видаючи йому окремої довіреносте, або че-

9) открытие на всей территории УССР от
делений, контор, представительств, агентств, 
(треста) и т. и.;

10) отчуждение и залог сооружений, 
строений и оборудований, старых н пришед
ших в негодность, отчуждение и залог с раз
решения ВШХ УССР, оборудования, строе
ний н сооружений во всех прочих случаях, а 
равно залог к отчужденно, с разрешения 
ВСНХ УССР, права застройки;

И) наем и сдача в аренду оборудования 
и подсобных предприятий сроком до 6 лет, 
паем л сдача в аренду, с разрешения ВСНХ 
УССР, оборудования подсобных предприя
тий сроком свыше 6 лет, а равно производ
ственных предприятий, независимо от срока;

12) страхование принадлежащего тресту 
имущества;

1-3) выдача л принятие к платежу век
селей и других обязательств; учет «.'керлей, 
совершение кредитных операций в государ
ственных, кооперативных н частных кредит
ных учреждениях и у) частных лиц;

14) совершение долгосрочных кредитных 
операций за границей и выпуск долгосроч
ного облигационного займа с особого, но 
лредсташегапо ВОНХ СССР, разрешения Со
вета Труда и Обороны;

П р и м е ч а н и е .  'При разрешений вы
пуска облигационного займа особым но- 

* становлением Совнаркома СССР может 
быть установлена гарантия казны как в 
уплате процентов, так -н в погашении са
мого займа.
15) совершение всяких сделок, актов и 

договоров, в том числе « договоров о подря
дах н поставках, необходимых для осущест
вления целей треста; выдача доверенностей;

16) участие, с разрешения ВСНХ УССР, 
в учреждения синдикатов, акционерных об
ществ (паевых товариществ) я других тор
гово-промышленных оэ'единений, приобре
тение 'их акций и паев, а равно участие в 
сиидвкатских конвенциях и в обществах, йе 
преследующих цели извлечения прибылей, 
поскольку их задачи соответствуют це
лям, указанным в ст. 1 настоящего устава;

17) право искать и отвечать яа суде, а 
равно представительствовать во всех адми
нистративных учреждениях персонально нли 
в лице заместителя, без выдачи ему особой



рез вірників, уповноважених на те особі ава
ля довіреностях*.

16. Управитель видав свої постанови на
казами. Лорядок підпасу паперів, що вихо
дять Із тресту, встановлюється управителем. 
Всіїш шравочннн, угоди, зобов'язання, век
селі, чек* й довіреності івдги^е управи
те^- Управитель може уповноважити своїх 
наказом на винне зазначених документів 
свого заступника, не видаючи йому ш це 
особливої довіреносте.

Грошеві докумеотн ' стверджує головний 
бухгалтер тресту. Річні звіти й баланси під
писує управитель або його заступник і го
ловний бухгалтер тресту.

19. Управитель і його застудиш: повинні 
вживати всіх заходів, шоб здійснити хету, 
зазначену в цьому -статутові, виявляючи 
потрібну дбайливість та передбачливість, і 
вони несуть дисциплінарну, кримінальну та 
доїльну итога дальність так за цілість 
ігршюрученого їм маЛда, як і за господарчо 
ведення «прав, згідно з чинними законами.

IV. Уфаміннп мфобжчими підоюствами, 
що увіходить до складу тресту.

20. Безпосередньо управляє окремими 
виробничими підприємствами, що належать 
до складу тресту <арт. 2), директор (заві- 
дзтель, адміністратор), що його призначає 
й звільнює управитель тресту; він діє одно
особово, на підставі окремої устави цро уп
равління дни підприємством, що їх .за
тверджує управитель тресту, і довіреносте» 
що її видає управитель тресту.

. V. Спеціальні капітали тресту й зиск.

21. Крім статутового капіталу (арт. 13), 
утворюється:

1) амортизаційний капітал;
2) резервовий капітал;
3) капітал на поширення підприємства;
4) фонд поліпшення побуту робітників та 

службовців. :

доверенности, или через поверенных, упол
номоченных за то особыми доверенностями.
18. Управляющий издает постановления в 

форме приказов. Порядок подписывания ис
ходящих бумаг треста устанавливается 
управляющим- Всякого рода сделки, согла
шения, обязательства, векселя, чеки к до
веренности подписываются управляющим. 
Управляющий может уполномочить своим 
приказом подписывание указанных докумен
тов своему заместителе, без выдачи ему на 
то особой доверенности.

Документы денежного характера скреп
ляются главным бухгалтером треста. Годо
вые отчеты н балансы подписываются 
управляющих или его заместителем и глав
ным бухгалтером треста.

19. Управляющий и его заместитель обя
заны принимать все меры к осуществлению 
указанных в настоящем уставе целей, про
являя необходимую заботливость и преду
смотрительность, и они несут дисциплинар
ную, уголовную и гражданскую ответствен* 
ность как за целость доеренпого им иму
щества, так и за хозяйственное ведение де
ла, согласно действующим законам.

IV. Управление входящими в состав треста 
производственными предприятиями.

20. Непосредственное управление отдель
ными производственными предприятиями, 
входящими в состав треста (ст. 2), осущест
вляется директором (заведующим, админи
стратором), назначаемым и увольняемых 
управляющим трестом и действующим па 
началах едниолнчня, яз основе особого поло
жения об управлении этам предприятием, 
утвержденного управляющим трестом, н до
веренности, выданной управляющим тре
стом.

V. Специальные капиталы треста и добьиь.

21. Кроме уставного капитала (ст. 13), 
образуются:

1) аммортнзацновный капитал;
2) резервный капитал;
3) капитал расширения предприятия;
4) фонд улучшения быта рабочих н слу

жащих.
к



Складати інші спеціяльпі капіталі при
пускається дише з дозволу Україїсмої Еио- 
помічної Наради.

22. Майно тресту амортизується в до
держанням правил арт. арт. 44 та 45 уста
ви про державні промислові трести з 29-го 
червня 1927 року.

23. Визначення розміру зиску та страт, 
розподіл прибутків та визначення відраху
вань від них у спеціальні капітали та на 
прибуток скарбниці, покриття втрат, а так 
само витрачання спеціальних капіталів про
вадиться з додержанням правил арт. арт. 
46—49 устави, зазначеної в арт. 22.
VI. Звітність тресту, ревізія його діяль

носте.
24. ІЦо-року Правління подає, найлізиіш 

за три місяці по скінченні операційного ро
ку, встановлюваного з 1-го жовтня до 30-го 
•вересня, до ВРЯГ УСРР ла розгляд й за
твердження звіт, баланс та рахунок зиску і 
втрат, складені з додержанням затверджених 
рад Ради Праці та Оборони правил, а також 
проекти покриття втрат і розподілу зиску, 
згідно з уставок» про державні промислові 
аресте з 29-го червня 1927 року.

Відстрочення подання звіту та балансу 
припускається за порядком, що Його перед
бачають правила прилюдної звітності!.

25. Затверджені баланси й рахунок при
бутків та втрат оголошуються управителем 
в порядкові, чцо його встановлюють правила 
прилюдної ЗВІТНОСТП.

26. Ревізує діяльність тресту ВРЙГ УСРР. 
Управитсль зобов'язаний пред'явити належ- 
нпм органам ВРНГ УСРР для огляду всі 
книги і документи, справи і листування, і 
всіляко допомагати ш при ревізії та обсліді 
Яіяльлостн тресту.

27. Поза випадками, що їх точно вказано 
в чинних законах, інші органи влади, крім 
ВРНГ УОРР, мають право, в межах свой 
компетенції, давати управителе® тресту 
вказівки і жадати від нього поданая звітів 
та відомостей не інакше, як через ВРНГ 
УСРР.

VII. Зміни статуту тресту.
28. Збільшення або зменшення розміру 

статутового капіталу, або інші зміни в

Образована* друга специ в. ит моста-
лов допускается лишь с разрешения Укра
пленого Экономического Совещания.

22. Амжортнзацвя имущества треста про
изводится с соблюдением правил ст-ст. 44 
и 45 положения о государственных промыш
ленных трутах от 29 нюня 1927 года.

23. Определение размера прибылей и 
убытков, распределение прибылей в опреде
ление отчислений в специальные капиталы и 
а доход казны, погашение убытков, а равно 
расходование специальных капиталов произ
водится с соблюдением правил ст. от. 46— 
49 указанного в ст. 22 положения.
VI. Отчетность треста, ревизия деятельности 

его.
24. Ежегодно Правление представляет не 

позднее трех месяцев по окончании опера
ционного года, устанавливаемого с 1 ок
тября оо 30 сеитября, в ШИ УССР ,для 
рассмотрения и утверждения отчет, баланс 
и счет прибылей и убытков, составленный 
с соблюдением утвержденных Советом Тру
да я Обороны правил, а равно проекты по
гашения убытков я распределения прибы
лей, согласно положения о государствен
ных промышленных трестах от 29 июня 
1927 года.

Отсрочка представления отчета п баланса 
допускается в порядке, предусмотренном 
правилами публичной отчетности.

25. Утвержденные балансы н счет при
былей я убытков публикуются управляю
щим в порядке, установленном правилами 
публичной отчетности,

26. Ревизия деятельности треста произво
дятся (ВСЕХ УОТ. Управляющий обязан 
представить соответствующим органах ВСВХ 
УООР для обзора все книга и документы, 
дела и переписку, всячески содействуя их 
ори ревизии я обследования деятельности 
треста.

27. Вне случаев, точно предусмотренных 
существующими законами, другие органы 
власти, кроме ВСНХ УООР, вправе, в преде
лах своей компетенция, давать управляю
щему трестом указания я требовать от него 
представления отчетов и ведомостей но 
иначе, как через ВСНХ УООР.

VII. Изменения устава треста.
28. Увеличение ил уменьшение размера 

уставного капитала или другие язмеееетя



*•

цьому статутові провадяться з виконавцям 
арт. арт. 11 та 14 устави про державні про
мислові трести з 29-го червня 1927 року.

У1И. Лрмшнення діяльносте тресту.
29. ї^>ест прпігагаяе свою діяльність шля

хом ліквідації, приєднання, злиття або по
ділу в порядкові правил арт. арт. 55—64 
устави про держава] промислові трести з 
29-го червня 1927 року.

Додаток до арт. 132
Спис земельних дільниць «УиролІитреста».

1- а Держолійвиця в м. Одесі —1,21 тевт.
2- а Держолійтгця в м. Одесі — 4,98 «
3- я Держолійниця в м. Одеоі — 4,95, <
4- а Держолійниця в м. Вовчій

— 1,48 <
5- а ДержолШянця в м. Приколотому

— 9,23 <
6- а Держолійгаця ® м. Бірзулі

, —12.82 «;
8-й Гоокомбннат в г. Харкове

— 3,30 с

І ' Разом 37, 97 гект.

настоящего устава производятся в порядке 
ст. ст. 11 « 14 положення о (Государств®- 
яых промышленных трестах от 29 июня 
1927 года,

УВІ. Прекращение деятельности треста.

29. Трест прекращает свою деятельность 
путем ликвидации, присоединения, слияния 
иля разделения в порядке правил от. ст, 
55—64 положення о государственных <фо* 
мьгшленных трестах от 29 аюня 19(27 года.

Приложение к ст. 132
Описок земельных делянок «Укрмасло- 

треста».'

1- й Госмаслозавод в г. Одессе—1,21 гект,
2- й Госмаслозавод в г. Одессе—4,98 <
3- й Госмаслозавод в г. Одессе—4,95 *
4- й Госмаслозавод в г. Волчансве

— 1,48 «
5- й Госмаслозавод в г. «Приколотном

— 9,23 «
6- й Госмаслозавод в г- Бирзуле

—12,82 «
8-й Госкомбинат в г. Харькове—3,30 «

Разом 37,97 гелг.

і

/
;



Яовравка до „Прана яро соніторнкй стен 1 еояітармяй вагляд іа молочним гмподірстмим та 
закладам даа «бору та ярадажу волока й волочках ародуктіа (ЗІ. Уа. 1928 р. М 14, арт. 83)

ч
36. Уз. Сторінка Ряпок Надруковано

У к р а ї н с ь к и й  т е к с т

Підприємства, що коров не 
мають, а провадять збір молока 
та молочних продуктів, їх пере
робіток та продаж, повинні по
давати заяву лише до медично- 
санітарних органів.

Р о с і й с ь к и й  т е к с т

1. Государственные, коопера
тивные и частные учрежде
ния, а также лица, которые со
держат или открывают промыш
ленные молочные фермы, дол
жны подавать заявление мест
ным органам медико-санитар
ного и ветеринарно-санитарного 
надзора о производстве у них 
обследования и получит^ от них 
копию акта обследования (ст. 2 
этих правил).

Предприятия, не имеющие 
коров, а производящие сбор 
молока и молочных продуктов 
и их переработку и продажу, 
должны подавать заявления 
только медико-санитарным ор
ганам.

Має бути

1. Державні.кооперативні та 
приватні установи, а так само 
особи, що держать або мають 
відкрити промислові молочні 
ферми, повинні подати про це 
заяву місцевим органам сані- 
тарноюта ветеринарного нагля
ду 1 одержати від них згоду на 
відкриття в разі відповідности 
як самого приміщення, так і 
його устаткування санітарним 
та ветеринарно-санітарним ви
могам.

і
Підприємства, що коров не 

мають, а провадять збір молока 
та молочних продуктів, їх пере
робіток та продаж, повинні пода
вати заяву лише до медично- 
санітарних органів, одержавши 
від них зазначену в цьому ар
тикулі згоду.

!. Государственные,, коопера
тивные и частные учреждения, 
а также лица, которые содер
жат или открывают промыш
ленные молочные фермы, дол
жны подать об этом заявле
ние мести >>м органам санитар
ного и ветеринарного надзора 
и получить от них согласие на 
открытие при соответствии как 
самого помещения, так и обо
рудования его санитарным и 
ветеринарно-санитарным тре
бованиям.

Предприятия, не имеющие 
коров, а производящие сбор 
молока и молочных продуктов 
и их переработку и продажу, 
должны подавать заявления 
только медико-санитарным ор
ганам, получив от них указан
ное в этой статье согласие.

№ 83. 448 19 зг. 1. Державні, кооперативні
та приватні установи, а так са
мо особи, що держать або ма
ють відкрити промислові мо
лочні ферми, повинні подати за
яву про це місцевим органам 
медично-санітарного та ветери
нарно-санітарного нагляду про 

4 вчинення в нихобсліду й одер
жати від них копію акта об* 
сліду (арт. 2 цих правил).

Укрголовліт 14 7. Трест ,Харків-Друк\ Друга друкарня ім. В. Блакитного. Зам. 14 123 — 8.200



1845(477)5(05) 477х). 1928е] Пролетарі всіх краги, єднайтеся!

ЗБІРНИК
УЗАКОНЬ ТА. РОЗПОРЯДЖЕНЬ
доеДтоичО-СелтоуСькогО л/РЯДУ укрдши

ЗАІ928рІК .ла^гН
фФІЦІИОТ БНД^ті ЛАРОАЛЬОгО КОЛІОЛРІЯТУ іОфТКЩІ

21 лістояада 1928 р. Відділ ДРУГИМ № 22 21 ноября 1928 г. Отдел ВТОРОМ

ЗМІСТ

Постанови УЕН 
[4 жовтня 1928 р.)

133. Про державні книги племінних коней.

134. Про встановлення такси за заріз худоби.

Постанови Наркомторгу та НК РСІ 
УСРР.

(5 грудня 192/ р., 4 серпня, 2 жовтня 
1928 р.).

135. Правила, як мають місцеві' органи Нар
комторгу УСРР та Наркомторгу АМСРР 
вести окремі частини Украінського роз-

^ ч а ї л у ї і і  торговельного реєстру Союзу РСР.
136. Тіравила.як має Наркомторг УСРР вести 

Українську частину розділу ІІ торговель
ного реєстру Союзу РСР.

137. Інструкція в справі організації роботи 
Украінського Бюра Інституту Державних 
Бухгалтерів-Експертів при Народньому 
Комісаріаті Робітничо-Селянської Інспек
ції УСРР та його місцевих органах.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления УЭС 
(4 октября 1928 г.)

133. О государственных книгах племенных 
лошодей.

134. Об установлении таксы за убой скота.

Постановления Наркомторга, НК РКИ 
УССР.

(5 декабря 1927 г., 4 августа, 2 ок
тября 1928 г.).

135. Правила ведения местными органами Нар- 
комгорга УССР и Наркомторгоы АМССР 
отдельных частей Украинского раздела 
Ш торгового реестра Союза ССР.

136. Правила, ведения Наркомторгоы УССР 
Украинской части раздела ІІ Торгового 
реестра Союза ССР.

137. Инструкция поорі анизации и работе Укра
инского Бюро Института Государствен
ных Бухгалтеров-Экспертов при Народ
ном Комиссариате Рабоче-Крестьянской 
Инспекции УССР и его местных органах.

ПОСТАНОВИ
УКРАІНСЬКОІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ. 

133. Про державні книги племінних коней.

Щоб зберегти кровність існуючої пороли 
новей та якісно поліпшити кінський склад 
у Республіці, Українська Економічна На-_ 
рада п о с т а н о в и л а :

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕ

ЩАНИЯ-

133. О государственных книгах племенных 
лошадей.

6 целях сохранения «[ровности существую
щих пород лошадей <в качествен ваго улуч
шения кожного состава в Республике, Укра
инское Экономическое Совещание п о с т а 
н о в и л о :



1. Організувати на території УСРР яро- 
наджений державних книг для реєстрації 
племінних коней (студбухн), що належать 
Державины установам та 'Підприємствам, ко
оперативним і громадським організаціям, 
сільсько-господарським колективам та при
ватним особам.

2. В зазначені державні книги належить 
заносити шеміяш верхові, рисисті і тягло
ві коиі.

3. Організацію провадження державних 
к н и г  илемінних коней покладається на На
родній Комісаріат Земельних Справ УСРР.

4. Органи, що провадять державні книги 
племінних коней, видають власникам ко
ней, зареєстрованих у цих книгах, атестати 
або свідоцтва за плату, яку встановив 
Народній Комісаріат Земельних Справ УСРР, 
порозумівшись з Народнім Комісаріатом Фі
нансів УОРР.

5. С у м и ,  одержат за видачу атестатів і 
свідоцтв, зараховується до державного 
бюджету за кошторисом -Народаього Коміса
ріату Земельних Справ УОРР.

6. Видатки на провадження державцях 
книг племінних коней робиться за рахунок 
державного бюджету за кошторисом Народ- 
нього Комісаріату’ Земельних Справ УОРР.

7. Загально керувати *й наглядати про
ваджений державних книг племінних коней 
покладається па Наїродпій Комісаріат Зе
мельних Справ УСРР, якому надається пра
во видавати відповідні інструкції та пра
вила.

8. Цій постанові падати 'шшюсга з 1 жов
тня 1028 року.

9. Доручити Раді Народиіх Комісарів 
АМОРР видати постанову про державні к н и 
ги племінних коней на території Автоном
ної Молдавської Соціялістичвої Радянської 
Республіки відповідно до цієї постанови.

Харків. 4 жовтня 1928 р.

Заст. Голови Української Економічної 
Наради Сербиченио.

Керішіичнй Справ Української
Економічної Наради Я. Касян.

Оголошено в .Вістях ВУЦВКМ ГЗ жовтня 1928 р., 
1* 240.

1. Организовать па территории УССР ве
дение государственных книг для -регистра
ции шоыоннях лошЪдой (студбухи), принад
лежащих государственным учреждениям и 
предприятиям, кооперативным я обществен
ным организациям, гсльско-хозяйственным 
коллективам и частным лицам.

2. Внесению в указанные государствен- 
иыо «нигн подлежат племенные верховые, 
рысистые и рабочие лошади.

3- Организация ведения государственных 
книг племенных лошадей возлагается па 
Парный Комиссариат Земледелия УССР.

4. Органы, ведущие государственные 
шгоги племенных лошадей, выдают соб
ственникам лошадей, зарегистрированных в 
этих книгах, атестаты или свидетельства за 
штату, усггавовлениую Народным Комисса
риатом Земледелия УССР, по соглашению с 
Народным Комиссариатом Фанавсав УССР.

5. Суммы, полученные за выдачу ауеста- 
тов я свидетельств, зачисляются в государ- 
сгвеаный бюджет по омете -Народного Ко
мке сарнта Земледелия УООР.

6. Расходы по ведению государственных 
к н и г  племенных лошадей производятся за 
счот государствеяного бюджета по смете 
Народного Комиссариата Земледелия УССР.

7. Общее руководство и надзор за веде
нием государственных книг племенных ло
шадей (возлагается .па Народный Комисса
риат Земледелия УССР, которому предостав
ляется право издавать соответствующие 
инструкция я іфавила.

8. Настоящее постановление «ввести п 
действие с 1 октября 1928 пда.

9. Поручить Совету Народных Комисса
ров АМССР издать постановление о государ
ственных книгах племенных лошадей на 
территории Автономной Молдавской Социа
листической Советской Республики в соот
ветствии с настоящим лоставоваемем.

Харьков, 4 октября 1928 г.

Зам. Председателя Украинского
Экономического Совещания Сербиченио-

Управляющий Делами Украинского 
Экономического Совещания Я. Касьян.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 13 ок
тября 1928 г., № 240.
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134. Про •становления таиси эа заріз ху- 
Аоби.

Щоб урегулювати оплати за заріз худоби 
га на скасування своїх постанов з 15 гру
дня 1925 <р. «Про встановлення такси за 
заріз худоби» (36. Уз. УСРР1925 р., Вш. її, 
№ 26, арт. 74), з 27 «виш 1926 ропу 
«Про оечеяець, коли набирає сили постано
ва УЕН «Про встановлення такси за заріз 
худоби» (36. Уз. УСРР 1926 р. Вш. ІІ, 
X* 12, арт. 38), з 22 червня 1926 р. «Про 
зміну арт. З постанови «їїво встановлення 
таксиза заріз худоби» (Зб. Ус. УСРР 1926р. 
Вич. ІІ, У* 19, арт. 66) і з 23 лютого 
1927 р. «Про зміну Я доповнення постанови 
Української Економічної Наради з 15 грудня 
1925 р. «Про встановлення такси за заіріз 
шоби» (Зб. Уз. УСРР 1927 р.. Віза. ІІ. 
Ув 9, арт. 42), Українська Економічна На
рада ( п о с т а н о в и л а :

1. Встановлювані па місцях такси за за
різ великої і дрібної худоби на різницях не 
повинні перевищувати крайніх такс, що їх 
встановлює НаоозніЯ Ком5сап>іят Торгівлі 
УСРР. порозумівшись з Наподніх Комісаріа
том Внутрішніх Справ УСРР.

2. Встановлюючи крайні такси (арт. 1), 
залежно віз тотаткіувавня рзэнт. їх роз
ташування й і п ш н х  ознак, всі різниці мо
жна, що-до розміру такси за заріз худоби, 
поділяти па окремі категорії.

Справу про винесення тої чи іншої різ
ниці до певної категопп роовязуе Народній 
Вом»саоіят Торгівлі УСРР. поггзумівшнсь з 
Настій* Комісазіятом Внутрішня* Справ 
УСРР.

3. Крім оплат за заріз худоби на різни
цях. бопеться. за иалеяшях випадків, згії- 
по з «Положенням про місцеві Фінанси 
УСРР». споті мыту оплат? за ветернпарно- 
санітарпнй -огляд сирових тваринних -продук
тів.

Харків, 4 жовтня 1928 р.

Заст. Голови Української
Економічної Наради Сербичежо.

Керівннчвй Справ Української
Економічної Наради Я. Касла

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 21 жовтня 
1928 р., № 247.
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134. Об установления таксы за убой енота.

В целях урегулировании сборов за убой 
скота и в отмену постановлений своих от 
15 декабря 1925 г. «Об установлении так
сы за убой окота» (С. У. УССР 1925 г., 
Ощ. ІІ, Ув 28, ст. 74), от 27 апрели 1926 г. 
«О сроке вступления в силу постановления 
УЭС» «Об установлении таксы за убой ско
та» (С. У. УССР 1926 г.,. Отд. ІІ, X* 12, 
ст. 38), от 22 июня 1926 г. «Об изменении 
ст. 3 постановления «Об установлении таксы 
за убой скота* (С. У. УССР 1926 г., Отд. И. 
X* 19, ст. 66) и от 23 февраля 192£ г. 
«Об изменении и дополнении постановления 
Украинского Экономического Совещании от 
15 декабря 1925 г. «Об установлення так
сы за убой скота» (Зб. Уз. УСРР 1927 г., 
Отд. И, У» 9, ст- 42), Украинское Экономи
ческое Совещание п о с т а н о в и л о :

1. Устанавливаемые на местах таксы за 
убой крупного и «мелкого скота на бойнях не 
должны превышать предельных такс, уста
навливаемых Народным Комиссариатом Тор
говли УССР по соглашению с Народным 'Ко
миссариатом Внутренних Дм УССР.

2. При устааювденин предельных такс 
(ст- 1), в зависимости от оборудования боец, 
их расположения п других признаков, все 
бойни могут быть, в отношении размера 
таксы эа убой скота, разделены на отдель
ные категория.

Вопрос об отнесении той или иной бойни 
к определенной категория разрешается На
родным Комиссариатом Торговли УССР по 
соглашению <с Народным 'Комиссариатом 
Внутренних Дел УССР.

3. Сверх сборов за убой скота па бойнях 
взимается, в надлежащих случаях, соглас
но «Положения о местных финансах УССР», 
особый сбор за ветерняарно-санятарный ос
мотр сырых животпых продуктов.

I

Харьков. 4 октября 1928 г.

Зам. Председателя Украинского 
Экономического Совещания Сербиченио.

Управляющий Делами Украинского 
Экономического Совещания Я. Касьян.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК“ 21 октября 
1928 г., № 247.
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ПОСТАНОВИ НАРКОМТОРГУ УСРР.

135. Правила, як мають місцеві органи Нар- 
комторгу УСРР та Наркомгоргу АМСРР вести 
окремі частини Украінського розділу III тор

говельного реєстру Союзу РСР.
Підстава: арт. 31 постанови РИК 
Союзу РСР з 31 серпня 1927р. , Устава 
про торговельну реєстраціюв (36 Зак.

СРСР 1927 р., М 57, арт. 579).
1. Вести окремі частини Украінського 

розділу III торговельного реєстру Союзу РСР 
покладаються на місцеві органи Наркомгоргу 
УОРР та Наркомторг АМСРР.

2. Реєструвати за цими правилами окре
мі частини Украінського розділу III торго
вельного реєстру Союзу РСР місцеві органи 
Нарком торгу УСРР або Наркомторг АМСРР 
повинна:

1) товариства повні та на віру;
2) фшчшн осіб,*що вибирають патенти 

найішжче 4 розряду на торговельна іі про- 
мисчтові підприємства;

3) філії, що належать: а) державним 
підприємствам, що чинять на засадах комер
ційного (господарчою) розрахунку, статуте- 
вий капітал яких ііе поділено на паї; б) 
державним синдикатам; в) акційним (пай
овим) товариствам; г) товариствам з обме
женою відповідальністю; д) товариствам ігоа- 
нпм та на віру; е) фізичним особам, що 
вибирають патенти найнижче 4 розряду, 
на торговельні й промислові підприємства; 
ж) володільцям чужоземних підприємств 
{юридичним та фізичок особам), що їм до
зволено торгувати або промислувати на тери
торії Союзу РСР;

4) торговельні й промислові підприєм
ства. що є при різних громадських, профе
сійних та іяпих подібних організаціях, які 
не мають на меті добувати зиск.

3. За філії, що їх треба реєструвати, ви
знається: представництва, відділки, кон
тори, агентства та шлі одиниці, що мають 
право самостійно провадити торговельні 
операції вій іменн перелічених в пункті З 
арт. 2 цих правил підприємств.

4. Залпи ©ро реєстрацію подається до 
того місцевого органу Наркомгоргу УСРР 
або до Наркомгоргу АМОРіР, шо поширює

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРКОМТОРГА УССР.
135. Правила доения местным! органами 
Наркомторга УССР и Наркомтаргом АМССР 
отдельных частей Украинского раздела III 

торгового реестра Союза ССР.
Основание: ст. 31 постановления СИК 
Срюза ССР от 31 августа 1^27 г. 
„Положение о торговой регистрациия 
(С. 3. СССР 1927 г., М 57, ст. 57)).

1. Ведение отдельных частей Украинско
го раздела III торгового реестра СССР 
возлагается па местные органы Наркомтор- 
га УССР и па Наркохторг АМССР.

2. Регистрации в порядко настоящих 
правил в отдельных частях Укоаиаского раз- 
деза Ш торгового реестра СООР, произво
дящейся местными органами Наркомторга 
УССР, или Наркомторгом АМССР, подлежат:

1) т-ва полные п на вере;
2) физические лкца, выбирающие патен

ты яе ниже 4 .разряда на торговые и про
мышленные предприятия;

3) филиалы, тршадлежащне следующим 
лвиам: а) государственным предприятиям, 
действующим па началах коммерческого 
(хозяйственного) расчета, уставный капи
тал коих не разделен оа паи: б) государет 
венным синдикатам; ®) акционерным об
ществам (паевым т-вггср); г) товариществам 
с ограниченной ответственностью; а) това
риществам полным и >яа вере; е) физичес
ким .типам, выбирающим па тенты не ниже 
4разряда ва тортовые н промышленные пред
приятия: ж) владельцам шюстранпшх пред
приятий (юридическим и физическим ли
цам), которым разрешено торговать или 
производить орлммшлешгую деятельность 
па территория Союза ССР;

4) торговые Н П''ОМЫШ.№»П1ЬН‘ гсрезприя- 
тия, находящиеся при разных обществен
ных, профессиональных и иных подобных 
организациях, не имеющих своей целью из
влечение Прибыли.

3. Филиалами, подлежащими регистра
ции, признаются: представительства, от
деления. конторы, агентства и иные еди
ницы, имеющие право самостоятельно 
производить торговые операции от вмени 
предприятий, перечисленных в пункте 3 
ст. 2 настоящих правил.

4. Заявления о регистрации поза^я 
тому местному органу Наркомторга УССР 
или Наркомторга АМССР. которые расдрост-



свою а&льасть ла ту територію, да в керів- 
шкмй орган рееотровавсго оацідевсгва 
(уаралшая, керівнії, зашдатеїь то-що).

5. Зазначені в арт. 4 цих правой заяви 
оодаегъоа да яснювцвого місцевого орты у 
Наркоіггоргу УСРР безпосередньо, або можна 
їх надсилагря поштою. За дань подання за- 
нам поштою вважається день доиат заяві 
па пошту, що поеаіхчуетіля датою ооогт- 
8ого штемпеля або вхдаовіяною поштовою 
розписною.

0. До инші про реєстрацію товаршств нов 
них ті «а віру треба стати:

1) Потію нотаріально посщдчеім'о дого
вору;

2) товкшу про основ кергадичосо оргаву 
(пмоввої іюаторк);

3) оїднау тоаврпшв (ловіш та вклад- 
ялів) про їх грожпянство:

4) квмьниімо о}ю внесення жтановлевап 
сет.

7. До реестру товариств, імрелчеехх в 
арт. б цих правы, заждеться такі идо* 
молі:

1) У» реестрового мста;
2) М реестрового запису та дату в весен- 

ви його да реестру;
3) фірмову назву товариства;
4) відомості про жлармзьве засвідч елі:! 

догмиру токн-ржтва та аміни Його;
5) «б«жт діильности;

« б) реченець діяльності, вида Його вста- 
яомево;

7) розмір сіиаденсто капіталу і внесків 
(вкладів) окремії товаришів;

8) осікк головної контора (керіенжвого 
органу) товариства;

9) іріаешца, імена та оо-бктьюв, гро- 
иидоспо І домівку (адресу) поввкх това
ришів і вклзшиав;’

10) відомості про товарище раюорвднк- 
сів І порядок ігідписаяяв цяючивів вид 
кваш товариства:

11) відомості- про лооеіл «а ера» тор
гу дато або протезувати, *ол* ястребу та- 
«ого яяволу оередбачево схюцшьнпі за- 
**ои;

12) «рсролгаи тоеарест да лжкдаци 
та іцжиіі пін Його днімоспи;

13) філії, «вклади та їх осію*;

ранают свою зеїтельвоеть яа ту терріто- 
ряю, аа коей пребывает руководящий оргая 
регистрируемого предприятия (управление, 
управляющий, заведующей я пр.)-

5. Указавше в ст. 4 настоящих правил 
заявления подаются ооответотвуияцеху месгг- 
воагу органу Наркопторга УООР аеоосред- 
стеевво, яли жгут быть поданы почтой. 
Доем подачи заявлеапя почтою считается 
дееь осаачн заявлений за почту, что удосто
веряется датой почтового штемпеля язв со
ответствующей почто®# распиской.

6. При заявлении о регистрация това
риществ полых я на вере, необходимо при
ложить :

1) копию договора, удостоверенную в но
тариальном порядке;

2) травку о местонахождения руководя
щего органа (главной кое торы);

3) подлиску товарищей (полных и вклад
чиков) об их граасдаэство;

4) квитанцию оо уплате установленных 
сборов-

7. В реестр относительно товариществ, 
перечисленных в ст. 6 настоящих правил, 
заносятся следующие сведения:

1) Хл реестрового листа;
2) X* реестровой сапися и дата впесе- 

пия ее в ребгпр:
3) фирменное наименование т-ва;
4) сведения о нотариальном удостовере

нии договора т-ва и его изменении;
5) предмет деятельности;
6) «ров деятельности, если таковой уста

нов.ірії:
7) размер складочного капитала я взно

сов (вкладов) отдельных товарищей;
8) местонахождение главной конторы 

(руководящего органа) т-ва;
9) фамилии, имена и отчества, граждан

ство и мостопре'ывгиио (адрес) полных то- 
влрещрй и вкладчиков;

10) сведения о товадшщах-распорядмте- 
лях м порядке под пне ал и я сделок от имени 
т-ва;

11) енвдепг.л о разрешении на ораво ве
дения торгового ил иного промысла, если 
необходимость такого разрешевм преду
смотрена «остальным заковом;

12) обращение т-ва к лвквмдадп к 
прекращение его деятельности;

13) филиалы, заведения и их местона
хождение:

ТП



14) відомості про внесеная реестраційша 
оплат та відомості про вчинення реєстра
ційної публікації.

8. До заяви про реєстрацію фізичних 
осіб, що перелічені в п. 2 арт. 2 цих пра
вих, треба додати:

1) житію патенту, яку засвідчила особа, 
що її треба реєструвати;

2) иданску про громадянство;
3) квитанцію про внесення встановле

нні оплат.
9. До реєстру вказанні в арт. 8 цих 

правил фізичних осіб заводиться такі відо
мості:

1) Хе реєстрового листа;
2) фірмову назву;
3) Яг реєстрового запису та дату заве

дення його до реєстру;
4) прізвища, імена та по-батькові воло

дільця або володільців підприємства та їх 
домівку;

5) об’єкт діяльності;
6) розряд патенту;
7) осідок головної контори шпрнемства, 

колі така контора існує;

8) відомості про дозвіл на право торгу
вати або промігслуват коля потребу такого 
•дозволу передбачено опецтялыпш заковом;

9) закриття підприємства;
10) філії підприємства та їх осідок;

11) відомості про внесення встановлених 
рі-і.страцьйиих оплат та про вчиненая реє- 
страи:йшіх публікацій.

У в а г а .  Правила арт. арт. 8 та 9
жші ірюєгься так само й на випадай реє
страції звичайних товариств.
10. До заяви про реєстрацію філій, що 

передбачені в п. З арт. 2 цк правил, валс- 
жить додати:

1) реєстровий випис про реєстрацію осо
би, якій належить філія;

2) до філій, що належать юридичним осо
бам,—копію статуту, договору або іншого 
акту, на підставі якого чинить юридична 
особа;

3) довідку про осідав філії;
4) копію довіреносте або іншого повно

важення, -на підставі якого чинить керівник 
філії;

5) квитанцію про внеоеігня встановлених 
оплат.

14) сведения об уплате регистрационных 
сборов и свелшша о совершении регистра
ционной публикации.,

8- К заявлению о регистрации физических 
лиц, перечисленных в п. 2 ст. 2 -настоящих 
правил, необходимо приложить:

1) копню патевта, засвидетельствован
ную подлежащим регистрации лицом;

2) подписку о гражданстве;
3) квитанцию об -уплате установленных 

сборов.
9. В реестр относительно указанных в 

ст. 8 настоящих правил физических лиц 
заносятся следующие сведения:

1) Яг реестрового листа;
2) фирменное наименование;
3) № реестровой записи я дата внесе

ния ее в реестр;
4) фамилии, имена и отчества владельца 

или владельцев предприятия и их местона
хождение;

5) предмет деятельности; '
6) разряд патента;
7) местонахождение' главной конторы 

предприятия, если таковая контора сущест
вует;

8) сведения о разрешении яа право веде
ния торгового или иного промысла, если не
обходимость такового разрешения специаль
но предусмотрена законом;

9) прекращение предприятия;
10) филиалы предприятия и их местона

хождение;
11) сведения об уплате установленных 

регистрационных сборов и совершения ре
гистрационных публикаций.

П р и м е ч а н и е .  Правила ст. ст- 8 и
9 распространяются также и на случаи
регистрации простых товариществ.
10. К заявлению о регистрации Филиа

лов, перечисленных в п. 3 ст- 2 настоя
щих правил, яазлежят приложить:

1) реестровую выпись о регистрации ли
ца, которому принадлежит филиал;

2) в отпошенип филиалов, принадлежа
щих юридическим лицам.—копню устава, до
говора или иного акта, на основавши кото
рого существует юридическое липо;

3) справку о местонахождении филиала:
4) копию доверенности пли иного полно

мочия. па основании которого действует за
ведующий филиалом;

5) квитанцию об уплате установленных 
сборов.



№ 22 ч
11. До реєстру філій, здаваних в арт. 10 

■ЦИХ правих, заводиться такі відомості:

• 1) Ха реестровая» листа;
2) зазву філії;
3) дату основної реєстрації;
4) № реєстрового запису та дату заве

дення Його до реєстру;
5) назву та домівку особі, якій належить 

філія, та відомості про заведешш цієї особи 
до торговельного реєстру;

6) осідок філії;
7) відомості про довіреність або Ниш 

повноваження, на пастам яких провадить 
свою діяльність відповідальний керівник фі
лії;

8) закриття філії;
9) вагомості про знесення встановлених 

оплат та відомості про вчинення реєстрацій
них публікацій.

12. До заяви про реєстрацію підприємств, 
що перелічені в п. 4 арт. 2 цих правил, 
треба додати такі документи:

1) копію відповідно затвердженого ста
туту або установи, на підставі яких таярть 
підприємство, в 2-х пршорниках, та всі амі
ні, якщо вони сталися;

' 2) копію постанови відповідаю! установи 
про настановленая кергоничнх органів 
(правління, керівника, ревізійної комісії). 
Потрібно докладно вказати прізвище, ім’я 
та по-батькові кожного члена правління, 
керівника та членів ревізійної конині;

3) збірний, опис і оцінку майна, що пе
редано шдпрнемству в рахунок його стату- 
того капіталу;

4) вступний баланс підприємства;
5) копію постанови відповідної установи 

про затвердження балансу;
6) копію акту про те, що керіванчий 

орган перебрав майно підприємств;
7) довідку про осідок закладів окремих 

контор, представництв, філій пдарнємства 
та його керівпігчого органу;

8) квнтаошрю фінвідділу про внесення 
встановлених реєстраційних оплат.

13. До реєстру вказаних в арт. 12 цих 
правій щіпрпємств заводиться такі відо
мості:

1) У* реестрового листа;

11. В реєстр относительно фылий, ука
занных в ст- ГО настоящих правил, зано
сятся следующие сведения:

1) Хк реєстрового листа;
2) наименование филиала;
3) дата основной регистрации:
4) № реестровой записи н цата внесения 

ее в реестр;
5) наименование и местонахождение ли

ца, которому принадлежит филиал, и сведе
ния о внесении этого лица в торговый 
реестр;

6) местонахождение филиала;
7) сведения о доверенности или иных 

полномочиях, па основа®ш которых дей
ствует ответственный руководитель филиа
ла:

8) -закрытие филиала;
9) сведения об уплате регистрационных 

сборов и сведения о совершении регистра
ционных публикаций.

12. К заявлению о регистрации предприя
тий, перечисленных в л- 4 ст. 2 настоящих 
правил, необходимо приложить следую
щие документы:

1) копию утвержденного в установлен
ном порядке устава или положения, на ос- 
(новации которого существует предприятие, 
в 2-х экземплярах я все изменения, если та
кие были;

2) копию соответствующего постановле
ния о-назначений руководящих органов 
(правления, управляющего, ревизионной 
комиссии). Необходимо подробпо указать фа
милии, имена и отчества каждого члена 
правления, управляющего и членов реви
зионной комиссии;

3) сводную опись и оценку имущества, 
которое былочпередано предприятию в счет 
его уставного капитала;

4) вступительный баланс предприятия;
5) копню постановления соответствую

щего учреждения об утверждении баланса;
6) копию акта о принятии руководящих 

органом имущества предприятия;
7) справку о местонахождении заведений, 

отдельных контор, представительств, филиа
лов предприятия и его руководящего органа;

8) квитанцию финотдела об уплате ус
тановленных регистрационных сборов.

13. В реестр относительно предприятий, 
указанных в ст. 12 настоящих правил, вно
сятся следующие сведения:

1) У* реестрового листа;



2) фі-рмену назву;
3) дату основної (первісної) реєстрації;

4) № реестрового запису та дату заведем* 
ея його ао реестру;

5) хто та коли затвердив статут або ус
таву та їх зміни;

6) назву державного органу, що відає 
реєстрованим підприємством;

7) об’єкт діяльності!;
8) реченець діяльносте якщо його вста

новлено;
9) 'визначений в статуті (уставі) розмір 

статутового капіталу;
10) осідок керівішчого органу (правлін

ня, управління), прізвища, імена та «Югбать- 
кові всіх членів кергвпнчого органу (членів 
правління, керівника), а так само директо- 
ра-розпорядника, коли така посада е у під
приємства, що реєструється;

11) звернення до ліквідації й закриття 
зареєстрованого підприємства;

12) філії та їх осідок;
13) відомості про внесення реєстрацій

них оплат;
14) відомості про вчинення реєстрацій

них публікацій.
14. Разом з торговельною реєстрацією 

коштом зареєстрованого лошиємства мі
сцевий орган Наїркомторгу УСРР або Нар- 
комторг АМСРР робить оголошення про від
булий його запне до торговельного реєстру:

1) про товариства повні та на віру оголо
шення робиться в офіційному (місцевому ор
гані; коли складений капітал є лдаад 50.000 
крб., то оголошеная робиться в газеті «Віс
ти ВУЦВК». В цьому оголошенні треба за
значати такі відомості: а) дату реєстрації та 
№ за реєстром; б) назву товариства; в) осі
док керівний ого органу; г) об'єкт діяльно
сте; д) розмір складеного капіталу;

2) цо фізичних осіб, що перелічені в п. 2' 
арт. 2 цих 'правил, оголошення робиться в 
місцевому офіційному* органі друку. В цьому 
оголошенні треба зазначати такі відомості: 
а) дату реєстрації та Лі за реєстром; б) прі
звище, ім’я та по-батькові володільця (воло
дільців) реєстрованого підприємства; в) роз
ряд патенту; г) об’єкт яіяльностп;

2) фирменное паям з новая не;
3) дата основной (первоначальной) реги

страции;
4) № реестровой записи и дата внесения 

ее в реестр;
5) кем и когда угверждеиы устав иля 

положение л их изменения;
6) наименование государственного оргаиа, 

в ведении которого находится регистрируе
мое предприятие;

7) предмет деятельности;
8) срок деятельности, если таковой уста

новлен;
9) определенный в устав; (положении) 

размер уставного кааятада;
10) местонахождение руководящего орга

на (правления, управлення), фамилия, имена 
н отчества всех членов руководящего органа 
(членов правления, управляющего), а также 
директора-распорядителя, если такая долж
ность .существует у регистрируемого і пред
приятия;

11) обращение к ликвидации и прекра
щение зарегистрированного предприятия;

12) филиалы и их местонахождение;
13) сведения об уплате регистрационных 

сборов;
14) сведения о совершении регистрацион

ных* публикаций.
14. Одновременно с торговой ьегнетрацп- 

ей за счет зарегистрированного предприятия 
местный орган Наркомторга УССР мя Нар- 
комторга АІІС0Р производят осГявдепче о со
вершенной записи в торговом реестре:

1) относительно товариществ полных п 
па вере об’явлений производятся в офици
альном местном органе; если складочный на
читал больше 50.000 руб го объявление про
изводится в газете «Вісти ВУЦВК>. В этом 
об’явлений должны бып» указаны следующие 
сведения: а) дата регистрация л У* по ре
естру; б) наименование т-ва; в) местонахо
ждение руководящего органа; г) продмэг дея
тельности; д) размер складочного капитала;

2) относительно физических лиц. перечис
ленных в п. 2 ст. 2 настоящих правил, 
об'явленім производится в местном офици
альном органе печати. В этом об'явленні 
должны быть указаны следующие сведзеня:
а) дата регистрации и № по реестру;
б) фамвяга, имена и отчества владельца 
(владельцев) регистріфуемого предприятия;
в) разряд патента; г) предмет деятельности!;



3) про філії, що перелічені в п: 3 арт. 2 
пах правил, оголошення робиться в місце
вому офіційному органі друку. В цьому 

оголошенні треба зазааяате такі відомості: 
а) дату реєстрації та за реєстром; б) наз
ву фіш та особи, якій вона належить:
в) осідок філії (її кс'івнтгюго органу: г) об'
єкт діяльносте;

4) до підприємств, що перелічені в п. 4 
арт. 2 цих правая, оголошення робиться в 
місцевому офіційному органі друку. В цьо
му оголошенні треба зазначати такі відомо
сті: а) & реєстрового листа та дату заве
дення запасу до реєстру; б) фірму; в) ви
значений в статуті об'єкт діяльносте; г) ре
ченець діяльносте, коли його встановлено:
д) визначений в статуті (уставі) розмір сга- 
тргового капіталу; е) осідок кершнмого ор
гану; ж) зверненая до ліквідації та забит
тя підприємства.

У в а г а .  Коли в оеруговому центрі за 
осідком реєстрованого підприємства нема 
офіційного органу арудау, то це оголошен
ня робиться в офіційному органі друку 
за осідком відповідного органу торговель
ної реєстрації.

15. Окрім тех документів, що 'перелічені 
в арт.арт. 6, в, 10, 12 цих правил, до зая
ви про основну (первісну) реєстрацію треба 
додавати дозвільну посвідку па ораво під
приємства, що реєструється, торгувати або 
прокислуватя, коли потребу такого дозво
лу передбачено спеціальним законом. '

16. Підприємства, що заведені до реєстру, 
на їх бажання, коли вовн внесуть встано
влені оплати, можуть одержати належного 
витята з реєстру.

17. Відомості, що їх треба заводити до 
реєстру за основною (первісною) та поточ
ною реєстрацією, належні особи повинні по
дати найшзяш за два тижні 8 часу настав- 
пя фактів, відомості, про які треба завести 
до реєстру, коли спеціяиьнвм законом не 
встановлено іншого реченця.

18. За осіб, що зобов’язані вдавати ві
домості, яні треба заводвтн до торговельно
го реєстру, визнається:

3) относительно филиалов, перечисленных 
в п. З от. 2 настоящих правил, об’явление 
производится в местном официальном орга
не печати. В втом об'явлення должны быть 
указааы следующие сведения: а) дата реги
страции и Х2 по реестру; б) наименование 
филиала и лица, которому он принадлежит:
в) местонахождение филиала (его управляю
щего органа; г) предмет деятельности;

4) относительно предприятий, перечислен
ных в □- 4 ст. 2 настоящих правил, об'явле
неє производится в местном официальном 
органе печати. В этом об'явлений должны 
быть указаны следующие сведения: а) X* ре
естрового листа н дата внесения записи в 
реэстр; б) фирма; в) определенный в уставе 
предмет деятельности; г) срок деятельности, 
если таковой установлен; д) определенный в 
уставе (положении) размер уставного капи
тала; о) местонахождение управляющего ор
гана; ж) обращение к ликвидации н пре
кращение предприятия-

П р и м е ч а н и е .  Если в окружном 
центре по местонахождению регистрируе
мого предприятия нет оффнцнального ор
гана печате, то это об'явление произво
дится в оффициальном органе оэчати по 
местонахождению соответствующего орга
на торговой регистрации.
15. Кроме тех документов, которые пере

числены в ст. ст. 6, 8, 10, 12 настоящих 
правил, к заявлению об основной (первона
чальной) регистрации должно быть проло
жено разрешительное удостоверение на право 
ведения регистрируемым предприятием тор
гового или иного промысла, если необходи
мость такого разрешения специально преду
смотрена законом.

16. Предприятия, внесенные в реестр, по 
их желанию, если они уплатят установлен
ные сборы, могут получить надлежащую вы
писку из реестра.

17- Сведения, которые должвы быть вне
сены в реестр в порядке основной (перво
начальной) п текущей регистрация, должны 
быть поданы надлежащими лицами не позже
2-х ведель со времевн наступления фактов, 
сведения о коих подлежат внесению в реестр, 
если специальным законом не установлено 
иного срока.

18- Лицами, которыэ обязаны подавать 
сведения, подлежащие запегенню в торговый 
реестр, признаются:



І ) що до іоріїднчиих о с і б —  їх законних 
представників (правління, одноособових ке
рівників, товаришів-розпсрядникго то-що);

2) що-до фізичних осіб—цих осіб або їх 
вірників;

3) що-до підприємств, зазначених в 
'* та 4 арг. 2 цих правил—керівників

цих підприємств або філій.

19. До заяви про поточну реєстрацію 
тфеба додати належні документи, що по
тверджують відомості, які треба заводити 
до реєстру.

20. За виняткових випадків, коли місце
вий орган Наркомторгу УСРР або Нарком- 
торг АМСРР вішає за можливе й потрібне, 
деякі підприємства можна увільнити від по
дання встановлених матеріалів з тим, що 
замість встановлених матеріалів треба по
давати інші, що так само потверджують 
факти, відомості за які треба заводити до 
реєстру.

У в а г а .  Належне підприємство повин
но обгрунтувати неможливість подання 
встановлених матеріалів та довести мож
ливість заміни їх іншими матеріалами.
21. Якщо з поданням заяви про реєстра

цію не було подано всіх документів та відо
мостей, що їх вимагає закон, то місцевий
Жп Наркомторгу УСРР або Наркомторг 

РР лайпізвіш за тиждень від дня, коли 
він одержав заяву, повідомляє заявника про 
всі документи й відомості, що їх не вистачає 
Й призначає реченець для їх подання. Про
тягом двох тижнів, як подано всі потрібні 
за законом документи й відомості, Ыа]ЖОм- 
торг УСРР повинен ах зареєструвати або ли
стовно повідомити про відмову в реєстрації, 
зазначивши підставу до -відмови.

22. Відмовитися реєструвати можна лише 
на точній підставі закону або виданих на 
його розвиток інструкцій і правил.

23. На відмову міоцевих органів торго
вельної реєстрації реєструвати, на тяганину 
в агровацжсгш реєстрації, на штрафи, що 
Тх вони накладають, а таг само на івші ч и н 
ності в справі реєстрації можна скаржити
ся до Наркомторгу УСРР.

24. Зазначепі в арт. 23 скарги подається 
протягом тижня з моменту одержання від-

1) в отношении юридических л и ц — я х  за
конные представители управление, единолич
ные управляющие, товарищи-распорядители 
Н друг.);

2) в отношении физических лиц—эти ли
ца или их доверенные;

3) в отношении предприятий, указаппых 
В'П. я. 3 и 4 ст. 2 иастоящих правил,— 
уіфавлиюші'о этих предприятий или филиа
лов.

19. К заявлениям о текущей регистрации 
должны быть поданы надлежащие докумен
ты, которые подтверждают сведения, подле
жащие внесению в реестр.

20. В исключительных случаях, если мест
ный орган Наркомгорга УООР или Наркомтоог 
АМССг найдет возможным н необходимым, 
некоторые предприятия могут быть освобож
дены от подачи установленных материалов с 
тем, что вместо установленных материалов 
будут поданы иные, которые также подтвер
ждают факты, сведения о коих подлежат 
внесению в реестр.

П р и м е ч а н и е -  Надлежащее пред
приятие должно обосновать невозможность

подачи материалов и доказать возможность
замены их иными материалами.
21- Если ори оодаче заявлена о реги

страми не будет оодаио всех документов и 
сведений, требуемых закопом, то местный ор
ган Наркомгорга УССР или Наркомторг 
АВГССР, йе позже недели со дня поступления 
к нему заявления, уведомляет- заявителя о 
всех недостающих документах н сведениях и 
назначает срок для их подачи.

6 течение двух недель со дня подачи всех 
необходимых по закону документов и сведе
ний, Наркомторг УССР должен произвести ре
гистрацию вли письменно уведомить об от
казе в регистрация с указанием основания 
отказа.

22. Отказ в регистрации может последо
вать лишь на точном основании закона или 
изданных в его развитие ппструкций и пра
вил.

23. На отказ местных органов торговой 
регистрации регистрировать, на медлеавость 
производства регистрации, на штрафы, ко
торые они налагают, а также па иные дей
ствия по регистрация, можно подавать жа
лобу в Наркомторг УОСР.

24. Указанные в ст. 23 жалобы подаются 
в недельный 'срок с момента получения см-



повідної постанови до того оргаву торго
вельної реєстрації, чинності якого оскар
жується. Скаргу протятої соми дав з ма
теріалами про справу пересилається до Нар- 
хомторгу УСРР.

Скарги на тяганину можна подавати Й 
безпосередньо до того органу, що їх повин
ний розсуджувати.

25. За невиконання встановлених для по
дання заяв про реєстрацію <основну—первіс
ну та поточну) реченців, місцевий сргав 
Нарвомторгу УСРР або Наркомторг АМСРР 
може накладати на винуватці® грошеві 
штрафи:'на перший раз—розміром до 100 
крб. і еа повторного невиконання цих ре
ченців—розміром до 300 крб.

26. За реєстрацію перелічених в арт. 2 
цих правил підприємств встановлено такі 
оплати:

1) за основну (первісну) реєстрацію— 
10 крб.;

2) за кожну зміну Й доповнення відомо
стей порядком поточної реєстрації—3 крб.;

3) за випне кожного запису з реєстру— 
1 ярб.

"27. Підприємства, що перелічені в арт. 2 
цих правил, які вже зареєстровано за по
становою РНК УСРР з 2 жовтня 1924 року 
«Про торговельний реєстр» (36. Уз. УСРР 
1924 р., Лі 39, арт. 253), не підлягають за 
цими правилами основній реєстрації вдруге. 
Поточну реєстрацію відомостей цих підпри
ємств провадиться за цими правилами.

28. Підприємства, що перелічені в арт. 2 
цнх правил, які подали заявн про реєстра
цію до надання чинности цим правилам, ре
єструється за правиламя, що регулювали 
реєстрацію цнх підприємств до недавня чин
ности дам правилам.

29. Кожне лцарябметво, що йото треба 
на підставі цих правил завести до торго
вельного реєстру, повинно зазначити на ли
стах, рахунках, фактурах, каталогах і про
спектах назву органу торговельної реєстра
ції, що до йото реєстру заведено підприєм
ство і нумер реєстрації.

Харків, 5 грудна 1927 р.

Заст. Народаього Комісара Торгівля
УСРР А. Мурім».

отвегетвующего постановления тому органу 
тортовой регистрации, действия которого об
жалуются- Жалобы в течение семи дней с 
материалами дела пересылаются б Нарком- 
торг УООР.

Жалобы на медленность могут быть поданы 
я ‘непосредственно тому органу, рассмотре
нию которого они подлежат-

25. За неисполнение установленных для 
подачи заявлений о регистрации (основной— 
первоначальной н текущей) сроков, местный 
орган Наркомторга УССР или Наркомгорг 
АМС0Р может налагать вц виновных лиц 
денежные штрафы: в первый раз—в размере 
до 100 руб. н ори повторном несоблюдения 
этих сроков—в размере до 300 руб.

26. За регистрацию предприятий, пере
численных в ст. 2 настоящих правил, уста
новлены следующие сборы:

1) за основную (первоначальную) реги
страцию—10 руб.;

2) за каждое изменение н дополнение све
дений в порядке текущей регистрации— 
3 руб.;

3) за выписку каждой записи из реестра— 
1 руб.

27- Предприятия, перечисленные в ст. 2 
настоящих правил, которые уже зарегистри
рованы в порядке постановления СИК УССР 
от 2 октября 1924 г- «О торговом реестре» 
(С. У. УССР 1924 г., Ю 39, ст. 253), не под
лежат основной регистрации вторично в по
рядке этих правил. Текущая регистрация 
сведеввй. относительно этих предприятий 
производится в порядке настоящих правил.

28. Предприятия, перечисленные в ст. 2 
настоящих правил, которые нодали заявления 
до вступления в действие настоящих правил, 
{‘егистрнруются в порядке правил, регулиро
вавших регистрацию этих предприятий до 
вступления в действие настоящих правил.

29- 'Каждое предприятие, которое на осно
вании настоящих правил подлежит внесению 
в торговый реестр, должно указывать да 
письмах, счетах, фактурах, каталогах и прос
пектах наименование органа торговой реги
страции, в реестр которого внесено пред
приятие, и номер регистрации.

Харьков, 5 декабря 1927 г.

Зам. Народного Комиссара Торговли 
УССГ А. Нуринов.



136. Лраміла, як мае Наркомторг УСРР ве
сти Украінську частину розділу ІІ торго

вельного реєстру Союзу РСР.
Підстава: артикул 31 постанови РНК 
Союзу РСР з 31 серпня 1927 року 
ЯУстава про торговельну реєстрацію*
(36. Зак. СРСР 1927р., №57, арт. 579).

1. Українську частину розділу П торго
вельного реєстру Союзу РСР веде Нарком- 
торг УСРР.

2. Реєструвати в Українській частині роз
ділу И торговельного реєстру Союзу РСР 
Наркомторг УСРР повинний такі підприєм
ства:

1) державні промислові та торговельні 
підприємства, що чппнть на засадах комер: 
дійного (господарського) розрахунку (тре
сти, торги), статути яких затверджують 
нейтральні органи УСРР;

2) державні промислові та торговельні 
підприємства, що чинять на підставі спеці
альних статутів та устав, затверджених 
від центральних та місцевих органів УСРР 
та органів АМСРР;

3) акційні (пайові) товариства, статути 
яких затвердив Уряд або центральні органи 
УСРР;

4) товариства з обмеженою відповідаль
ністю за арт. 320 ЦК УСРР <в тому числі 
•і товариства взаємного кредиту) і товарист
ва з обмеженою відповідальністю—електро
постачання.

3. Заяви про реєстрацію надсилається 
безпосередньо до Йаркомторгу УСРР, або їх 
можна надсилати і поштою. За день подан
ня за яви поштою вважається день поданая 
заяви на пошту, що лоовідчуеться датою 
поштового штемпеля або відповідною пошто
вою розпискою.

4. До заяви про основну {первісну) реє
страцію підприємств, перелічених в’ пунк
тах \ та 2-арт. 2 цих правил, треба додати:

1) колію відповідно затвердженого ста
туту або устави, па підставі яких чинить 
підприємство, в 2-х примірниках, та всі змі
ни, якщо вони сталися;

2) копію постанови відповідної установи 
про настановлення керівний их органів 
(правління, керівника, ревізійної комісії). 
Потрібно докладпо вказати прізвища, імена 
та ло-батькові кожного члена правління, ке
рівника та ревізійної комісії;

136. Правила ведения Наркомторг ом УССР 
Уфаинской части раздела ІІ торгового ре

естра Союза ССР.
Основание: статья 31 постановления 
СНК СССР от 31 августа 1927 года 
„Положение о торговой регистрации■ 
(С. 3. СССР 1927 г., № 57, ст. 579).

1. Украинская часть, раздела ІІ торгово
го геестра СССР ведется Наркомторгоч 
УССР.

2. Регистрация в У краинской части раз
дела ІІ торгового реестра СССР, произво
дящейся Наркомторгом УССР, подлежат сле
дующие предприятия:

1) государственные, промышленные и 
торговые предприятия. оействухчпнс на на
чалах коммерческого (хозяйственного) рас
чета (тресты, торги), уставы которых ут
верждают центральные органы УССР;

2) государственные, промышленные и 
торговые предприятия, существующие на 
основании отдельных уставов, положений, 
утвержденных центральными и местными 
органами УССР и органами АМССР;

3) акционерные (паевые) о-ва, уставы 
«югтрых утверждены Правительством или 
центральными органами УССР;

4) т-ва с ограниченной ответственностью, 
согласно ст. ЗгО Ш УССР <в том числе <нва 
взаимного кредита) и т-ва с ограниченной 
ответственностью по слектроснабжеияю.

3. Заявления о регасірацин додаются не
посредственно в Наркомторг УССР или могут 
быть переслаиы почтой. Днем подачи заяв
ления почтой считается день подачи заяв
ления на почту, что удостоверяется датой 
почтового .штемпеля или соответствующей 
почтовой распиской.

4. К заявлению об освовной (первоначаль
ной) регистрации предприятий, перечислен
ных в пунктах 1 н 2 ст. 2 настоящих пра
вил, необходимо приложить:

1) копию устава или положения, на ос
новании которых существует предприятие, 
утвержденное в установленном порядке, в 
2-х экземплярах, я все изменения, если та
ковые произошли;

2) копию постановления соответствующе
го учреждения о назначении руководящих 
органов (правления, управляющего, ревизи
онной комиссии). Необходимо подробно ука
зать фамилии, имена и о чества каждого 
члена правления, управляющего и ревизи
онной комиссия.



3) збірний опис 8 оціаку «айва, що було 
передано оіщриємству в рахунок його ста- 
тутового капіталу;

4) встуюннй баланс підприємства;
5) «опію постанови відповідної установи 

нро затвердження балансу;
6) копію акта про прийняття керівнячим 

органон майна підприємства;
7) довідку про ос-ідов закладів, окремих 

контор, представництв, філій підор-иемства 
та його веріваяого органу;

8) квитанцію фінвідділу про внесення 
встановлених реєстраційних оплат.

6. До реєстру вказаних в арт. 4 цих пра
вил підприємств заводиться такі відомості:

1) Лв реєстрового листа:
2) фірмееу зазву;
3) дату основно! {первісної) реєстрації;

4) У* реєстрового валке у та дату заве
деная його до реестру;

б) хто та кола затвердив статут або уста
ву та їх зміни;

! 6) назву держоргану, що відає реєстрова
них підприємством;

1 7) об’єкт діяльносте;
8) реченець діяльносте, якщо -його вста

новлено;
9) визначений в статуті {уставі) розмір 

статутовсто капіталу;
ЗО) осідок керівиичого органу (правлін

ня, управління). прізвища, імена та по-батс- 
кові всіх членів керівннчого органу (кленів 
правління, керівника), а так само аиректора- 
розпорюнша, кеп така посада є у реєстро
ваному інсптрянхстві;

11) звернення до ліквідації й закриття 
зареєстрованого підприємства;

12) філії А їх осідок;
13) вдомості про внесення реєстраційних 

оплат;
14) відомості про вчинення реєстраційних 

публікацій.
6. До заяви про основну {первісну) реє

страцію шийних (пайових) товариств тре
ба доїсти:

1) копію відповідно затвердженого ста
туту т-®а в 2-х пртгірникап, та засіп 
статуту, язя вовн слалася;

2) нумерн газет, де оголошено про за
твердженая статуту товариства;

3) сводную опись и оценку имущества, 
которое было передано предприятию в счет 
его уставного капитала;

4) вступительный баланс предприятия;
5) копию‘постановления соответствую

щего учреждения об утверждении баланса;
6) копию акта о принятии руководящим 

органом -имущества предприятия;
7) справку о местонахождении заведений, 

отдельных контор, представительств, филиа
лов предприятия и его руководящего органа;

8) квптатгця.о финотдела об ушате уста
новленных сборов.

5. В реестр Относнтелыно указанных в 
ст. 4 пастоящнх правил предприятий зано
сятся следующие сведения:

1) >6 реестрового листа; *
2) фирменное наименование:
3) дата основной {первоначальной) реги

страции;
4) Уз реестровой записи в дата занесення 

ее в реестр;
5) кем я коша утвержден уста® иля по

ложение и их изменения;
6) наименование госоргапа. в ведении кое

го находятся -регистрируемое предприятие;
7) предмет деятельности:
8) срок деятельности, если таковой уста

новлен;
9) определенный в уставе (положения) 

размер уставного капитала;
10) местонахождение руководящего орга

на (правлення и управления), фамилии, 
имена н отчества всех членов руководящего 
органа (членов правлення, управляющего), 
а также директора-распоредите.та. если та
ковая должность существует в регистрируе
мом предприятии;

11) обращение к лшивндации я прекраще
ние зарегистрированного оредарнятия;

12) филиалы и их местонахождение;
13) сведения об уплате регистрационных 

сборов;
14) сведем# о совершения регистра

ционных публикаций.
6. К заявлению об основной (первона

чальной) регистрация акционерных (-паевых) 
обществ необходимо приложить:

1) копию устава о-ва, утвержденного п 
тогакптеїшох осряяве, в 2-х экземплярах, и 
изменения устава, если таковые произошли;

2) номера газет, н которых опубликовано 
сб’явлепне об утауукдетт усгага о-ва:



3) підписаний від правління загальний 
список акціонерів (пайщіків) з зазначенням 
кількосте акцій (паїв), що придбав кожний 
акціонер (пайщик), та суху зроблених внес
ків готівкою і хайдом (розподіл акцій —
паїв);

4) розподіл акцій (паїв) між державними 
установами та підприємствами і кооператив
ними та приватними підприємствами, воли 
реєстроване підприємство лгішане;

5) копію звіту фундаторів;
<*) копію протоколів попередніх та фун

даторських зборів;
7) копію доповіде комісії, що обирається 

для перевірки звіт\- фундаторів, та відомо
стей що до оцінки внесеного майна;

8) вступний баланс;
9) копії актів про перебрааня майна, що 

внесено на сплату акцій (паїв);
10) довідку про осідок філій та правлін

ня, товариства;
11) належні документи обрання складу 

правління та зокрема голови правління та 
дпректора-розпорядника, коли таку посаду 
передбачено статутом (вказати докладно 
прізвища, імена та ло-батькові членів корів* 
вільх органів);

12) квпг&нцію фінвідділу про внесення 
встановлених реєстраційних оплат.

7. До заяви про основну {первісну) реє
страцію товариств з обмеженою відповідаль
ністю треба додати:

1) копію відповідне затвердженого стату
ту, що його затверджено, в 2-х примірниках 
та зміни, коли вони сталися;

2) №№ газет, де вчинено публікацію про 
затвердження статуту товариства та зміни 
його, воли вони сталися. Цей матеріал до
дається, тіи обов'язковість публікації про 
затвердження статуту встановлено чинни
ми законами;

3) спис членів товариства, що його повин
но підписати правління, з зазначенням в 
ньому дати складання його, кількосте паїв, 
що придбав кожний пайщик, та розмір плес
ків на оплату паїв (зокрема готівкою та 
майном);

4) копію звіту фундаторським зборам про 
організацію товариства;

5) копію протоколу фундаторських збо
рів:

(і) вступний баланс;

3) подписанный правлением общий спи
сок акционеров (пайщиков) с указанием ко
личества акций (паев), приобретенных 
каждым акционером (пайщиком), я г у м м у  
произведенных ш взносов наличными в 
имущества (распределение акций—паев);

4) распределение акций (паев), между гос
учреждениями и предприятиями и коопера
тивными и частными предприятиями, если 
регистрируемое предприятие смешанное';

5) кошпо отчета учредителей;
6) коплю протокола предварительного в 

учредительного собрат!;
7) копию доклада комиссии, избираемой 

для проверки отчета учредителей, и своде- 
ннй, относящихся к оценке внесенного иму
щества;

8) вступительный баланс;
9) копии актов о принят имущества, 

внесенного в оплату акцпй (паев); ,
10) справку о местонахождении филиалов 

и правления о-ва;
11) надлежащие документы об избрании 

состава правления и, в частности, председа
теля правления и дпрсктора-распорнди- 
теля, если таковая должность предусмотрена 
уставом (указать подробно фамилии, имена 
и отчества руководящих органов);

12) квитанцию финотдела об уплате уста* 
повлеігньк регистрационных сборов.

7. К заявлению об основной (первоначаль
ной) регистрации т-ва с ограниченной от
ветственностью надлежит приложить:

1) копию устава, утвержденного а уста
новленном порядке, в 2-х экземпляр»* и из
менения. если таковые произошли:

2) ХгХ* газет, где произведены публика
ции об утверждении устава т-ва и измене
ний его, если таковые произошли. Этот ин
тервал прилагается, если обязательность 
публикации об утверждения устава устано
влена действующими законами;

3) список членов т-ва. который должен 
быть подписан правлением, -с указанием в 
нех даты составления его, количества паев, 
приобретенных каждым пайщиком, я размер 
взносов на оплату паев (в частности—па- 
личвьмге и имуществом);

4) копию огчета учредительскому собра
нию об организации т-ва:

М коплю протокола учредительского еоб- 
рашя;

6) вступительный баланс;



7) аалемі документи про обрання керів- 
яичи органів з зазначенням докладяого їх 
складу та зокрема вказати прізвища, иіева 
та «Міатьгові аси членів;

8) квитанцію про вводе ея встановленні 
реєстраційних оплат.

6. До торговельного реєстру акційних 
(пайових) товариств та товариств з обмеже
ною відповідальшстю валежвть завести та
кі відомості:

1) У* реестрового дета:
2) фірмеяу назву;
3) Д* реєст{>оваго запису і дату йото 

ааведеяяа до реєстру;
4) хто і коли затвердне статут та діяв 

його;
5) назву органа, що відає реєстрованим 

пдармемством;
6) об’єкт діяльності;
7) речевець існування, коли його вста

новлено;
8) визначений в статуті розмір пайового 

(основного, складеного та інш.) капіталу;
9) реченці зібрання пайового (основного, 

складеного та ігіш.) капіталу;
10) роомір фактично зібраної частявн па

йового (основного, складеного та інп.) ка
піталу;

11) номіналі ну ціну І рід акцій (паю) і 
розподіл їх, передбаченні в статуті;

12) розмір додаткової відповідальності в 
зобов'язаннях реєстрованого сиприемства. 
коли таку додаткову відповідальність перед
бачено статутом;

13) осідок херівничиї органів, прізвища, 
імева та по-батікові всіх членів правління 
(або іншого органу) та діректора-розпорад* 
яка. коди така посада є в реєстрованому 
підпрмметві;

14) звернешя до ліквідації та придянеп 
не «овування зареєстрованої особі;

15) філії та їх осідок;
16) назву фундаторів, а за належно вн- 

шдаів, їх громадянство;
17) відомості про внесення реєстраційної 

ооліті;
18) відомості про вчінеивя реєстраційнії 

публікацій.
9. Матеріал про реєстрацію «дорадите, 

що перелічені 9 арт. 2 цех правил, подаєть
ся в коліях, які засвідчує правління або 
іншій керіванчій орган.

10. Окрім тих документів, що перелічені 
в арт. арг. 4, 6. 7 цих правил. до їаая про

7) надлежащие документы об избранна 
руководящих органов с указанной подробно
го кх состава а, кроме того, указать фамя- 
лвк, имена в отчества всех члєеов;

8) кеятаецнв об ушате ус гановленлых 
регистрационных сборов.

8. В торговый реестр относительно акцио
нерных (паевых) о-в я т-в с ограниченной 
ответственностью -подлежит внесли следу
ющие овеаения:

1) Хх реестрового лета;
2) фирменное наименование;
3) Хх реестровой заднее и дату ее №•- 

гевея в реестр;
4) кем в когда утвержден устав к измене- 

тя его;
5) наименование органа, в ведении кото

рого натопятся регистрируемое предприятие;
6) предмет деятельности;
7) срок существования, если таковой 

установлен;
8) определенный в уставе размер паевого 

(«йвовного, складочного я др.) капитала;
9) сроки собирании паевого (основного, 

складочного я др.) калггала;
10) размер фактически собранной части 

паевого (основного, складочного н др.) на
читала;

11) воминальиая цепа я род акций (наев) 
и распределение ал, предусасотрешюе в 
уставе;

1?) размер дополнительной ответственно
сти по обязательствам регистрируемого пред
приятия, если таковая дополнительная от
ветственность предусмотрена уставом;

13) местонахождение руководящих орга
нов. фамилия, имена и отчества всех членов 
правления (или иного органа) и директора- 
распорядителя. если таковая должность су
ществует в регистрируемом предприятии;

14) обращение к ликвидации и прекраще
ние зарегистрированного лица;

15) филиалы и их местонахождение;
16) наименование учредителей и в надле

жащих случаях их гражданство;
17) сведения об уплате регистрационного 

сбора:
18) сведения о совершении регистрацион

ных публн :аций.
9. Материалы о регистрация предприятий, 

перечисленные в ст. 2 настоящих правил, по
даются в копиях, удостоверяемых правле
нием ын иными руководящими органами.

10. Кроме тех документов, которые пере
числены в ст. ст. 4, 6. 7 настоящих правил.

«



основну (первісну) реєстрацію треба додати 
дозвільну посвідку «а право реєстрованого 
підприємства торгувати або сромнслурати, 
коли потребу такого дозволу передбачено 
еяепіяльним заковом.

11. Шдприємства, що заведеш до реєстру, 
па їх бажання, коли вони внесуть встано
влені оплати, можуть одержати залежний 
витяг з реєстру.

12. Відомості, що її треба завести де ре
єстру за основною (первісною) та поточною 
реєстрацією, повинні подати належні особи 
не пізніш за 2 тижні, як настали фактп. 
відомості про яга треба завести до реєстру, 
коли шедіяльтгм законом не встановлено 
іншого речення.

13. До заяв про поточну реєстрацію треба 
додати належні документи, що стверджують 
відомості, які треба завести до реєстру.

14. За виняткових випадків, коли Нарком- 
торг УСРР визнає за можливе і потрібне, де
які підприємства можна звільняти від по
дання встановлених матеріалів з тим, що 
замість встановлених матеріалів будуть по
дані інші, що гак само стверджують факти, 
відомості про які треба заводити до реєстру.

У в а г а .  Належне підприємство по
видло обгрунтувати неможливість подан
ня встановлених матеріалів та довести, 
що їх можна замінити іншими матеріа
лами.
15. Разом з торговельною реєстрацією 

коштам зареєстрованої особи Наркомторг 
УСРР робить оголошення про відбулий запис 
її до торговельного реєстру. Це оголошення 
робиться в газеті «Кети ВУЦВК*. £ публі
кації про реєстрацію (основну та потеяьу) 
скорочено треба зазначити такі відомості:

1) про підприємства, що перелічені в 
плі. 1 і 2 арт. 2 цих правил: а) V» (реестро
вого листа та дату заведешія запису до реє
стру; б) фірму; в) визначений в статуті 
об'єкт -діяльности; г) реченець дюльлостг, 
якщо Його встановлено; д) визначений в ста
туті* (уставі) (розмір статутовото капіталу;
е) осідок корівшпого органу; ж) зверненпя 
до ліквідації н закриття підприємства;

к заявлению об основной (первоначальной) 
регистрации должно быть приложено раз
решение на право ведении регистрируемым 
предприятием торгового или иного про
мысла, если необходимость такового разре
шения предусмотрена специальным зако
ном.

И. Предприятия, занесенные в реестр, 
по их желанию, если они уплатят уста
новленные сборы, могут иолучать надлежа
щую выписку из реестра.

12. Сведения, подлежащие внесеиию в 
реестр в порядке основной (первоначаль
ной) и текущей регистрации, должны быть 
поданы надлежащим лицом не позже 2 не
дель со времени наступления фактов, ївс- 
дешіа о которых подлежат занесению в 
реестр, если специальным закоиом йе уста
новлено иного срока.

13. К заявлениям о текущей регистрации 
должны быть поданы надлежащие доку
менты, подтверждающие сведения, подле
жащие занесенню в реестр.

14. В исключительных случаях, когда 
Наркомторг УССР найдет возможным и не
обходимым,—некоторые предприятия мо
гут быть освобождены от подачи установ
ленных материалов с тем, что вместо уста
новленных материалов будут поданы 'дру
гие, которые также подтверждают факты, 
сведения о которых подлежат занесению в 
реестр.

П р и м е ч а н и е .  Надлежащее пред
приятие должно обосновать невозмож
ность подачи установленных материалов 
и доказать возможность замевы их ивммя 
материалами.
15. Одновременно с торговой регистра

цией ра счет зарегистрированного лица, 
Наркомторг УССР производит публикацию о 
произведенной в торговом реестре записи. 
Эта публикация производится в газете 
«Вісти ВУЦВК*. В публикации о регистра
ции (основной и текущей) в сокращенном 
виде, должны быть указаны следующие све
дения:

1) относительно предприятий, перечис
ленных в п.п. 1 и 2 ст. 2 настоящих пра
вил: а) Ле реестрового листа и дата зане
сения залгасн в реестр, б) фиала. в) опреде
ленный в уставе предмет ' деятельности,
г) срок деятельности, если таковой уста
новлен. д) определенный в уставе (положе
нии) размер уставного капитала, е) место
нахождение руководящего органа, Ж) обра
щение к ликвидация и прекращение пред
приятия;



2) яро гиеційні (пайові) товариства: 
а> У* реєстрового запису та дату реєстра
ції; б) фірму товариства; в) об’єкт діяльно
сте; г) розмір сгатутового капіталу та фак
тично зібрану частину його; д) номінальну 
піну і рід акцій (паїв); е) повернення до 
ліквідації та закриття товариства;

3) до товар:ктв з обмеженою вцяовідаль- 
вістю: а). № реестрового запису та дату 

•реєстрації; 6) фірну товариства; в) об‘®т 
діяльности; г) реченець діяльности; д) роа- 
лір складеного капіталу або найменший 
Його розмір, що його передбачено в статуті, 
та нооопальний розмір паю; е) реченець зіб
рання складеного капіталу та фактично зіб
рану частішу; ж) повернення до .п&відації та 

закриття товариства; з) розмір додаткової 
««аовідальностн.

16. Разом з заведеїшям (за основної ре
єстрації) належного підприємства зо -реестру. 
Наркомторг УСРР надевлае копію статуту 
(устави) або Його засів на оголошеяня в дру- 
гому відіиі Зо. Узак. УОРР коштом реєстри- 
даного підприємства.

17. Якщо з подавши заяви про реєстра
цію йе буде подано всіх докужеиіів та відо
мостей, що їх вимагав закон, то Наркомторг 
УСРР найпізиіш за тиждень, як одержав 
заяву, повідомляв заявника про всі докумен
ти й відомості, що їх яв вистачав, і призна
чав реченець па їх перонне. Протягах двух 
тижнів з дня лодапня. всіх потрібних за за
коном документів і відомостей Ларкомторг 
УСРР повинен або провести реєстрацію або 
листовно повшвгго про відмову в реєстрі, 
зазначивши підставу відмови.

16. Вимовлятися реєструвати можна ли
ше яа точній виставі закону або виданих па 
його розвиток гаструкцій та правил.

19. На відмову реєструвати та тягапвяу 
в ^«веденні реєстрації, аа запровадження 
неправильних амін до записів торговельного 
реестру, аа штрафи, що їх накладав Нар
комторг УОРР, а так само ва інші дії в 
справі реєстрації, можна подавати скарги 
до Наркомторгу СРСР.

20. Зазначені в арг. 19 цех правил скар
га подасться дротагож тижня з дяя одер
жання відповідної постанови до того органу 
торговельної реєстрації, дії якого оскаржу- 
втьоя. Ояргх протягом СОП (ИМ 9 ■ВТСфІІ-

2) относительно акционерных (паевых) 
о-в: а) .V* реестровой записи и дата реги
страции, б) фирма о-ва, в) предмет деятель
ности, г)а размер уставного капитала и фак
тически собранная часть его, д) номиналь
ная цена и род акций (паев), е) обращение 
к ликвидация н прекращение о-ва;

3) относительно т-в с ограниченной ответ- 
ствечиюстью: а) № реестровой записи и да
та регистрация; 6) фирма т-ва; в) предмет 
деятельности; г) срок деятельности; д) раз
мер складо'яюго -капитала или наименьший 
ого размер, предусмотренный уставом, л 
»юминальный размер пая; е) срок собрания 
складочного капитала а фактически собран
ная часть, ж) обращение к ликвидации ц 
прекращение т-до, о) размер дополаительной 
огаетствепіюстп.

16. Одновременно с занесением (при ос
новной регистрации) надлежащего пред
приятия в реестр, Наркомторг УССР посы
лает копню устава (положения) пли его 
изменений для опубликования, за счет реги
стрируемого предприятия, во втором отделе
36. Уз. УССР.

17. Если дри подаче заявления о реги
страции не будут поданы все требумые 
законом документы и сведения, то Нарком
торг УССР -но -позже недели после поступле
ния к нему заявления, уведомляет заявите
ля о всех недостающих документах в 
сведениях и назначает срок для их 
подача. Б течение двух недель со дня пода
чи всех необходимых по закому докумен
тов в сведений, Наркомторг УССР должен 
или произвести регистрацию или письмен
но уведомить об отказе в регистрации с 
указанием основании отказа.

18. Отказ в регистрация может последо
вать лишь на точном основания закона или 
веданных в его развитие инструкций и пра
вы.

19. На отказ в регистрации, па медлен
ность производства регистрации, на вне
сение непрофильных 'изменений в записи 
торгового реестра, аа штрафы, которые 
налагает Наркомторг УССР, а также ва иные 
действия по вопросу регистрации, можво 
подавать жалобы в Наркомторг СССР.

20. Указанные в ст. 19 настоящих пра
вел жалобы подаются в ведельвый срок со 
дня получения соответствующего постанов
ления тому органу торговой регистрация,

которого обжалуются. Жалобы вте-



ялами про справу пересилається до кого яа- 
лежить.

У в а г а .  Скарги на тяганину ножна
подавати Й безпосередньо до того органу.

розсудові якого вони підлягають.

21. За невігконаїшя речепидв, встановле
них для подання заяв про реєстрацію осно
вну <первіону) та поточну, Наркоосторг 
УСРР може накладати на винуватців грошеві 
штрафи: в перший раз—розміром до 100 
крб. і за ловторвого невиконання цих ре* 
ченців—розмірові до 300 крб.

22. За осіб, що зобов'язані подавати відо
мості, які належить записувати до торго
вельного реєстру що до юридичних осіб, вва
жається їх законних представників (прав
ління, одноособових керівників то-що).

23. За реєстрацію перелічених в арт. 2 
цих правил підприємств встановлено такі 
оплати:

1) за основну (первісну) реєстрацію— 
25 крб.;

2) за кожву зміну і доповнення відомо
стей порядком поточної реєстрації—5 крб.;

3) за випис кожного запису з реестру—
2 крб. '

24. Підприємства, що перелічені в арт. 2 
цих правил, які вже зареєстровані в Нар- 
комторзі УСРР за постановою РДК УСРР . 
2 жовтня 1924 р. <І1ро торговельний ре
єстр» <36. Уз. УСРР 1924 р., )& 39, 
арт. 253), не підлягають основній (первіс
н і й )  реєстрації вдруге за диши правилами. 
Поточну реєстрацію відомостей цих підпри
ємств провадиться за цими правилами.

25. (Підприємства, що перелічені в арт. 2 
цих правил, які подали заяви про їх ре
єстрацію до надавня чинности цим прави
лам, реєструється за правилами, що регу
лювали реєстрацію цих підприємств до ва- 
даппя чинности цим правилам.

26. Кожне підприємство, що його треба 
на підставі цих правил завести до торго
вельного реєстру, повинно зазначити на ли
стах, рахупках, фактурах, каталогах та 
проспектах вазву органа торговельної! ре
єстрації, що до Його реєстру заведено під
приємство і нумер реєстрації.

Харків, 2 жонтня 1928 р. .
Заст. Народнього Комісара Торгівлі

УСРР А. Нурінов.

чеиие семи дрей с материалами по делу 
пересылаются ню дрнвадлежаостя.

П р и м е ч а н и е .  Жалобы на медлен
ность могут быть подаваемы и непосред
ственно тому органу, рассмотрению кото
рого ови подлежат.
21. За вексполнеиие сроков, установлен

ных для подачи заявлений о регистрации 
основной (первоизчааыгой) л текущей, Нар- 
кохторг УССР может наложить на виновных 
лиц денежные ппрафы: в первый раз в раз
мере до 100 рублей, а ори повторном несо
блюдении ©тих сроков—в размере до 300 
рублей.

22. Лицами, которые обязаны подавать 
сведения, подлежащие занесению в торго
вый реестр, їв отношении юридических ЛИЦ, 
считаются их законные представители (пра
вление, единоличные управляющие и др.).

23. За регистрацию перечисленных в 
ст. 2 настоящих правил предприятий уста
новлены следующие сборы:

1) за основную (первоначальную) реги
страцию—25 руб.;

2) за каждое изменение и дополнение 
сведений в порше текущей регистрации— 
5 рублей;

3) за вьшксь каждой записи из реестра— 
2 рубля.

' 24. Предприятия» перечисленные в ст. 2 
настоящих правил, которые уже зарегистри
рованы в ЯІжомторге УССР в порше по
становления (Ж УССР от 2 октября 1924 г. 
«О торговом реестре»' (С. У. УССР 1924 г.. 
№ 39, ст. 253), не подлежат основной (перво
начальной) регистрации вторично о лорядте 
настоящих правил. Текущая регистрация све
дений относительно «этих предприятий про
изводятся в порше (настоящих правил.

25. Предприятия, перечисленные в ст. 2 
настоящих правел, которые подали заявле
ние о своей регистрация до вступления в 
действие настоящих правил, регистрируются 
в порядке правил, которые регулировали ре
гистрацию этих предприятий до вступления 
в действие настоящих правил.

26. Каждое предприятие, которое на осно
вании настоящих правил подлежит внесению 
в торговый реестр, должно указывать на 
письмах, счетах, фактурах, каталогах я про
спектах наименование органа торговой ре
гистрации, в реестр коего занесено пред
приятие п номер регистрации.

Харьков, 2 окТморм 1.-28 г.
Зав. Народного Комиссара Торговли

4 УСОР А. Куримом.



ПОСТАНОВА НК РСІ УСРР.
137. Інструкція • справі організації ц робо
ти Українського Бюра Інституту Державних 
Бухгалтерів Еиспертів при Народньому Комі- 
саріяті Робітнича-Сея енської Інспекції УСРР 

та його місцевих органах.
1. На підставі арт. 1 постанови РНК 

УСРР з б лютого 1926 рову «Про Україн
ське Бюро Державних Бухгалтерів Експер
тів ори Народньому Комісаріаті Робітничо- 
Селянської Інспекції та його імісцввнх орга
нах (36. Уз. УО>Р 1926 р . , №  12 арг. 86), 
утворюється Українське Бюро Інституту 
Державних Бргалтерьв-Експертів при Ла- 
родньому Комісаріяті Робітничо-Селянської 
Інспекції УСРР.

Місцевими філіями Українського Бюра 
ІДБЕ в округові відділи Українського Бюра 
ІДБЕ або округові державні бухгалторп-екс- 
нерти ари округовнх відділах РСІ.

У в а г а .  Мережу місцевих філій вста
новлює Українське Бюро ІДБЕ та за
тверджує Колегія НК РСІ УСРР.

2. Мета Бюра—допомагати в правильній 
поставі рахівництва й бухгалтерської звіт- 
ности в державних, мішаних, кооператив
них, громадських і приватних підприємствах 
та в державних установах, зобов'язаних 
прилюдною звітністю, а так само давати 
висновки у всіляких инталиях рахівництва 
й звігности на вимоги державних, громад
ських та кооперативних органів, уставов і 
приватних підприємств.

3. Українське Бюро ІДБЕ утворюється в 
складі: голови, зздтувдиха голови, відпові
дального секретаря та десяти членів, що їх 
призначає НК РСІ УСРР, а округові відділи 
бюра—в складі: голови, заступника голови, 
відповідального секретаря й 4 членів, що їх 
призначає округовий відділ РСІ та затверд
жує НК РСІ УСРР на подання Українського 
Бюра.

і «•
4. Для' іспиту но прийому дійсних членів 

і кандидатів Українське Бюро та округові 
відали ІДБЕ можуть виділяти прн&мальео- 
(сшгтову комісію в складі голови та від 2 до 
5 членів.

5. Ла обов'язок приймально-іспитової ко
місії покладається провадити іспити за вста
новленою пропраною. Як провадити іспити 
на місцях, де за місцеву філію українського

к

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НК РКИ УССР.
137. Инструкция по организации и работе 
Украинского Бюро Института Государствен
ных Бухгалтероа-Зкспертов при Народном 
Комиссариате Рабоче-Крестьянской Инспек

ции УССР и его местных органах.
1. Ба осповашш ст. 1 постановления СИК 

УССР от 5 февраля 1926 г. «Об У і:,стоком 
Бюро Государственных Бухгалтеров-Экспер- 
тов при Народном Комиссариате Рабоче-Кре
стьянской Инспекции н его местных орга
нах* (С. У. УСОР 1926 г.. У* 12, ст. $Г>), 
организуется Украинское Бюро Института 
Государственных Бухгалтеров-Зксперчов при 
Народном Комиссариате Рабоче-Крестьязской 
Инспекции УОСР.

Местными филиалами Украинского Бюро 
ИГБЭ являются окружные отделы Украин
ского Бюро ИГБЭ нли окружные 'Государ
ственные бухгалтера-эшгерты при оегружиом 
отделе РКИ.

П р и м е ч а н и е .  Сеть местных фи
лиалов устанавливается Украинским Бюро

ИГБЭ н утверждается Коллегией) НК РКП
УОСР.

•2. Цель Бюро—помочь в правильной по
становке счетоводства н бухгалтерской от
четности в государственных, смешанных, 
кооперативных, общественных я частных 
предприятиях и в государственных учрежде
ниях, обязанных публичной отчетностью, 
равно как н дача заключений по всякого 
рода вопросам счетоводства и отчетности по 
требованию государственных, обществевных 
и кооперативных организаций, учреждений 
и частных предприятий.

3. Украинское Бюро ИГБЭ организуется 
в составе: 'Председателя, заместителя пред
седателя, ответственного секретаря и десяти 
членов, каковые назначаются НК РКИ УССР, 
а окружные отделы бюро—в составе: пред
седателя, заместителя председателя, ответ
ственного секретаря и четырех членов, ка
ковых назначает окружной отдел РКП н 
утверждает НК РКП по представлению 
Украинского Бюро ИГБЭ.

4. Для испытания со приему действитель
ных членов н кандидатов Украинское Бюро 
ИГБЭ п окружные отделы могут выделять 
прнемочпо-иопытательпую комтюспю в со
ставе председателя я от 2 до 5 членов

5. На обязанности приемочно-исльгтатель- 
4 гой комиссии возлагается производство 
испытаний по установленной программе. 
Порядок испытаний на местах, ц*е вместо



бюра є «фуговий державний бухгалтер- 
експерт, це встановлює Українська Бюро в 
кожному окремому випадкові в залежності 
від місцевих умовив.

6. Особи, що бажають вступиш до скла
ду членів ІДБЕ, заповнюють у двох тгонмір- 
янках авкету встановленого зразку. Другий 
примірник анкети з тим чи іншим виснов
ком Українське Бюро надсилає до Централь
ного Бюра ІДБЕ при НК РСІ Союзу РСР, а 
округові філії—до Українського Бюра ІДБЕ.

7. При прийомі анкет стягається вступ
ний внесок в розмірі одного карбованця- Цей 
внесок не повертається й тоді, коля заяву, 
розглянувши її, відхилено; анкети не по
вертається.

8. Дійсними членами ІДБЕ можуть бути 
особо, які задовольняють одній з нижчена- 
ведлипх вимог:

1) стаж на посаді відповідального керів
ника рахівничої частини протягом найменш 
п’яти років з умовою складення іспиту за 
встановленою програмою;

2) наявність досить відомого Українсько
му Бюрові практичного досвіду в фінансовій 
та суто бухгалтерській роботі;

3) наявність власних наукових праць з 
галузи рахункових та фінансово-економічних 
дисциплін.

У в а г а  1. За наявності вищої осві
ти по рахівництву й звітності практич
ний стаж можна зменшити до трьох ро
ків.

У в а г а  2. Осіб, що мають згадану 
освіту, але не мають потрібного -практич
ного стажу, зараховується кандидатами 
доти, доки не буде доповнено стажу і 
складено іспит а.

Плату за іспит встановлюється в де
сять карбованців.
9. Членами ІДБЕ не можуть бути:
1) особи, що їх позбавлено виборчих прав 

за Конституцією УСРР;
2) і собьі, н о їх обиеженовлравчх судовно;
3) оообя, що є під судом та слідством.

У в а г а .  Дійсних членів та хащндатів, 
що є під слідством, не можна призначати 
на експертні роботи.

10. Осіб, що не склали встановленого іс- 
онту, допускається вдруге до іспиту, проте, 
не раніш, ЯК ПО ШІСТЬОХ МІСЯЦІВ після кож
ного іспиту.

местного филиале Украинского Бюро есть 
окружной государственный бухгалтер-экс
перт, устанавливает Украинское Бюро в 
каждом отдельном случае в зависимости от 
местных условий.

6. Лица, желающие вступить с число чле
нов ИГБЭ, заполняют в двух экземплярах 
анкету установленного образца. Второй эк
земпляр анкеты с тем или иным заключе
нием Украинское Бюро посылает в Централь
ное Бюро ИГБЭ при НК РКП Союза ОСР, а 
окружные филиалы — в Украинское Бю
ро ИГБЭ.

7. Яра приеме анкеты взимается вступи
тельный взнос в размере одного рубля, ко
торый не подлежит возврату в случае откло
нения заявления; анкеты но возвращаются.

8. ДеВстонтельнымн членами ИГБЭ могут 
быть лица, удовлетворяющие орному из ни
жеуказанных требований: ,

1) стаж в должности ответственного руко
водителя счетной части па протяжении ле 
менее пяти лет, при условии сдачи экзамена 
•по установленной программе;

2) наличие достаточно известного Украин
скому Бюро практического опыта в финан
совой и бухгалтерской работе;

3) наличие собственных научных трудов 
в области счетвых я фияаясово-экояомвче- 
скнх дисциплин.

П р и м е ч а н и е  1. При наличии выс
шего образования по счетоводству и отчет
ности практический стаж может быть 
уменьшен до трех лет.

П р и м е ч а н и е  2. Лица, имеющие 
указанное образование, но ле алеющие 
требуемого практического стажа, зачис
ляются «ащнцатами до того времени, по
ка будет допоДнеп стаж и сдан экзамен.

Плата за экзамен устанавливается в
^ десяти рублей.

зми ИГБЭ не метут быть:
1) ляпа, лишенные избирательного ігрова 

по Конституции УОСР;
2) лица, кои ограничены в правах по суду;
3) лица, находящиеся под судом я след

ствием.
П р и м е ч а н и е .  Действительные чле

ны я канднлаты, находящиеся оод след
ствием, не могут назначаться па эксперт
ные работы.
10. Лица, не выдержавшие установлен

ного экзамена, допускаются вторично к 
экзамену не раньше, как через 6 месяцев 
после каждого екзамен*.



11. Осіб, що їх прийнята філії на членів 
та кандя.лагів ІІЇБЕ. остаточно затверджує 
Колегія НК РСІ УСРР на подання Україна- 
«ого Бюра ІДБЕ.

12. Про затвердження членів та каядша- 
тів оголошується у відповідних офіційних 
органах друку.

13. Члени й кандидата ІДБЕ виплачують 
щорічно членський внесок розміром десять 
карб. Членські й кандидатські квитки цент* 
раліеовано видав Українське Бюро.

У в а г а .  Членські внески виплачують 
члени та кандидати Українському Бюрові 
та його філіям оогіврічво <у січні та в 
.тинні).
14. Число членів 1 кандидатів ІДБЕ при 

Українському Бюрі та всіх його філіях ве 
обмежується.

15. Щоб провадити роботи, яві -входять 
до завдання ІДБЕ, Українське Бюро ІДБЕ та 
Його місцеві філії можуть виділяти різні 
секті наприклад: а) торговельну, б) проми
слову. в) банківську, г) бюджету, з) сіль
сько-господарчу, е) кооперативну, ж) кому
нальну та інші. Секції ні можна вдподіляти 
на підсекції за огс, а’птм фахом.

16. Як надійдуть до Українського Бюра 
вимоги на експертизу, експертів відряджу- 
егься на експертні роботи за спеціальним 
падхпом і з призначення голови Унраїнсько- 
го Бюра або його заступника та за підписом 
одного з лих 1 відповідального секретаря.

17. Члени ІДБЕ та кандидати но мають 
права, не повідомивши листовно про вваж
ливі причини, ухилятись від виконання ро
біт, пто торучають та органи Українського 
Бюра ІДБЕ.*

У в а г а .  Члени ІДБЕ та кандидати не 
, мають права виконувати будь-які роботи,
; що входять у завдання Українського Бю- 

ра в тих установах.- де вони є на службі.

16. -Роботу бухгалтерн-експерти прова
дять за ■плату за умовою між Українським 
Ботом ІДБЕ або Його філії (з ким слід) з 
установою, що доручає роботу.

19.3 плати, зазначеної в арт. 18. експер
ті вносять 2555 До прнбту Українського 
Бюра ЩБВ, або його філій (кому слід).

11. Лиц, принятых филиалами в члены и 
каидтцаты ИГБЭ, окончательно утверждает 
Коллегия ВЕК РКЯ УССР по представлению 
Украинского Бюро ИГБЭ.

12. Ор утверждении членов и каядшатов 
публикуется ® соответствующих оффтщиаль- 
иых органах печати.

13. Члены и кандидаты ИГБЭ уплачивают 
ежегодно членские взносы в размере десята 
руб. Членские и кандидатские билеты вы
дает Украинское Бюро в централизованном 
порядке.

П р я н е  ч а п л е .  Членские взносы 
уплачивают члены л кандидаты Украин
скому Бюро и его филиалам по полугосшям 
(•в январе л июле).
14. Количество членов н кандидатов ИГБЭ 

яри У крав пеком Бюро я всех его филиалах 
не ограничено.

15. Для проведения работ, входящих а 
задание ИГБЭ, Украинское Бюро ИГБЭ и 
его местные филиалы могут выделять раз
личные секция, как інапрвмер: а) торговую,
б) промышленную, в) банковскую, г) бюд
жетную, я) сельско-хозяйственную, е) коо
перативную, ж) коммунальную и другие. 
Секции эти могут быть распределены на 
токекпин по отдельным специальностям.

16. По поступлении в Украинское Бюро 
требований -на экспертизу, эксперты ко
мандируются для экспертных работ по спе
циальному нарту и по -назначению предсе
дателя Украинского Бюро или его замести
теля и за подписью одного из них и ответ
ственного секретаря.

17. Члены ИГБЭ и кандидаты не имеют 
права, не уведомивши в письменной форме 
об уважительных причинах, отказываться от 
исполнения поручаемой органами Украинско
го Бюро ИГБЭ работы.

П р и м е ч а н и е .  Члешы ИГБЭ и кан
дидаты не имеют права исполнять ка
кие-либо работы, входящие в задания Ук
раинского Бюро, в тех учреждениях, в 
каких они находятся на службе.
18. Работ)’ Оухталтора-эксперты произ

водят за плату по условию, лещу Украин
ским Бюро ИГБЭ или его филиалом (по 
Принадлежности) с учреждением, поручаю
щим работу.

19. Из платы, -указанной в ст. 18, эк
сперты вносят 2Ь% в доход .Украинского 
Бюро ИГБЭ .или его филиалов (По принад
лежности).



20. й'чхюві Українського Бюра та •йог*» 
місцевих філій і його заступникові надасть- 
ея ораво призначати лоперс.піій роеглад 
усах бея винятку експортних робіт, лісли 
чого вони дістають дашмий імггр+руоп.

Роботи бухгалтерів-експергів затверджує 
Українсько Бюро. Роботи бу\га.ттерів-екс- 
пе'/гів, виконані з доручення та завдання 
1*01, затверджує РСІ на подання Українського 
Б юра ІДБЕ.

21. Акти й висновки членів та кандидатів 
ІДБЕ по роботах, що їх виконується з дору
чення Українського Бюра або його «місцевих 
філій для приватних осіб і в податкових ви
таннях, наперед подасться до Українського 
Бюоа негайно <по скінченні роботи. Україн
ське Бюро розглядає обов’язково ці акти за 
доповіддю особи, що провадила експертизу, 
й вони набувають сили ляше як затвердить 
їх Українське Бюро або його філії (.кому 
слід).

22. Кандидате можуть виконувати роботи 
по експертизах .шше за безпосередні» прово
зом дійсного члена Українського Бюра, що 
йому разом з кандидатом доручено експер
тизу.

23. Члени та кандидати ІДБЕ за непра
вильне й незаконне виконання покладених 
па ннх обов’язків, на заяву бухгалтора-екс- 
перта або кандидата, відповідають, дисциплі
нарно та судово.

24. Членам і кандидатам ІДБЕ заборо
няється розголошувати відомості, що стосу
ються до їх роботи по експертизах.

25. За зламаная «професійних обов’язків, 
а так само за невиконання з невважливих 
причин або незадовільне виконання їх, до 
членів та кандидатів ІДБЕ застосовується 
такі заходи дисциплінарного виливу: а) тго- 
пересіжеігня. б) зауваженій, в) вимов?, г) за- 
борону, виконувати обов’язки членів ІДБЕ ре
ченцем «до одного року, д) перевц з дійсних 
членів ІДБЕ у кандидати, е) виключення зі 
складу членів ІДБЕ.

26. Заходи дисциплінарного волану, за
значені в «і. л. « г > ,  < д > ,  « е »  арт. 25, за
стосовує, на подання Українського Бюра, 
Колегія НК РСІУСРР, а заходи дисциплінар
ного впнлву, зазначені в п.п. « а > ,  «б»,

20. Председателю Украинского Бюро и 
его мегтных филиалов в его замес гите но 
предоставляется право назначать предвари
тельный просмотр всех без исключения эк
спертных работ, после чего Они получают 
дальнейшее нанравлеме.

Работы бухгалтеров-экспергов утвержда
ет Украинское Бюро. Работы бухгалтеров- 
экспертов, произведении* по дорученню и 
заданию РКЯ, утверждает РКП по представ
лению Украинского Бюро ИГБЭ.

21. Акты и заключения членов н канди
датов ИГБЭ но работам, которые испозяя- 
ются по поручению Украньского Бюво и 
его местных филиалов для частных лиц и 
по налоговым вопоосам, предварительно 
ирсдгтавдяются в Украинское Бюво «емед 
.■’спгно после окончания работы. Украинское 
Бюро обязательно рассматривает эти сметы 
по докладу лила, производившего экспер
тизу, и они вступают в сиТу только после 
утверждения Украинским Бюро иля его фи
лиалом (іто пчппадложяости).

22. Капдйаты могут исполнять работы 
но экспертизам только под пепосреУствеииым 
руководством действительного члена Укпа- 
янского Бюро, которому 'вместе, с кандида
том июоучена эксперта.

23. Члены н кандидаты ИГБЭ за непра
вильное и незаконное исполпепие возложен
ных на них обязанностей, по ваявденпю 
бухгатгера-екетшрта или его кандидата, от
вечают в доцшшшариом и в судебном 
порядке.

24. Оглашение членами и кантатами 
ИГБЭ сведений, касающихся работу по эк
спертизе, воспрещается.

25. В случае нарушения профессиональ
ных обязательств, а также дри левьйгодне- 
нил без уважительных ярнЧяо или неудо
влетворительном выполнении их, к членам 
н кандидатам ИГБЭ применяются нижепри
веденные меры дисшлшяарного воздей
ствия: а) предостережение, б) замечание, 
в) выговор, г) запрещение выполнения 
обязанностей члена ИГБЭ сроком -до одного 
года, д) перевод из действительных чле
нов ИГБЭ в кандидаты, е) «воключенне из 
состава членов ИГБЭ.

26. Меры дисциплинарного воздействия, 
указанные в а. и. <г», «д>, «е> статьи 25, 
применяются по представлению Украинско
го Бюро Коллегией НК РКИ УССР, а меры 
дисциплинарного воздействия, указачвые в



«в>,-^Українське Бюро або його місцеві фі
лії (за цього випадку з затвердження Укра
їнського Бюро).

27. Про всі застосовані до бухгалтерів- 
експертів заходи дисциплінарного впливу 
повідомляється Центрального ‘Бюра ІДБК 
при НК РС4 Союзу Р$\

28. Про заборову членам ІДБК виковува
ти обов'язки бухгалтерів-елссертів та ще 
про виключення їх зі складу членів ІДБЕ 
оголошується у місцевому офіційному орга
ні друку.

29. (карги па чинності членів ІДБЕ в ок
ругах подасться до належних округові фі
лій. Постанови цих філій можна оскаржити 
в явохтиаввевий реченець до Увраїноького 
Бюра ІДБЕ. Постанову Українського Бюра 
вважається оа остаточну і й може скасува
ти та змінити ляше НК РСІ УСРР.

30. Члени Українського Бюра ІДБЕ та 
його філій за участь у своїх загальних і ор
ганізаційних засіданнях віяна винагороди 
не одержують. За розглцд експертних робіт, 
засідання «приймальної комісії в розробіте* 
методологічних витань платиться з коштів 
Украінського Бюра з розрахувку погодинної 
оплатя (два карб, за годину для Харкова й 
один карб. 60 кеп. для округ)

31. Членам та кандидатам ІДБЕ за вгорі 
зазначені роботи платяться так:

1) за судові експертизи в Харкові й на 
периферії-—по одному карб, за годину;

У в а г а .  Робота членів Українського
Пора ІДБЕ та Його філій в профспілкових
та громадськвх організаціях (ЯОДР, ВДО-

Авіяхему, Друзі Дітей ницо) виконується
безплатно.
2) в держбюджетові! та дрібних житло

вих установах—з розрахунку один карб, за 
годину в Харкові й на периферії;

3) в госпрозрахункових установах, акцій
них товариствах, кооперативних об'єднаних 
то-що—в Харкові—в роорахроку два карб., а

на периферії—одне карб 50 коп. за годину;✓

4) за вюкртш робота з приватних 
осіб—в Харкові три карб. 50 коп., а на не
рвен!—тре ка$б. за голку.

32. З усіх сум, що надходять до каси фі
лій, ці фіш ори квартальних звітах осфе- 
казуюп. 26% зо Українського Бюра 
ІДБЕ.

»

н. л. «а», «б», «в> — Украинским Бюро 
или его филиалами (в последнем случае с 
утверждением Украинским Бюро).

27. О всех мерах дисциплинарного воз
действия, применяющийся к бухгалтерах- 
экспертам доводится до сведения Централ ь- 
4юге Бюро ИГБЭ орк НК РКП Союза СОР.

28. О воспрещении членам ИГБЭ испол
нять обязанности бухгалтеров-экспергов, а 
также об их исключении из состава чле
нов ИГБЭ, публикуется н «местном оффпцн- 
алмког органе «печати.

29. Жалобы на действия членов ИГБЭ 
в округах подаются в соответствующие ок
ружные филиалы, постановления которых 
могут быть обжалованы в двухнедельный 
срок в Украинское Бюро ИГБЭ; «постановле
ние последнего считается окончательным и 
может был* отменено и изменено лишь НК 
РКИ УССР.

30. Члены Украинского Бюро ИГБЭ и его 
мествых филиалов за участие в общих и 
организационных заседаниях никакого воз
награждения но получают. Рассмотрение эк
спертных работ, заседания приемочной ко
миссии и проработка методологических во
просов оплачиваются из средств Украинско
го Бюро нз расчета почасовой оплаты (два 
руб. за од для Харькова и один руб. 50 к. 
для округов).

34. Члены и кандидаты ИГБ9 за выше
указанные работы оплачиваются в следую
щем порядке:

1) За судебные экспертизы в Харькове 
н ш «периферию по одному рублю за час;

П р и м е ч а е м о .  Работы членов Укра
инского Бюро ПГБЭ д его филиалов в 
профсоюзных а общественных фгэниза- 
ІЦВГХ (М0Ш\ 000-Авпахкм, Друзья Детей 
к ар.) исполняются бесшатао;
2) в госбюджетных ы мелких жилищных 

учреждениях—ш расчета одни руб. за час в 
Харькове и на периферии;

3) в хозрасчетных учреждениях, акцио
нерных товариществах, кооперативных со
единениях а пр.—» Харькове—из расчета 
два руб., а на периферии один руб. 50 коп. 
за час;

4) за экспертные работы с частчшх 
лиц—в Харькове три руб. 50 иол. и па пе
риферии по три руб. за час.

32. Из всех сумм, поступающих в кассы 
филиалов, последние ори квартальных от
четах переводят 25% в Украинское Бюро 
ИГБЭ.



33. Дія обліку воіх грошевих сум, що над
ходять до каси Українського Бюра ІДБь та 
його місцевих органів, а так само «а витра- 
чеаня їх ведеться <оа американською систе
мою) книгу-журнал, головну номенклатуру 
^ах^нків якої встановлює Українське Бюро

34. •Видатк'у.вання коштів Українського 
Бюра та його «ецевнх філій провадиться за 
річних кошторисом прибутків і видатків, 
шо їх затверджують на місцях округові від
діли РСІ {для місцевпх філій) і Нарком 
РСІ—для Українського Бюра ЩБЕ.

'Місцеві філії надсилають до Українсько
го Бюра ЩБЕ до відома свої кошториси на 
наступний рік найгсізшш 1-го вересня по
точного року.

Українське Бюро ЩБЕ щорічно подає Ба- 
родньому Кохісаріятові РСІ УСРР та Цент- 
ральвому Бюрові ЩБЕ звіт про свою діяль
ність, додавши до нього ще Й фінансовий 
звіт.

35- Обов'язки скарбника, а так само й 
провадження рахівництва та звітносте Ук
раїнського Бюра та його філій покладається 
иа відповідального секретаря Українського 
Бюра та філій. Вщатвуваяня коштів «про
вадиться иа відстані постанов Українського 
Бюра ти його філій або з наказу голови Ук
раїнського Бюра або його заступника, на
ступно доповівши Українському Бюрові чи 
філії. Грошеві документи повинні обов’язко
во підписувати голова Українського Бюра 
або його заступник та відповідальний секре
тар.

36. В разі переїзду дійсних членів і кан
дидатів їх знімається й береться на облік за 
обов'язковими заявами членів і кандидатів 
ІДБЕ, з тим, що особисту оправу пересила
ється на нову їхню домівку.

37. Доручення в справах експертизи 
дається лише членам і кандидатам ІДБЕ, що 
є на обліку- Українське Бюро ІДБЕ дає до
ручення своїм ч.к нам і каїїдгоатам у межах 
Харкчвпкої округи, «проте, за виїмково-вик
лючних випадків може давати їх і па ішлі 
округи УСРР та АМОРР.

38. Українське Бюро ІДБЕ має круглу 
печатку, що и переховує відповідальний 
секретар.

Хагків. 4 серпня 1028 р.
Заст. Народнього Комісара Робітничо- 
Селянської Інспекції УСРР Пахомов.

Видання Народнього Конісаріяту ЮстипН

33. Для учета всех денежных сумм, по
ступающих в кассу Украинского Бюро ИГБЭ 
и постных филиалов, а также дли расходо
вания их ведется (по американской системе) 
книга-журнал, главная номенклатура сче
тов каковой устанавливается Украинским 
Бюро ИГБЭ.

34. Расходование средств Украинского 
Бюро в его местных филиалов производит
ся по годовой смете доходов и расходов, 
утверждаемых на местах окружными отде
лами РЙІ1 (для местных филиалов) и Нарко
мом 1‘КІІ—для Украинского Бюро ИГБЭ..

Местные филиалы «ншфааляют в Украин
ское Бюро ИГБЭ для сведения свои сметы 
на наступающий год не позднее 1 сен
тября текущего года.

Украинское Бюро ИГБЭ ежегодно пред
ставляет Народному Комиссариату РКИ 
УССР н Центральному Бюро ИГБЭ отчет о 
своей деятельности с приложением к< нему 
финансового отчета.

35. Обязанности казначея, а также ве
дение счетоводства н отчетности в Украин
ском Бюро и его филиалах возлагаются на 
ответственного секретаря Украинского Бю
ро и его филиалов. Расходование сумм произ
водится па ос позанял постановлений Украин
ского Бюро или его филиалов, или распоря
жением председателя или его заместителя 
с последующих докладом в Украинское Бюро 
иле филиалы. На денежных документах дол
жны быть подписи председателя или его за* 
ыестптеля и ответственного секретаря.

36. В случае переезда действительных 
членов в кандиатов, производятся снятие их 
с учета и принятие на учет но обязатель
ным заявлениям членов в кандидатов ИГБЭ. 
при этом личное дело пересылается в новое 
нх местопребывание.

37. Поручения по делам экспертизы да
ются лишь члевам и кандидатам ИГБЭ, чи
слящимся на учете. Украинское Бюро ИГБЭ 
-дает поручении своим членам и кандидатам 
в пределах Харьковского округа, но в осо
бо исключительных случаях может давать их 
и на другие округа УССР и АМССР.

38. Украинское Бюро ИГБЭ имеет круг
лую печать, которая сохраняется у ответ* 
ственвого секретаря.

Харьков, 4 лиг)см 1028 г.
Зам. Народного Комиссара Рабоче-Кресть

янской Инспекция УССР Пахомов.
Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголоміт М 7. Трест ,Харк1в-Дру*«. Друга друкарня їм. Блакітмого Зам.545-80с0 ^ ^
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Постанови Наркомюсту УСРР.
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138. Нотаріальна Інструкція.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления Иаркоыюста УССР. 
(17 ноября 1928 г.)

138. Нотариальная инструкция.

ПОСТАНОВА НАРНОМЮСТУ УСРР.
138. Нотаріальна інструкція.

Підстава: арт. 91 Нотаріальної 
устави (36. Уз. УСРР 1928 р., № 20, 
арт. 183).

Р о з д і л  і.
Органи керівництва та нагляду за иотзріяль- 

ними установами.
1. Загальне керівництво, нагляд та ін

структування всіх нотаріяльвнх органів 
УСРР здійснює Народній Комісаріат ІОсти- 
ціТ УСРР через Відділ судоустрою та на
гляду, як через відповідні округові суди, 
так і шляхом безпосередніх зносин з нота
ріальними органами.

2. Для здійснення нагляду та керівництва 
иа іВВДл судоустрою та шагову 'покланя
ється :

1) випрацьовувати інструкції, обіжники 
іі пояснення в царині нотаріату, а так само 
нотарншлп тем за арт. 38 Нотармішіої 
устави;

2) загально наглядати, щоб нотаріальні 
•>ргшж правильно провадили іттарія.імщ 
чинності;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРНОМЮСТА УСРР.
138. Нотариальная инструкция.

Основание: ст. 91 Нотариального 
положения (36: Уз. УСРР 19г8 г., 
М 20, ст. 183).

Г л а в а  I.
Органы руководства и надзора за нотариаль

ными учреждениями-
1. Общее руководство, надзор и инструк

тирование всех нотариальных органов УСОВ 
осуществляется -Народным Комиссариатом 
Юстиции УССР через Отдел судоустройства 
и -надзора, как через соответственные ок
ружные суды, так п путем непосредствен
ных сношений с нотариальными органами

2. Для осуществления надзора и руко
водства па Отдел судоустройства и надзора 
возлагается:

1) разработка «нсядожцнй, щідоуляров и 
разяонеяий в области нотариата, а также 
нотариальных такс, согласно ст. 38 Нота
риального положения;

2) общий надзор за правильным выполне
нием нотариальными органами нотариаль
ных действий;



3) призначати та проваляти ревізії нет- 
органів;

4) давати роз'яснення на запити нота- 
іпяіьних контор у питаннях нотаріальної 
практики;

5) засвідчувати підписи судових і пота- 
ріяльних робітників на актах та докумен
тах, що призначаються для закордону.

3. На місцях організацію, нагляд і ке
рівництво нотаріальними конторами та іи- 
ШИЫН установами, що виконують нотарі
альні функції, здійснюють округові суди, а 
саме:

1) на голову округового сулу або з його 
доручений на заступника голови по цивіль
ному відділу покладається:

а) провадити адміністративно-господар
ське керівництво усіма нотаріальними ор
ганами округи, а так само наглядати за 
точним виконанням розпоряджень та роз'
яснень цеитру;

6) складати проекта мережі нотаріальних 
органів округи, якого після розгляду на 
пленумі окрсуду та затвердження' окрвикон- 
кому подається до НКЮ;

в) розробляти Плани ревізій та обсліду
вань ноторганів та подавати їх на розгляд 
пленуму округового суду;

г) розглядати скарги на чинності нотарів, 
які подається за абзацем другим арт. 37 
Нотаріальної устави;

2) на пленум округового суду поклада
ється: .

а) шшеред розглядати мережу нотаріаль
них органів округи; 4

б) затверджувати план ревізій та обслі
дувань нотаріяльких контор та інших но
таріальних органів, що виконують яотчин- 
йості. й обговорювати висліди цих ревізій 
та обслідувань;

в) накреслювати та подавати до окрви- 
ковкому, а в тих місцевостях, де утворено 
міську раду,—оо міської рада кандидат® на 
нотарів та їхніх помічників, виключно з 
числа осіб, що цілком задовольняють вимо
гам арт. 143 Положення про судоустрій, а 
коли треба, порушувати питання перед НКЮ 
за увагою до арт. 143 Положення про судо
устрій про увільнення цих кандидатів від 
встановленого іспиту;

3) назначение и производство ревизий 
«сторгаяов;

4) дача разнесений на запросы нотари
альных контор по вопросам нотаріальної 
практики;

5) засвидетельствование подписей судзб- 
лых и нотариальных работников па актах 
и документах, юредназначавмых для затра
тны.

3. На местах организация, надзор и руко
водство вотарнальнымя конторами и и н ы м и  
учреждениями, выполняющими нотариаль
ные функции, осуществляется окружными 
судами, а именно:

1) на председателя окружного суда ил 
по его поручению, на заместителя председа
теля по гражданскому опелу возлагается:

а) администратввоо'хозяйствепное руко
водство всеми ‘нотариальными органами ок
руга, а также надзор за точным выполне
нием распоряжений и раз'яснепий цбптра;

6) составление проекта сети нотариаль
ных органов округа, каковой после рассмо
трения ва пленуме окрсуда и утверждения 
окрнсполкомом, представляется в- НІШ);

в) разработка планов ревизий н обследо
ваний «./городов и представление их на 
рассмотрение пленума окружного суда;

г) рассмотрение жалоб на действия но
тариусов, подаваемых согласно 2 абз. ст- 37 
Нотариального положения;

2) «а пленум окружного суда «шагает
ся:

а) предварительное рассмотрение сети 
нотариальных органов округа;

б) утверждение плана ревизий и обследо
ваний нотариальных контор іі иных пота-' 
(рвальных оргаисш, выполняющих чющейст- 
вия, и обсуждение результатов этих ради- 
зпй и обследований;

в) подбор и представление в окрясполком, 
а в тех местностях, где есть городской со
вет, в городской совет кандидатов в нота
риусы и их помощники, исключительно из 
числа яиц, целиком удовлетворяющих тре
бованиям ст. 143 Положения о судоустрой
стве, а в необходимых случаях, возбужде
ние вопроса пепел ЯСЮ согласно примеча
нию к ст. 143 Положения о судоустройстве 
об освобождении этих кандидатов от уста
новленного экзамена:



Арт. 138 
•>

Є) розробляти оросити обіжників та роз'
яснень за правилами, що їх наведено в на
казі округовям судам;

3) на цшльео'&асаційа ©щілки округи 
вих судів покладається розглядати скарги, 
що подаються за арт. арт. 231—234 Ци
вільно- Процесуального Кодексу УСРР на 
чинності нотконтор та інших установ, які 
виконують нотаріальні функції, а так само 
сповіщати, вол треба, голову оюрсуяу про 
ті хиби, що їх виявлено за розгляду скарг;

4) на бухгалтерію округового суду по
кладається розасигновуватн кошти, за роз- 
порадквшіям ШЮ, наглщатв за витрачан
ням коштів та фінансовою звітністю, роз
робляти проекта кошторису на утримання 
нотаріальних органів і по затвердженні його 
від голови надсилати до ПКЮ.

Р о з д і л  ІІ.
Організація нотаріальних контор.

4. Нотаріальні контори відкриваються та 
провадять операції в кістах, селищах місь
кого типу та сільських місцевостях, де є 
в них потреба.

Ь. Справу про відкриття нотаріальних 
контор порушує голова округового суду з 
влаюаої ініціативи або з ініціятови заінте
ресованих державних органів та громадсь
ких організацій і подає її на розгляд пле
нумові округового суду. Відаойдау постанову 
пленуму окрсуду подається на розвязанвя 
округового виконавчого комітету. Поставо- 
ви окрвнконкомів про відкриття нотконтор 
затверджує НКЮ.

6. Нотаріальним конторам дається наз
висько за їхнім осідком.

У містах, де є кілька нотконтор, до їх
нього назвиська за осідком додається чер
говий номер.

У в а г а .  У містах, де є кілька вот- 
контор, окрсудові надається ораво з до
зволу НЕЮ розподіляти функції окремих 
котаріяльнях контор відповідно до сне- 
ціялізації їхніх функцій.

7. На чолі нотаріальних контор стоять 
мотарі. В окрузі, де є кілька районових кон
тор, утворюється в округопіа поткоеторі 
посаду помічника.,який заступає нотаря я

г) разработка проектов циркуляров и 
раз’ясаений по правилах, изложенным в 
наказе окруткпым судах;

3) на прод&всго-кассацвовяые отделе
ния окружных судов возлагается рассмотре
ние жалоб, подаваемых по ст. ст- 231—234 
Гражданско-Процессуального Кодекса УССР 
на действия нотконтор н иных учрежде
ний, выполняющих нотариальные функции/ 
а также сообщение, в случае необходимости, 
•председателю окрсуда о замеченных, во вре
мя рассмотрения жалоб, 'недостатков;

4) на бухгалтерию окружного суда возла
гается разассшгаваяие, по распоряжению 
1ІКЮ, средств, надзор за расходование! 
средств и финансовой отчетностью, разра
ботка проекта сметы на содержание «нота 
рпадьных органов в направление его, по 
утверждении председателем, в НКЮ.

Г л а в а  ІІ.
Организация нотариальных контор.

4. Нотариальные конторы открываются и 
Производят операции « городах, поседениях 
городского тииа и сельских местностях, где 
п них имеется потребность.

5. Вопрос об открытии нотариальных 
контор возбуждается председателем окруж
ного суда по собствеопой инициативе или 
по инициативе заинтересованных государ
ственных органов и общественных органи
заций п подается па рассмотрение пленума 
отгружвого суда. Соответственное постано
вление пленума окрсуда представляется на 
разрешепне окружного исполлитсльпого ко
митета. Постановления окрисполкомов об 
открытия нотконтор утверждаются НКЮ-

6. Нотариальным копторам дается наиме
нование по месту их нахождения.

В городах, где имеются несколько поткон- 
тор, к пх названию по месту нахождения 
прибавляется порядковый номер.

П р и м е ч а н и е .  В городах, где есті, 
несколько нотконтор, окрсуд имеет право, 
с разрешения НКЮ, распределять функ
ции отдельных нотариальных коитор со
ответственно со специализацией их ф у н к 
ций.
7. Во главе нотариальных контор стоят 

нотариусы. В округе, где есть несколько 
районных контор, в окружной потконторе 
создается должность помощника, каково!



[азі недовгочасної підгоди його в служ
бових справах. За всі нотарінльні чинності, 
то їх провадив помічник нотаря, коли ио- 
таря не було, відповідач помічник.

Помічників нотарів з округових контор 
може відряджати голова окреуду за випад
ків, що їх вище перелічено, викопувати 
обов'язки нотарн, що к поза округових цен
тром.

8. И окрузі, де посади помічника нотаря 
не утворено, нотаря округової нотаріальної 
контори, коли Ііого нема або він хворий, 
застукає член округового суду по цивільному 
відділу з «настановленім голови, а и }>айо- 
новій конторі—народній оудяя.

9. Нотарів та ї х н і х  помічників настапов- 
лює округовий виконавчий комітет, а в міс
цевостях, де утворено міську раду,—міська 
рада на подання пленуму окреуду з числа 
осіб, що мають право бути обраними на 
народніх суддів (арт. арт. 23 та 24 Поло
ження діро судоустрій) та склали 'встаїгов- 
лепнй іспит.

Згадані установи переміщують та звіль
няють нотарів та їхніх помічників на по
дання пленуму окреуду.

10. Настановивши .нотаря або дамічіигка, 
голова округового суду сповіщає про це 
НКЮ і додає копії постанов: а) округового 
виконавчого комітету про настановлення:
б) комісії про складення іспиту та в) зразок 
звичайного його підпису в трьох примірни
ках за встановленою фоірмою (форма 32). 
Так саме надсилається до НКЮ факсиміле 
усіх інших осіб. щ<> тимчасово викопують 
обов'язки нотарів.

11. Іспити кандидатам на посади нотарів 
та їхніх помічників провадить спеціально 
утворювана при окреуді комісія, до складу 
якої входять: голова окреуду або заступник 
його, що завідує цивільним відділом, по
мічник прокурора но окреуду та один з по
гарів.

12. Програма іспиту така:
1) знання україїкмжої шви, а али пов

тор, що обслуговують національні меншо
сті,—окання 'мови даної .іщмеїпіюстп;

2) державний лай Союзу РСР та УСРР 
(конституція);

завещает 'нотариуса, в случае недолювре- 
мопной отлучки его по служебным 
делах. За все нотариальные действия, п|м- 
изведенные помощником нотариуса во время 
отсутствия нотариуса, отвечает -помощник.

Председатель суда может командировать 
помощников нотариусов из окружных кон
то!), в гленях, перечисленных шлю. для ис
полнения обязанностей нотариусов. .и пр:* 
делы окружного ц«ггра.

8- В округе, где нет ДОЛЖНОСТИ ПОМОЩИ!!- 
ка, нотариуса окружной нотариальной кон
торы, в случае его отсутствия шли болеешь 
замещает член окружного суда по граждан
скому отделу по назначению председателя, 
а в райоппой конторе—на]юдный судьи.

9. Нотариусов и их помощников назна
чает окружной исполнительный комитет, 3 
в местностях, тоє осп. городской совет,— 
городской совет по подставлению пленума 
окрсуда из числа лиц, имеющих нравб быть 
избранными народными судьями (ст. гг. 23 
в 24 Положения о судоустройстве) и выдер
жавших установленный экзамен.

Указанные уч|южденин перемещаю г .» 
увольняют чготарттов и их помощшпеч: 
по представлению пленума окружного суда.

10. -После назначения нотариуса или ли- 
мощтгка, председатель окружного суда со
общает об этом в НКЮ н прилагает копни 
постановлений: а) окружного исполнитель- 
іюго комитета о назначении; б) комиссии « 
вылержаннн экзамена и в) «братец обычной 
его поатюп (в трех зшчмяліфах по устано
вленной форме (фо[>ма 22). Точно таге же. 
р НКЮ направляется факсимиле всех и н ы х  
лиц временно выполняющих озяза-ыьтти но
тариуса.

11- Экзамены кандидатам на до.шюсти 
нотариусов и их помощников производятся 
спецяально создаваемой при окрсудс комиг- 
смей, в состав коей входят: председатель 
окрсуда или его замінгтятсль. заведующий 
гражданским отделом, помшшшк прокурор 
но окреуду и один из нотарнупж.

1.2- Программа экзамена следующая-
1) '.шайке украинского языка, а для кип- 

то5>, обслуживающих -напнональньт <мопь- 
штгства,—знание языка дашюго надаєш.* 
шдиства;

2) гоеударствеиный строй Союза ССР а 
УСОР (конституция);



«*

. 3) -Положения иро О)иоустрій, іНотаїріяль- 
на устава. Інструкція і чинні обіжники та 
накази НКЮ по нотаріату;

4) Цивільний та Цивільно-Процесуальний 
Кодекси УСРР, Векселевий статут, а так 
само загальне зазнайомлення з іниінии ко
дексами;

5) Гербовий статут, Устава про місцеві 
фінанси та іиші закони й накази загально
союзні й українські що до податків та ош 
лат;

6) чинне законодавство про державні та 
громадські підприємства;

7) Устава про підряди та постачання й 
(недіяльне законодавство Союзу РСР та 
УСРР поо те, як складати й засвідчувати 
дням види договорів як-от: тро маори зем
лі, рибальство та інші:

8) уміння складати договори, зобов'язан
ня то-що;

9) знання діловодства нотаріальних кон
тор.

У в а г а .  Особах, що склали іспита,
видається посвідку про це.

13. Співробітників нотаріальної контори 
яастаїкжшв ««отар, але тоюзя омругового 
суну може «кнотиютпг осіб, щ.» не в'дао- 
відають свойому призначенню.

14. Нотаріальні контори повинні бути 
відкритими найменш 6 годпи па день в 
звичайний час, а залежно від обставин пра
ці та інтересів людности, можпа встановлю
вати в ноткопторах й інший час роботи, і 
таку зміну може запровадити голова окр- 
суду за згодою з місцевих комітетом служ
бовців.

Коли працю в нотконторі провадиться не 
п звичайний час. про це належить оголо
сити в місцевому органі друку, якщо такий 
є, зробивши на дверях контори об'яву про 
час праці нотконтори.

15. Право розподілу функцій між нотарем 
та його помічником належить нотареві. По- 
літник дотаря може шкєв<уватп деякі чин
ності з правом підпису навіть тоді, коли 
нотар є в конторі. А коли нотаря нема,

3) Положение о судоуст|к>йстве, Нотари
альное положение, Инструкция и действую
щие циркуляры и приказы НКЮ по нота
риату;

4) Гражданский и Гражданско-Процессу
альный Кодексы УОСР. Положение о вексе
лях, а также общее знакомство о другими 
кодексами;

5) Гербовый устав, Положение о местных 
финансах й другие узаконення и распирн- 
жешгя общесоюзные н у-кцшмк'кне. касаю
щиеся налогов и сборов;

8) действующее занонудательоті о госу
дарственных И ОбщесТВЩГВЫХ Я)*ВДЦМИГГИ'НХ;

7) Положение о подрядах и поставках и 
специальное законодательство Союза ССР и 
УССР о составлении и загвидетсльствова 
пин 'некоторых видов договоров, например: 
о недрах земли, рыболовство и др.;

8) умение составлять юговоры, обяза
тельства и т. п.;

9) знанні* делопроизводства нотариальных 
контор.

П р и м е ч а н и е -  Лицам, выдедоак
шнм. экзамен, об атом выдается свиде
тельство.
13. Сотрудники нотариальной коиторм 

назначаются «нотариусом, однако, предача- 
гель окружного суда может отозвать лиц, 
ее соответствующих своему назначению.

14- Нотариальные конторы должны быть 
открыты -не менее Г» часов в день в обыч- 
пое время, а в завпснмости от обстоятельств 
работы іі интересов населення, можім уста
навливать в ноткопторах и иное время ра
боты, причем такое изменение может «произ
водиться «председателем окрсуда но г.огласл- 
панпю с местным комитетом служащих.

В тех случаях, если работа в иотконтої» 
производится «не в обычные часы, «б этом 
надлежит об'явить в местном органе печати, 
если таковой имеется, и вывесить на «веря* 
конторы об'нвлеїте о вірмени работы в иот-
Ь’ОПТОре.

15. Право раснреде.іеїтн функций меж
ду нотариусом <и -его помощником 'принадле
жит нотариусу. Помощник нотариуса мо
жет выполнять некоторые действия с пра
вом подписи их даже в том случае, если 
нотариус присутствует в конторе. В случае 

отсутствия нотариуса, помощник исполняет



помічник виконує усі чинності яотаря без 
спеціального розпорядження.

16. Вищим органом, що керує діяльністю 
усіх нотаріальних органів в Автономній 
Молдавській Соціалістичній Радянській Рес
публіці є Народній Комісаріат Юстиції 
АМСРР.

17. Нотаріальні контори є на державному 
бюджеті й утримуються за кошторисом, що 
Його затверджується загальним порядком.

18. Розпорядниками кредитів для ногкоп- 
тор є округові суди. Кошти для своїх по
треб нотаріальні контори одержують за аси- 
пнатамн-чохами оптового суду, як під
звітні осоон.

19. Аванси па канцелярійпі та господар
ські витрати впдає округовнЙ суд на заяви 
нотаріальної контори, виписуючи на нотаря 
або особу, що Його заступає, аспгеату-чек.

У в а г а .  В разі аванс надсилається до 
«радонової иоткоатора до аснтн&гя до
дається переказ -на нотаря або особу, що 
йш) заступає.
20. По витраченні аванса або частини 

його, нотконторв падсилають до округового 
супу оаіт з ввпраяянюми документами; -до 
одержання звіту за попередній аванс або 
частипу його окрсудн не можуть видавати 
нового авансу.

21. На заробітну плату для райововнх 
нотаріальних контор округовпй суд виписує 
асигнату на кожну нотконтору за 5 днів 
до виплати зарплати, по чекаючи заяви від 
«огконгор, та торопше гроші разом з а-вап- 
сом на господарські витрати.

У в а г а .  Відомості па заробітну плату 
в розписками одвро&гвдшв нотконторн 
негайно надсилають до окрсуду.

22. Усі надходження вноситься найпізніш 
наступного дня до Місцевих кас фінансового 
нідділу куди слід.

23. Встановлені звітні статистичні відо
мості про виыахть та -вод яотзіршвних чин- 
посте! складають нотаріяльні контори по
квартально та подають до НКЮ найлізніш 
15 дня місяця, що йде за звітним періодом, 
надсилаючи копію їх до округового суду.

вое действия нотаріуса бее специального 
распоряжения.
. 16. Высшим органах, руководящим дея
тельностью всех нотариальных органов л 
Автономной Молдавской Социалистической 
Советской Республике, является Народы! 
Комиссариат Юстиции АМСОР.

17. Нотариальные конторы состоят на го
сударственном бюджете и содержатся по 
смете, утверждаемой общим порядком-

18. Распорядителями кредитов для нота 
рпальных коитор являются окружные су
ды- Средства для своих нужд нотариальные 
конторы получают по ассигновкам-чекам ок
ружного суда, как подотчетные лица.

19. Авансы на канцелярские и хозяйст
венные расходы выдаются окружным судом 
по заявлению готарпальпой конторы, путем 
выписки на нотариуса иля лицо, его заме
няющее, асспгвовки-чека.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях,'когда 
аванс пересылается в районную контору, 
к ассигновке прилагается перевод на но
тариуса пли лицо, его замещающее.
20. По израсходовании аванса или части 

его, нотконторы посылают в окружный суд 
отчет с оправдательными документами; до 
получения отчета по прежнему авансу или 
по части его окрсуды чіє вправе ‘выдавать 
нового аванса.

21. Ассигновки па заработную плату для 
районных нотариальных ковтор окружный 
суд выписывает «а каждую чюгконтору за 
5* дней до уплаты зарплаты, не ожидая за
явления от ноттгонтор, ц пересылает деньги 
одновременно с авансом па хозяйственные 
расходы-

П р в м е . ч а п и е .  Ведомостн на зара
ботную плату с расписками сотрудников 
ноткояторами номедлевно отсылаются в
ОКрУЖНЫЙ суд.

22. Все поступления вносятся не позднее 
следующего дня в местные кассы финансо
вого отдела по принадлежности.

23. Установленные отчетные статисти
ческие ведомости о количестве и роде не- 
тарвальных действий составляются тота- 
рлальными конторами поквартально я пред
ставляются в НКЮ не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, 
а «опия их посылаются в окружный суд.



Р о з д і л  Ш.

Як провадиться нотаріальні чинності.
24. Усе діловодство нотаріальних контор 

провадяться українською новою.
Воїн сторони звертаються до нотконтори, 

шо провадить справування новою україн
ською аоо новою даної нацненшостя та 
прохають, за арт. 5 Нотаріальної устави, 
додати паралельного текста новою іншої 
нацненшостя, нотар на прохання сторони 
повинний зробити переклад, якщо він знав 
дану нову або зажадатя такого перекладу 
від судового перекладача чи від іншої особи, 
відоної иотареві та яка знає дану нову. 
Засвідчувальннй напис вчиняється україн
ською новою або новою надненшостл, якою 
нотковтора веде справування, лід обона па
ралельная текстамн; за переклад береться 
плату за таксою.

Якщо до нотконтори з українською но
вою справування подається для засвідчення 
докуненти російською мовою, то кодл по
дають ці документ державні установи, які 
за постановою ВУПВК і РНК УСРР з 6 липня 
1927 р. «Про забезпечення равноправности 
нов та про сприяння розеткові української 
культури» (36. Уз. УСРР 1927 р., У* 34. 
арт. 157) обов'язапі вести справування 
українською новою, нотар відновляє в за
свідченні таких документів, та сповіщав 
про це прсиуротуїру; вакоді ж такі дону- 
мевтя подає приватна особа, нотар повинен 
перекласти текст документа на українську 
мову та засвідчити його, взявши за пере
клад відповідну плату. Якщо сторона ба
жає мати крім українського тексту докумен
та також і російський, нотар паралельно 
засвідчує документа з російським текстом 
за правилами, що їх зазначено в поперед
ньому абзаці цього таки артикулу.

25. Нотаріальні контори нижуть прий
мати до засвідчення лише такі правочвнн. 
де всі виміри викладено виключно за ме
тричною системою.

20. За арт. 7 Нотаріальної устави нота
ріальні чннності треба виконати негайно 
ціеля того, як подано документа до ноткон-

Г л а в а  Ш .

О производстве нотариальных яействмй.

24. Все делопроизводство нотариальных 
контор ведется на украинском языке-

В случае обращения сторон в нотариаль
ную контору с делопроизводством па ук
раинском или на языке данного иацмельдшя- 
ства с просьбою, на основания ст. 5 Нота
ріального положения, о приобщении парал
лельного текста на языке (Другого «нацмень
шинства, нотариус по просьбе стороны обя
зав сделать перевод, если ов знает данный 
язык, или потребовать этого перевода от 
судебного переводчика, -или от другого лица, 
известного нотариусу и знающего данный 
язык. Ыадппсь о засведетзльствовавии де
лается на украинском языке или на языко 
(нацменьшинства, ла коем нотковтора «едет 
делопроизводство, «под обоими параллельны
ми тексте: за перевод взимается плата 
по таксе.

Если в поткоитору с делопроизводства 
на украинском языке представляются в для 
засвидетельствования документы па русском 
языке, то в тех случаях, когда эти доку
менты представляются государственными 
учреждениями, .0.1ЯЗР1П1ЫМН в силу постано
вления ВУЦИК и ГНК УСОР от 6 мюля 
1927 г. <05 обеспечении равноправия язы
ков н о содействии развитию украинской 
культуры» <36. Уз. УОРР 1928 г-, % 34. 
ст. 157) вести делопроизводство на украин
ском языке, нотариус отказывает в удосто
верение таких документов и сообщает об 
этом в прокуратуру; если-же эти докумен
ты представит частное лицо, нотариус обя
зан ‘перевести текст документа ва украин
ский язык п удостоверить его, взыскавши 
за перевод соответственную плату. Если 
сторона пожелает кроме украинского тек
ста документа иметь также п русский, 
тарпус параллельно удостоверяет документ 
о русским текстом, по правилам, изложен
ным <в предыдущем абзаце этой статья.

25- Нотариальные конторы могут при
нимать для удостоверения только такие 
сделки, где все измерения изложены исклю
чительно по метрической снстоме

26. По статье 7 Нотариального положе
ния нотариальные действия должны выпол
няться немедленпо после предстзвлевяя до-

*



тори, але н кожному разі найнізніш за З 
дні з часу подання.

За таких випадків, коли иотпр не зможе 
накопати дану нотчннністк того самого дня. 
пін повинен призначити стороні точно деш. 
і годину (протягом трьох днів), коли дану 
истчннніеть належить подати до виконання. 
Відмовитись від ішконанпя будь-якої лот- 
чинности, якщо даний документ задоволь
няє вимогам закону, нотар не має права; 
так само не може нотар иаденлатн клієнтів 
до іншої нотконторн за винятком випадків, 
коли роботу нотарія.іьних контор в даній 
місцевості спеціалізовано.

27. І1|юхашія ідюмадян. за арт. 9 Нота
ріальної устави, вчинити нравочнн поза 
•ноояйгакгорою, цвлг&р, керуючись 'уважливістю 
прохання. задовольняє і повинен іш- 
радитиоя цля запвбдчентн аіотчхчііюгпн в 
міс«це, лке зазнач тла сторона, сам або віцрн- 
цнгги цая цього сього помічника.

В разі нотаріильноі'о засвідчений нравочи- 
пів на прохання г|н)мадяи поза нотконторою. 
встановлену нотаріальну та місцеву оплати 
береться в подвійному іюзмірі та ще й осо
ба, що запросила нотарн, повипна покрити 
подорожні витрати.

В усіх нракочннах. заявах та інших до
кументах, що оформив нотар поза ноткон- 
тхзрою, оіжяйиково покладііо .тшиаетъгн 
місце їхнього засвідчення (місто, село, ву
лиця іі число дому).

28. Крім випадків, що їх передбачено 
арт. 9 Нлтуетавії, іготарі за арт. 10 Нет- 
устави можуть для оформлення правочннів. 
які кчиігяєтіачі « гэтерссая пержатої <капр., 
в разі укладення великого числа договорів 
поміж державою й селянами), а так само 
в дозволу голови окреуду, щоб полегшити 
для людности оформлення різних правочи- 
ігів, виїжджати до се-.іш, промжишн яких 
'моді (папр., ярмарок, базар, з’іяд) тютрібу- 
ють послуг нптаря.

За таких випадків встановлену оплату 
переться в звичайному (юзмірі Якщо нотар 
виїхав на виклик держустанови, то подо- 
рожмі кошти тгомриває заінтересована держ
установа. стосовно до загальних відрядних

ку мента В НОТКОИТОру И ВО ВСЯКОМ С.іучаї' 
не позднее 3-х дней с момента представлю 
пил.

'В тех случаях, копа нотариус не сможет 
выполнить дашкю ікнаржільное .юйотоие 
в тот самый день, он «мялам назначить сто
роне точно цепь в час (ш п|ютявк(чн« 3-х 
дней), когда данное нотдействие следует 
представить для исполнения. Отказаться м 
выполнения какого-бы то ли было нотари
ального действия, если данный документ 
удовлетворяет требованиям закона, тота- 
риус права віє имеет; точно ток же нота
риус не может направлять клиентов в дру
гие конторы, за исключением случаев, ког 
да работа нотариальных контор в даппой 
(местности специализована.

27. Просьбы граждан по ст. У Нотариаль
ного положення, об учиненим сделки впе 
ноткоагторы, нотариус -удовл отвоюет, .руко- 
водствуясь уважительностью просьбы и дол
жен отправиться для удостоверения попей- 
ствйя в место, укаэапшое стороною или 
сам или (командировать для этого своего 
помощника.

В случае нотариального удостоверения 
сделок по просьбе граждан вне иотконто* 
ры, установленные 'нотариальный и мест
ный сбор взимаются в двойном размер и 
кроме того .шцо, пригласившее нотариуса, 
должно покрыть дорожные расходы.

Во всех сделках, занвле-нинх и других 
документах, оформленных нотариусом вне 
конторы обязательно подробно указывается 
место их удостоверения -(город, село, улица 
р У* дома)-

28. Кроме случаев, предусмотренных ст- У 
Нотположения, нотариусы по ст. 10 Нотпп- 
ложеиия, могут для оформления сделок, со
вершаемых в интересах государства (напри
мер, в случае заключения большого числа 
договоров между государством и селянами), 
а также, с разрешения председателя суда. 
с целью облегчения для населения оформле
ния (разных сделок, (выезжать ® селении, 
граждане коих иногда (например, ярмарка, 
базар, с’езд) ощущают потребность в услу
гах нотариуса.

В этих случаях установленный сбор взи
мается в сбычном размере. Если нотариус 
выехал по вызову госучреждения, то дорож
ные расходы покрываются заинтересован
ным госучреждением, по общим -комап.тиро-



корм, а за інших випадків їх покривається 
:» коиїтів поткоиторп.

29. Упевнюватися в тотожності сторін, 
за арт. 22 Нотаріяльної устави, обов'язково 
тільки тоді, коли особи, що звертаються до 
и»таіря, особово йому «нові-домі.

Коли ж ці особо! иотшрею відомі, «отар 
зобов'язаний лише перевірити їхню право
здатність та дієздатність за відомостями 
довідок про судимість або іншим, на розсуд 
іютаря, способом, яаор., шляхом пшчмрд- 
;.»ення тотожностп особи з боку інших осіб, 
відомих нотареві, відібранням підписок то
що.

30. За арт. 23 Нотаріяльної устави по- 
тар може не вимагати від представників 
державних органів прибути до нотаріяльної 
контори, якщо їхпі підписи йому відомі або 
коли факсиміле підписів керівників установ 
або ооіб, що виписують -документ, є в спра
вах нотконторн в звязку з раніш оформле
ними правочинами даної установи.

Це правило поширюється на партійні та 
професійні організації, *Пшх прирівнепо в 
правах до державних органів.

31. Обставини, що їх передбачено арт. 
27 Нотаріялыял упливи, зазначається в са
мому тексті ідокументу тоді, каш іготкон- 
тора йото эпготсшяе; якщо ж докумэнта 
подано в готовому вигляді й цих обставин 
не вміщено в ньому, обгтавпнк ці належить 
викласти в засвідчувальному написі.

32. Під -документами, що *х передбачено 
в другім абзаці арт. 33 Нотаріяльної уста
ви, слід розуміти усі документи, що під
тверджують права сторін, як особові, так і 
на майно, що є обєктом правочнну.

33. Статути та устави (або копії з них) 
праннях осіб, якщо їх оголошено в офіцій
них виданнях, не залишаються в нотарі
альній конторі, а на першому примірнико
ві або на реєстраційній картці зазначаєть
ся назву та де їх оголошено.

34. Так само документи, що підтверджу
ють правозоатійсть цраввих осіб та «ліі 
документи, на підставі яких чинять пред
ставники правпнх або фізичних осіб (дові
реності. повноваження, посвідки опікунчої 
установи то-що), якщо їх засвідчено но
таріальним порядком, можна не залишати

вочиым нормам, а в иных случаях расходы 
покрываются за счет иотшторы.

29. Удостовериться в самоличности сторон 
по ст. 22 Нотариального положения обяза
тельно только тогда, если лица, обращаю
щиеся к нотариусу, лінно ему «неизвестны..

ІОсля-же эти лица нотариусу известны.' 
нотариус обязан лишь проворить их правь 
способность и дееспособность по ведомостям 
оправок о судимости иди другим, ш усяотро- 
иию нотариуса, способом, папример, путем 
подтверждения самоличности лица со сто
роны «ругою лнц, швестных штариуоу, ото
бранием подписок и т, п

30. На основании ст. 23 Нотариального 
положения нотариус может не требовать от 
представителей государственных органов 
явки в нотариальную контору, если нх под г 
лися ему известны или если факсимиле 
подписей ртКОЭСДОЕТелей учреждений ІГ.1ІІ 
лиц, подшюующпх документ, имеются в де
лах нотконторы в связи с [ранее оформлен
ными сааїками данного учреждения.

£го правило распространяется на пар
тийные и профессиональные кдрпыпшцин. 
приравненные в правах к государственным 
органам.

31. Обстоятельства, дредугмотрешіьіе 
ст. 27 Нотариального положения, указыва
ются в самом тексте документа только тог
да, когда документ изготовляется иотконто- 
рою; еелн-же документ представлен в гото
вом виде и эти обстоятельства в нем ш* 
помещены, их надлежит поместить в удо
стоверительной надписи.

32. Под документами, предусмотренными 
2 абзацом ст. 33 Нотариального положения, 
следует понижать осе документы, лоатве{цк- 
дающие права сторон как личные тле и на 
имущество, являющееся об'єктом сделки.

33- Уставы и положения {или копни с 
них) юридических лиц, если они опублико
ваны в официальных «зданиях, не оставля
ются в нотариальной конторе, а на -первом 
экземпляре и .ти на регистрационной карточ
ка указывается название и шесто их опуб
ликования.

34. Тае точно документы, [подтверждаю
щие правоспособность юридических лип и 
другие документы, на основании коих дей
ствуют представителя юридических или фи
зических лиц -(доверенность, полномочие, 
удостоверение опекунского учреждения и 
т. и), если они удостоверены нотариальным

к



в конторі, зазпачившн дише на першому 
примірникові або иа реєстраційній картці 
час їх видаїшя та число.

35. Інші документи, що їх подається на 
доказ правоздатності! правиих осіб, або 
повноваження представників фізичних і 
правиих осіб, а так само документи, що 
втрачають значіння з вчиненням нота- 
ріядьпо-засвідчеиого правочпну, належить 
залишати в справах нотаріальної контори.

36. Коли оагаість ориггв&гів у ноткопто* 
рі залишається копії, їх засвідчує нотар 
написом: «з оригіналом згідно—нотар». ці 
копії виготовляють стороии або нотаріяль- 
ні контори й в останньому випадкові за це 
береться лише шагу за технічну роботу.

37. На заявах про реєстрацію товариств 
і спілок, що не мають на меті добувати 
зиску, належить засвідчувати лише ті під
писи, що їх фувлатори вчиняли особово в 
нрисутиості нотаря або визнали перед но- 
тарем за власпоручиі. Підписувати заяви 
за уповноваженням забороняється, бо це 
суперечать змістові закону. З'являтися для 
підтасування заяв фуидотсрп можуть не 
всі разом, але, щоб заява набула законної 
сили, Гі мають підписати всі передбачені 
законом фундатори, а саме—найменш 10, 
а для релігійних громад — найменш 50, за 
арт. 292 Адміністративного Кодексу УСРР.

38. Написи ш праютияах нотяріяльио 
засвідчується таким самим порядком, що й 
правочипи. Сторона подає до нотаріяльної 
контори другий приміринк нотаріально за
свідченого правочнпу з написом на ньому 
та ще один примірник цього напису, якого 
зроблено иа окремому аркуші. Ці паписн 
й па нравочпні і па окремому папері під
писують обидві сторопн. Примірник нано
су, що Його зроблено на окремому папері, 
залишається в нотаріальній конторі, як 
першій.

39. При нотаріальному засвідченні про
позиції укласти правочипа (арт. 132 Цив. 
Вод. УСРР) яцеуткьому контр-агевтові, 
вотаріяльна коптора засвідчує пропозицію 
звичайним порядком, залишаючи перший 
примірник шропоотції ф нотаріальній кон
торі, а другий примірник з копією, що за-

псряакои, (можно оте оставлять в конторе, 
указывая лишь на нервом зкзомп.інро яли 
на регіотрацпошюй карточке время их вы
дачи и номер.

35. Другие документы, представляемые и 
доказательство правоспособности юридячо- 
СКВ1 лиц или полномочия представителей фи
зических и юридических лвц, а также до
кументы, утрачивающие значение по учиня
ння нотарнальио-удостоворешюй сделки, 
цадлежит оставлять в делах нотариальной 
конторы.

36. Если вместо чодлшшиков в лоткоя- 
торе оставляются копии, пх удостоверяет 
нотариус надписью: <с подлитым верно- 
нотариус». Эти копни изготовляются сторо
нами али нотариальными конторами и в 
последнем случае за это взимается плата 
только за техническую работу.

37. На заявлениях о -регистрации об- 
щэств иля союзов, не имеющих цели Увле
чения прибыли, надлежит свидетельство
вать только те подписи, которые сделаны 
учредителями лично в присутствии нотариу
са или признаны -перед нотариусом собствен
норучными. Подписывать заявления по 
уполномочию запрещается, так как это 
противоречит смыслу закона. Являться дм 
подписания заявлений учредителя могут не 
все одновременно, а для того, чтобы заявле
ние получило законную силу, его должны 
подписать все предусмотренные законом уч
редители, а именно—не менее 10. а для 
•религиозных обществ—-не менее 50 по 
ст. 292 Административного Кодекса УОСР.

38. Надписи на сделках потариально-уде- 
стоверяются тем самым порядком, что в 
саелюв. Сторона представляет <в аотарваль- 
вую контору нторой экзеокыяр нотариаль
но удостоверенной ододіги с натік ью на 
нем и еще один экземпляр этой надписи па 
отдельном листе. Эти надписн и на сделке 
и на отдельной бумаге иодписуются обоими 
сторонами. Экземпляр надписи, сделанный 
на отдельной бумаге, оставляется в нота
риальной конторе в качестве первого.

39. Прн нотариальном удое то вороням 
предложения заключить сделку (ст. 132 
Гражданского Кодекса УССР) отсутствую
щему контрагенту, нотариальная контора 
удостоверяет предложение обычным поряд
ком, оставляя первый экземпляр предложе
ния в нотариальной конторе, а другой экзем-



«в:дчи* вотар, переднє оферентов* або 
приймає иа себе доручення переслати 
контрагентові.

Плату 8а засвідчення пропозиції береть
ся за арт. 15 нотаріальної такси.

40. Нотаріальна контора, засвідчуючи 
ирийвяття пропозиції, залишає копію про
позиції при першому примірникові відлові- 
ци та бере за таке засвідчення плету за 
увагою до арт. 15 аоттакся.

41. В разі оферент бажає радон з про
позицією надіслати проекта самого право
вику, вотеонтора засвідчує підпис офе
рента иа проекті та видає Його стороні або 
надсилає кону слід.

42. Нотконтора, яка засвідчуватиме 
прийняття проповпції, засвідчує проекта 
правочипу звичайним порядком з тим, що 
перший примірник залишає в нотконторі, 
а другий примірвик видає стороні, взявшп 
аа це атлету, як за засвідчедая договору.

43. Не можна потаріяльио засвідчувати 
договорів про приймацтво, т.т. про прий
няття й вступ нового .члепа до складу 
трудового госпоіаротаа (доору). (Бюле
тень ЯКЮ УСРР 1925 р, № 33, арт. 27).

44. Офіційпі акти й документи, видані 
чужоземних урядів або громадських ор

ганізацій та призначені для подання до 
радянських установ, повинні мати візу за
кордонних оргапів Нарвомзаксправ, які ле
галізують даний документ в тому, що до
кумента видано за законами даної країни. 
Приймаючи для засвідчення вірпости копій 
або перекладів документи, що не мають 
вгаданої візи, нотвоптори в гасвідчуваль- 
ноху написові повинні зазначати, що ці до
кументи, коли їх подається до державних 
установ Союзу РСР, повинні мати візу НКЗС 
або його органів.

45. Засвідчуючі документи для закордо
ну, нотаріяльні контори повинні додержу
ватись таких правил:

1) Коли на Україні є консул тієї чужо
земної держави, куди треба надіслати за
свідченого в воттажторі документа, аотхоч- 
тора надсилає цього документа безпосеред
ньо до Уповнаркомзаксправ Союзу РСР при 
Уряді УСРР у Харкові (якщо консул тієї 
держави перебуває в Харкові), або до 
агентства НКЗС в Одесі (якщо консул пе-*

їй яр о копией, удостоверенной нотариусом, 
передает офференту яли принимает на себя 
поручение пересдать контрагенту.

Плата за удостоверение предложения взи
мается по ст. 15 нотариальной таксы.

40. Нотариальная контора с-)н удостове
рения принятия предложения оставляет ко
пию предложения при первом экземпляре 
ответа и взимает за такоо удостоверение 
плату, согласно примечания к ст. 15 пог- 
таясы.

41. Если офферент желает вместе с пред
ложением послать проект самой сделки, ног- 
контора свидетельствует подпись офферен
та на проекте и выдаст его стороне или 
пересылает по прюгадлежаосгн.

42. Нотконтора, которая будет удостове
рять принятие предложения, удостоверяет 
проект сделки обычным порядком с тем, ЧТО 
первый экземпляр оставляет в конторе, а 
другой выдает стороне, взыскавши за это 
плату, как за удостоверение договора.

43. Нельзя нотариально удостоверять до
говоров о приймачестве, т.-е. о принятии п 
вступления «нового члена в состав трудового 
хозяйства (двора). (Бюлетень НКДО УСРР 
.1925 г., М 33, ст- 27)-

44. Официальные акты и документы, вы
данные иностранными правительствами или 
общественными организациями в предназна
ченные для представления в советские уч
реждения, должны иметь визу заграничных 
органов Наркомиидела, летализврукнцих дан
ный документ в том отношении, что до
кумент выдал по законам данной страны. 
Принимая для засвидетельствования верно
сти копий или переводов документы, ве 
имеющие упомянутой визы, иоткотбрм в 
надписи о засвидетельствовании должпы 
указывать, что эти документы и акты, если 
ови будут представлены в государственны? 
учреждения Союза ССР, должны иметь визу 
ШШЦ ил! его органов.

45. При удостоверении документов зля 
заграницы нотариальные конторы должны 
руководствоваться следующими правилами:

1) Если иа Украине есть коасул того 
иностранного государства, куда нужно на
править удостоверенный в нотконторе до
кумент. нотконтора посылает этот документ 
непосредствен во в У полпарком ищал Союза 
ССР при Правительстве УООР в Харькове 
(если консул этого государства находится в 
Харькове) или агентству ШШД в Одессе



1#чпмш м Оиіч*і): наши консул тієї а^р. 
жавм о в Харкові та в Одесі, документи 
можна надсилати або до Уповнаркомзак- 
справ або до агентства НКЗС.

Якщо консул перебуваю в іншому місці, 
як. напр., Київ, документа треба надсила
ти до Уповнаркомзаксправ у Харкові.

Школи консула тієї дсржавн, куди над
силаються документа, на Україні нема, а 
•він ю тільки їв 'Москві, документа теля за
свідчення у нотконторі треба надсилати до 
НКІО УСРР для засвідчення підпису нотаря. 
Після заоміцчешмі щиінсу иотари НКІО 'без
посередньо надсилаю документа до НКЗС у 
.Москві.

V) Документи, що їх засвідчують інші 
органи, які виконують нотаріялміі функції 
(нерсу.иі, іайпиюонкоми), надсилається до 
округового суду. Голова окреуду. засвідчив- 
іші підпис нарсудді або голови райвикон
кому (зразки їх підписів повиїшо мати в 
окреуді). надсилаю документа, якщо консул 
держави, куди треба його надіслати, пере
буваю на Україні, до Уповіїаркомзакспран 
у Харкові або до агентства НКЗГ в Одесі, 
залежно від того, де саме перебуваю консул 
чужоземної держави.

Наколи консул перебуваю в іншому мі- 
«ті (Київ), документа надсилаються до 
Уіювпаркомзакгііра» у Харкові.

Наколи документа надіслати треба до 
тіюї держави, що її консула на Україні 
нема, документа, після засвідчення від го
лови окреуду підпису нарсудді або голови 
райвиконкому, надсилаються до НКІО УСРР 
цля засвідчення підпису голови окреуду, піс
ля чого Його надсилаються до НКЗС у 
Москві.

3) Документи по засвідченні їх в нота
ріальнім органі, заінтересовані особи мо
жуть подавати до окреуду. до НКІО або до 
органів НКЗС особово, через довірених осіб 
г.Лі почтою (]Н’Комендованим листом).

Ці документи подаються до зазначених 
установ з заявою: коли заяву подаються до 
окреуду або до НКІО, її оплачуються гербо
вим у сумі одного карбовапця. Якщо по
грібна тгід тих самих установ відповідь на 
заяву, треба додати іце одного карбованця 
на гербову оплату такої відповіли. Наколи 
документа надсилаються до органів Нарком- 
пакюлрав, заяву по цих органів треба опла- 
чунати консул ьсіжою оплатою за ягга-

(еслн юяїсул иахцщтея к Одессе): если 
консул этого государства есті, в Харькове и 
в Одессе, .документы <можно посылать іі.ш 
в Упол нарком нндел ими агентству ШШД.

Если консул находится в другом месте, 
например, в Киеве, документ необходимо 
послать в Уішнаркшпніцол в Харькове.

В случае если консула того государства, 
куда посылается документ, на Украине ш г. 
а он есть только в Москве, документ после 
удостоверения в нотсопторе необходимо по 
сылать в ЙЕН) УССР для удостоверения тч 
пит нотариуса. После засвидетельствова 
мня подписи нотариуса, НЕЮ нэоогрсчгт 
веяло посылает документ в НКВД в Москву

2) Документы, удостоверяемые иными 
выполняющими нотариальные действия ор 
ганамн (нарсуды!, райисполкомы) посыла* 
ются в окружный суд. Председатель окрсуда 
после удостоверения подписи наргудьи ялч 
председатели райисполкома (образцы их 
подписей 'нужно иметь <в горсуде) посылает 
цокумеит. если юоао)М государства, куда 
необходимо его направить, находится на 
Украине, в Уполнарномител в Харьков или 
агентству НКИД в Одессе, в зависимости ог 
того ще, именно находится консул жюпуин- 
ігого государства.

Если консул находится в ином ме. г 
(Киев), документ посылается їв Улмнарком- 
шідел в ХарЬКУВ.

Если документ иеолодимо послать в то 
государство, консула кото|юго из У крайні' 
нет, документ, после удостоверения предсе
дателем окрсуда подписи наргудьи или пред
седателя райисполкома, посылается в НКЮ 
УОС-Р для удостоверении подписи председа
теля окрсуда, -после чего он посылается и 
НКВД в Москву.

3) Документы по удостоверении их в но
тариальном органе, яомютея замтереговая- 
ньмш лицами в окре уд, в НКІО или в орга
ны НЮІД лично, через доверенных ,игц нлз 
почтою (заказным .письмом).

Эти документы представляются в указан
ные убеждении п|>:г заявлетнн; при яедаче 
в ок]юуд или в НКЮ заявление оплачивает
ся гербовым сбором в сумме 1 рубля. Если 
от этих убеждений нужен ответ на заявле
ние, необходимо прилагать еще одни рублі, 
•на Оплату этого ответа гербовым сбором. 
Кс.нг докумепт посылается в органы Нар* 
комшіце.г. заявление этим органам незбхи* 
днмо оплачивать консульским гбо)юм по ус-



найденим тарифом (36. Зак. СРСР 1926 р., 
А* -50. арт. 363).

Коли документи надсилається до органів 
-НКЮ або НКЗС почтою, треба, крім зазна
ченої оплати, прикладати почтові «арки па 
иіаповщь або на пересланий документів до 
іншої установи.

4) 'Документи, «клані почтой без «але- 
жнях оплат, (не засвідчується.

Якщо внесено всі належні оплати, до
кументи засвідчується в усіх зазначених 
установах. Органи НКЗС одержують довід
ку в належнім консульстві про вартість 
легалізації документа в консульстві ІІ по- 
нкіомідяють про це заявника (на зазначену 
під заявника адресу). Після надіслання від 
заявника до органу НКЗС належної суми, 
документа .тоталізує консул, а органи НКЗС 
надсилають його заявникові. На прохання 
заявника орган НКЗС може повернути йому 
документа разом з довідкою про коштн ле
галізації його в чужоземному консульстві, 
щоб в данім разі заявник сам звернувся до 
належною консула.

5) Підписи нотарлв на документах, що 
надсилаються до представників Союзу РСР 
Дії кордоном, засвідчувати в НКЮ не треба, 
а їх надсилається безпосередньо до НКЭС-.

46. Нотаріальні контори обов’язково но- 
шинсі мати: Збірник Узаконень та Розпо
ряджень Робітничо-Селянського Уряду Ук
раїни за 1920 р. та наступні роки. Збірник 
Законів та наказів Робітничо-Селянського 
-Уряду Союзу РСР. з моменту утворення 
Сонну Ш\ Бюлетень НКЮ УОРР з момен
ту Його видання, офіційну частину Вісника 
Фінансів НКФ СРСР. починаючи з 1925 р., 
офіційну частину Бюлетеня НКФ УСРР, а 
так само «Вісти ВУЦВК’у», «Известия 
ЦИК СССР и ВЦНКа» та місцевий офіцій
ний орган.

47. З лнТсШігжш юридичного ‘Характеру, 
що дійсно вшгйкаюггь в практиці яоткон- 
тор ® эвяэяу в вккону-ваїпою дотчинністю, по- 
таріатш контори можуть звертатися до 
НКЮ. надсилаючи копії листів до округо- 
вого суду.

З усіма іншими питаннями ноткопторн 
звертаються до округового суду, який роз
низує їх самостійпо Д лише в разі утруд
нень або інших перешкод, звертаються до 
НКЮ.

тановленному тарифу <06. Зак. СССР 
1926 г.. Л 50» ст- 363)

Если документы посылаются в органы 
НКЮ или іНКНД почтою, необходимо кром» 
указанного сбора прилагать почтовые марки 
на ответ иля на пересылку документов в 
иное учреждение.

4) Документы, посланные почтюй без плі 
лежащих сборов, не удостоверяются. Если 
все надлежащие сборы внесены, документы 
удостоверяются во -всех указанных учреж
дениях. Органы ШШД получают спевку 
в соответствующем консульстве о стоимо
сти легализации консульством документа и 
сообщают об этом заявителю (по указан
ному заявителем адресу)- Лосле пересылки 
заявителем в орган НКЩ следуемой суммы, 
документ легализуется консулом, а органы 
НКЩ пересылают его заявителю. По прось
бе заявителя орган НКИД может возвратить 
ему документ вместе со справкой о стоимо
сти легализации документа в иностранном 
консульстве, чтобы в этом случае заявитель 
сам обратился к соответствующему консуль
ству.

5) Подписи нотариусов на документах, 
направляемых представителям Союза СОВ 
за границей, удостоверять в НКЮ не надо, 
и они непосредственно посылаются в ШШД.

46. Нотариальные конторы должны обя
зательно иметь: Собрание Узаконений и
Распоряжений Рабоче-Крестьянского Прави
тельства Украины за 1920 г. и следующие 
годы, Сборник законов и распоряжений Ра
боче-Крестьянского Правительства Союза 
СОР с момента создания Союза ССР, Бюлле
тень ЙКЮ УССР с момента его издания, 
официальную часть 'Вестника финансов 
НКФ СССР, начиная с 1925 г. официальную 
часть Бюллетеня НКФ УССР, а также «Йети 
ВУ'ЦВК». * Йзввсиш ІЩК СОС-Р и ВЦ НК» н 
местный официальный о]»ган.

47. С вопросами юридического характера, 
действительно возникающими в практике 
нотконтор, в связи с исполняемым яотдей- 
ствием, нотариальные конторы могут обра
щаться в НКЮ, посыла» копни отношений 
в окружный суд.

Со всеми иными вопросами нотконторы 
обращаются к окружному суду, который раз
решает их самостоятельно и только в слу- 
час затруднений или иных л|>еяятствий 
обращается в НКЮ.



48. Оплати нотаріальні чинностей, що 
Із беруть нотковторя, складаються з: а) гер
бової оплати; б) нотаріальної оплати; в) па- 
цветки по ікгпоплатй ва місцевий прибу
ток; г) оповісткової оилати та д) плати за 
технічну роботу, що виконують иоткоптори.

Гербову оплату береться на підставі пра
вил Статуту про гербову оплату та пояс
нень до нього НКФ Союза РСР та УСРР і 
за всіма пояснениями що до вживання ста
туту про гербову оплату иоторганн можуть 
звертатися виключно до оргаиів НКФ УСРР.

Нотаріяльиу оплату і плату за викону
вану технічну роботу береться в розмірі, 
встановленому чшшою таксою. ТЬксу на
лежить вивісити в помешканні иоткоптори 
або іншого органу, що 'виконує нотаріальні 
«пнпості, па вщноті.

Надвишку до нотаріяльноТ онлатн на 
місцевий прибуток береться в розмірі, вста
новленому спеціальними постановами окр- 
виконкомів та не вище за норми, які вста
новлено У отавою про місцеві фінанси.

49. Усі без винятку оплати належить 
записувати за правилами, що їх наведено 
в арт. 51—53 цієї інструкції.

50. Підставою до увільнення від нота
ріальних оплат за арт. 4 розділу І Такси 
й правил оплати нотчвнностей та технічної 
роботи можуть служити довідки від органів 
соціального забезпечення, що дані особи 
« на соціальному забезпеченні та не мають 
коштів на оплату документів і такі самі 
довідки від сільрад, комітетів незаиожніх 
селян, товариств взаємодопомоги та від 
професійних органів.

У в а г а .  Безплатно засвідчується ко
пії для подалпя їх до органів соціально
го забезпечення, соціального страхуван
ня та військових комісаріятів (пункт 5 
арт. 2 розділу IV Так-н) тільки тоді, 
коли сторона подає 'Довідку од згаданих 
установ, що ці копії дійсно для них по
трібці.

Р о з д і л  IV.

Нотаріяльне діловодство нотконтор.

51. Нотаріальні контори з числом служ
бовців найбільш два. ведуть такі книги:

48. Сборы за нотариальные действие, 
взимаемые еотшггорами, состоят из: а) гер
бового сбора, б) «нотариального сбора, е) над
бавки к нотариальному сбору в местный 
доход, г) повес точной платы и д) платы за 
техническую работу, выполняемую мотков- 
торами.

Гербовый сбор визмается на основании 
правил Устава о гербовом сборе н раз всис
ний к нему НКФ Союза ССР и УССР в за 
каин роз'ясненнями, касающимися приме
нения Устава о гербовом сборе, ноторгаиы 
могут обращаться исключительно к органам 
ПКФ УССР.

Нотариальный сбор и плата за вьшолім 
емую техническую работу взимается в раз
мере, установленном действующею таксою. 
Такса должна быть вывешена в помещения 
Еотконторы или нпого органа, - выполняю
щего нотариальные действия» па ввдяаи 
месте- ,

Надбавка к нотариальному сбору в мест
ный -доход взимается а размере, установлен
ном специальными поставовлевиамн окрас- 
по.ткомов, по не выше норм, установленных 
Положением о местных финансах-

49. Все без исключения сборы надлежит 
записывать по правилам, д&гаваюых в 
ст. ст.-Ы—53 этой инструкции.

50- Основанием зля освобождения от но
тариальных сборов по ст. 4 гл. I Таксы и 
правил оплаты вотдействкй и технической 
работы могут служить справки органов со
циального обеспечения, что данные лица 
состоят ва социальном обеспечении и по 
имеют средств цп оплату документа в такие* 
же справки сельсоветов, комитетов неза
можных солив, обществ взаимопомощи х 
(фофессяовальвых органов.

П р и м е ч а н и е .  Бесплатно свидетель
ствуются копии для представления их ор
ганам социального обеспечения, социаль
ного страхования в военных комиссариа
тов (п. 5 бт. 2 гл. IV Таксы) только тог
да, если сторона представит справку от 
указанных учреждений, что эти копия для 
них необходимы.

Г л а в а  IV.
Нотариальное демидоввадстм мгтионтор.

51. Нотариальные конторі) с числом слу
жащих но более 2-х ведут такие книга:



1) книгу загального реєстру ті оплат 
(.форма 1 з алфабетом *о неі);

2) грошеву книгу (форма 2);
3) варта карток яро цютест векселів (фор

ма 3).
52. До юси ги загального реєстру І оплат 

вагасузтьоя всі без винятку во гаданні чин
ності. У вцповздш шз альтах П зазнача
ється число та час провадження нотадаль- 
яої чмінолі, прізвища ІІ адресе сторін, відо
мості, що їх пеіреабєчево арт. арт. 26, 33, 
35 та іілп. Ноту стави, а тая само усі без 
ікіппчу оплати.

53. До я|«буткової частиш! грошевої кни
ги того самого -дня записується усі реєстра
цію псла иот'нивюст&Й за даїшй день, за
гальну суму одержалх ииат, а так само до 
спеиіяльної шпальти—валюту та ішиі суми, 
що (надходять на оплату векселів.

Того самого дня у видатковій частжп за
минається, куди направлено су». Зокрема, 
валюті К суми за векселями описується на 
юдагох у спеціальній шпальті і визначаєть
ся, куди саме їх направлено, а коля їх ви
дається векселедержавцеві, одержувач ловшт- 
і!-вй роміисатвсь в одержат суми.

54. Коли векселі сротестуєт^а,«откон го
ра в.ггайно родять про цс на самому векселі 
напис (форма 15) І негайно заповнює карт
ку (форма 3) в трьох примірниках за «під- 
лесом нотаря, з яких олвого лрнжрняка над- 
сялшься до Державнот Банку, одного до 
йрсцит-Бюре, а одного залишається в ео- 
'гаріяльшй повторі. Картки про протест ре
єструється окремім черговий числом, їх збе
рігається в вотаріяльпМ конторі за альфа- 
ботом прізвищ векселедавців і вони прав
лять за нарад відомостей про цюгест *ек- 
голів.

55. Ноіарнцьаі кокгорт, що -мають трьох 
або більш службовців, не ведуть голих 
книг крім грошевої (форш 2) і реєстрацію 
нотаріальнії чинностей гфовадятк способом, 
що йото наведево нижче, реєструю» всі чин
ності черговим числами за їх ладедвеп- 
нам фхгяхп тлецтаршмх) року .

56. Особа, що приймає замовлення ча 
оформлення будь-якого цявочгау або доку
менту, перевіряє, чи можна взагалі прий
няті Його ті їм жата вчепив Його того

1> книгу общего реестра и сборов {фор
ма 1) с алфавитом к ней;

2) денежную книгу (форма 2);
3) наряд карточек о протесте векселей 

(форма о).
52. В вигу общего реестра и сборов за

писываются все без исключения нотариаль
ные действия. еВ соответствующих графах 
се указывается номер и время совершения 
нотариального действия, фамилии и адреса 
сторон, сведения, предусмотренные сг.ст. 26, 
33, 35 и др. Нотположекня, а также все без 
исключения сборы.

53. В приходную часть денежкой квити 
в тот самый день записываются все реги
страционные номера нотдействнй за даиный 
день, общая сумма полученных сборов, а 
также в специальной графе—валюта и дру
гое суммы, поступающие на оплату вексе
лей

В тот же день в расходной частя указы
вается куда направлены суммы. В часто
сти, -валютные суммы по -векселям описы
ваются в расход п специальную графу и 
указывается куда яменно она направлены, 
если-же они выдаются векселедержателю, 
получатель должен расписаться в получения 
гуммы.

54. В случае протеста векселя нотконтора 
немедленно делает об этом на самом вексе
ле надпись (форма 15) и немедленно запол
няет карточку (форма 3) в 3-х экземплярах 
за подписью нотариуса, из коих один экзем
пляр посылается в Государственный банк, 
один в Кредит-Бюро, а один остается в но
тариальной конторе- Карточки о протесте 
регистрируются отдельными порядковыми 
номерами и сохраняются в нотариальной 
конторе по алфавиту фамилий векселсдате 
лей, причем карточки эти являются паря** 
сведений о протесте векселей.

55. Нотариальные конторы, имеющие 
трех н более служащих,, не ведут -никаких 
кант кроме денежной (форма 2) п регистра
ция нотариальных действий производите}] 
в них способом, изложенным ниже, причем 
все действия регистрируются очередными 
нохерамн по мере их поступлення в продол
жении календарного года.

56. Лицо, прапкмающее заказы сна офор
мление кзкой-лябо сделки в ля документа, 
проверяет возможность вообще принять ега 
и возможность совершить его в этот самый



самого дня. В разі икдоє векш це за мож- 
.шве, перевіряє наявність усіх погрібних до
кумент, закоиикггь, діє- та правоздатність 
іі інші обов'язкові обст.івшги та негайно на 
обох примірниках стает допит засвідчу- 
вального напису, що його встановлено син 

* данного роду правочипу і зазначає на ньому 
реєстраційне число.

57. Реєстраційне число {юбнться в такий 
спосіб: а) пишеться чергове число надход
ження й одно с% чисельником, б) «під ним 
(знаменник) визначається число умовної оз
наки для даііого іроду лотаріяльпкх чіпіно- 
стей і першу літеру провита сторони.

Ува га .  Б цбЧцікших ііоткоіггоішх з 
•нелмдаю кількістю чинностей, де їх вику
пу: аипя зосереджено в окремих частинах 
або у виконавців за рогом чинностей, чер
гове число (чисельник) бореться не ЗЛ 
гальне для уе:х чинностей, о окропе для. 
КОЖНОГО роду.
58. Для різних нотаріальних чинностей

встаиовлюєтм-н такі число» ознаки: 1—цра- 
доти а домобудюжвм (перовласноїшя, да* 
рувгьнпя, застава будівель та права забу
дови), &—(всггапоюеїшя права забудов, 3— 
інші договори, 4—довіреності, 5—заповіти, 
Н—«вчинення викоігавчих написів, 7—пере
дача заяв. 8—операції з векселями, варан
тами та «юрські протести, 9—засвідчення ко- 
«Ш ти витягів з документів, 10—засвідчен
ім обставин і факт®, 11—охорона віїуоетр- 
нолги, 12— засвідчиш я полюбовных запи
сів, 13—депозити. 14-^пореклади, 15—
прийняття документів на схов, 10—яшашія 
заставних свідоцтв: 17—реєстрація в|>ош- 
тт.

59. Альфабеггація документів за прізвища
ми або назвами для вміщення літери о зпі- 
мешшкові реєстраційного числа провадить- 
ея в такий спосіб: а) в одаосторонліх ерл- 
еочтш береться назву або правице особи 
(фізичної або правію!), від імони «сої прю- 
удиться «вищість (довіритель, залові іатолі.).
б) в жюторошіх правочялах береться каз
ку або прізвище тієї сторони, що для неї 
частіш доведеться давати довідки, а саме: 
куптвлі-продаасу —повулців, застави—застп- 
іювмцгв. оренди—аревдорів, забудови—оабу-

день. Если это будет приисюо вимокни* 
проверяется валчие всех необходимых .ю- 
кумедтов, закон копь, дее- н араниаогчю- 
ноль н другеє обязательные обстоятельства 
и немедленно ш обоих аклемоляріх стивнт 
си штамп удоетиверительвой надайся, уст 
новлеивой дли данного рода сделок « к 
ней указывается рлмстрацнонный номер.

57 Регастраниояяый номер состаьляетс-.і 
таким образом: а) пишется порядковый дн> 
мер поступления, являющийся числителе*,
б) под ним (знаменатель) указывается но 
мер условного обозначения для данного роди 
нотариальных действий и первая буква фа
милия стороны.

П р и м е ч а н и е .  £ оСедияештых яот- 
конторах с большим количеством дейст
вий, исполнение коих сосредоточено в от
дельных частях или у исполнителей по 
роду действий, порядковый номе]» (числи
тель) берется не общий для всех дЛст- 
вий, а отдельный для каждого рода-
58. Для различных нотариальных .дейст

вий устанавливаются следующие иомерные 
обозначения: 1—сделки с домостроениями 
(отчуждение, дарены?, залог строений и пра
во застройки), 2—установление права за- 
ст|юйви, 3—иные договоры, 4—ювереини- 
сги, 5—завещании, Г>—учміепно исполна- 
юльяых надписей, 7—аертдача замилений.
8—операции с векселями, на|рапта*я и 
морские протесты, 9—засвидетельствова
ние копий и выписок ил документов, 10— 
удостоверение обстоятельств я фактов, 11— 
охрана имущества, оставиїегося после умер
шего, 12—удостоверение третой.-вих запи
сей, 13—депозиты, 14—приводы, 15— 
принятие документ на храпение, 16—вы
дача залоговых свидетельств я 17—роге- 
сграцня арестов-

59. А.тфавитапкн документов по фамилиям 
или названиям для помещения буквы в эти- 
зн пателе регистрационного померз произво
дится следующим способом: а) в односторон
них сделках бе|>ется название ил фамилия 
лица (физического иля юридического) <гг 
чьего имели производится действие <№ве. 
ригель, завещатель), б) в двухсторонних 
сделках берется название иге фамилия той 
стороны, для котсфоЙ чаще іфяаетаГ*'да
вать справки, а именно: купля-продажи — 
яокулателей. зялога — залогодержателей.



діїміик», дарування — Одарованого то-що 
і в) а усіх інших за назвою або привітом, 
що Ідо першим.

60. За тах випадків. «коли в яравочиш сто
роною в декілька осіб, визпачається почат
кові літери прізвшц усіх згаданих осіб.

У в а г а .  Прізвище, оцо його взято для 
алфабстації, підкреслюється на першому 
•примірникові пракочину червоним олів
цем.
61. Юрім штампу засвідчувального напи

су, на першому примірникові нравочину або 
на іншому документі, що залишається -в кон
торі, ставиться шіамп (форма 4). який за
повняє оооба, <цо найняла логчинність, «і зо
крема, точно завішається належну ошатну.

62. Чинності, за якими перших примірни
ків або інших документів «зовсім не залиша
ється (засвідчення авгвптичпоеггн таїшесів. 
обставин і фактів, копій,. реєстрація полю
бовних вапкгсз, переклади документів), усі 
дані, що їх треба визначити, заноситься на 
окрему картку, форма яко! ві.товідає штам- 
нові <форма 5).

63. В конторах, де оплати зосереджено не 
у особи, що приймає -документи, стороні ви
дається перший примірник ггравочииу або 
картку для оплати та нотатки особи, що 
прийняла гроші. Після оплати перший при
мірник або картку повертається приймачеві, 
який оравочяна остаточно оформлює та пе- 
іщдає штарвві {обидва примірники ра
зом з усіма документами або документ разом 
з карткою) для контролю та підпису.

64. Погар, перевіривши правильність 
оформлення оравочяну та вирахування оплат, 
«гідписує прашчина і або сам видає стороні 
.іругий прюгірнюк аДірсотгагкунаІ-му при
мірникові (абооіа картці), або передає «відпо
відній особі, якій* доручено видавати доку
мента.

У в а г а .  «Нотар, підписуючи-докумен
та, визначав на иумершжові {форма 6) 
реєстраційне число нотчитюсти та оплати.

65. Усі перші примірники* правочннів, 
оформ.гелі протягом цілого дня, складає прий-

арецды — арендаторов, застройки — за
стройщиков, дарении — одаряемого и т. ц. 
и в) во всех других по названию чин фахи- 
,|ИИ, ЧТО ЦДЄТ первою.

60. П тех случаях, когда в сде.же сторо
ною является несколько лиц, обозначаются 

.начальные буквы фамилий всех упомяну
тых лиц.

П р и м е ч а н и е .  Фамилии, взятая али 
алфавитацин, ацдче|испвастсн на первом 
экземпляре сделки красным каранда
шом.

. 61. Кроме штампа надписи об удостот*- 
ІН'НИИ па первом экземпляре сделки яли ЯЛ 
ином остающемся <в конторе документе, ста
вится штамп (форма 4), который заполня
ется лицом, принявшим нотдействие, и в 
частности точно указывается следуемый 
сбор.

62. Действия по поим первых экзем
пляров или иных документов совсем не ос
тавляется (засвидетельствование подлинно
сти' 'подписей, обстоятельств п фактов, КО
ПИЙ, регистрация третейских записей, пере
воды документов), -все данные, которые не
обходимо указать, заносится на отдельную 
карточку, форма которой соответствует 
штампу (форма 5).

63. В конторах, где сборы сосредоточен!ы 
не у лица, прилипающего докумегггы, сто
роне выдается первый экземпляр сделки или 
карточка, для уплаты и отметай лица, при
нявшего деньги. После оплаты *первый 
экземпляр и.ти карточка возвращается при
емщику, кошм сделка окончательно оформля
ется и передается нотариусу (оба экзем
пляра -вместе со всеми документами или 
документ вместе с карточкою) для контрили 
н подписи.

64. Нотариус, проверивши правильность 
оформления сделки и исчисление сборок, 
подписывает сделку и или сам выдаст ст», 
роке второй экземпляр пат расписку на пер
вом экземпляре (или на карточке) иля пе
редает соответствующему лицу, коему ПО- 
ручеио .выдача документов.

■ П р и м е ч а н и е .  'Нотариус, подписы
вая документ, отмечает в но'мерннке 

(форма 6) регистрационный номер нотдей- 
ствня и сборы-
65. Все первые экземпляры сделок, оформ

ленные в течение всего дня, приемщик скла-

<•



мач за їхнім надхоажсчтжм та тгавршиці 
робочого дня звіряє їх з пумсрпиком нотаря, 
•після тУзго підраховується загальну суму оп
лат, що надійшли за донь.

66. Зашкиеюу суоіу оплат записується до 
н'даоеідних шпальт грошевої книги та разом 
« тим до відповідної шпальти записується і 
всі -реєстраційні числа нотаріальних чинно* 
стой за даний донь, новіть і тоді, коли дану 
потчініність увільнено -від оплат.

67. Напртшгці робочого дня, але іга>йпіз- 
ліш райком другого дпя після того, як_під- 
рахоеано загальну суму та зависало іі до 
грошевої книги, передається усі перші при- 
*ірін№и та картки до архіву, де перевіря
ється наявність усіх чергових чисел і доку
ментів, що їх додало до 1-го примірника 
(картки).

68. В архіві всі документи зберігається по 
окремих нарядах:

1) Основних парадів 17 (арт. 58 цієї інст
рукції). *•

У в а г а .  Якщо інотчншюстей даного 
роду було невелика кількість, їх можна 
об’єднувати в одип наряд, зазяагтаючя на 
папці числові ознаки об’єднаних чинно
стей.
2) Серед даних основних парадів доку

менти розкладається за ^тітера-ми, що їх ви
значено в знаменнику реєстраційного числа, 
т. т. за -алфабстом назви або прізвища, яке 
підкреслюю червоним олівцем на першому 
примірникові.

•О Серед даної літери документи «розкла
дається за чергою надходження.

69.. За тих випадків, коли в знаменнику є 
декілька літер по пазвах або пр&зшцах, пер
ший примірник піравочтшу підкладається за 
першою із літер, а па іпші літери пишеться 
елепіяльиий аркушик—архівну дюгіяву (фор
ма 7), па кожну назву або правице і їх роз
кладається в «ежах того самого параду, але 
за літерою кожної назви або прізвища. На 
архбкіій повідці обов'язково визначається 
реєстраційне число документа, же вказує 
місце схову паното документа.

70. Про «протест векселя складається ок
рему картку (форма 3),її пишеться втрьох 
примірниках за правилами, що їх наведено 
в арт. арт. 81—84 цієї інструкції.

дысает по мері1 их поступления и в конце 
рабочего дня проверяет их с иомерннком но
тариуса, яссле чого подсчитывается общая 
сумма сборов, поступивших за день.

66. Указанная сумма сборов записывает
ся в соответственные графы денежной «ни 
ги и одновременно с этим в соответствую
щую графу записываются я псе регистра
ционные номера нотариальных действий за 
датшй день даже и в том случае, если дан
ное нотариальное действие освобождено ос 
сборов.

67- В конце рабочего дин, или по позднее 
утра следующего дня, после подсчета общей 
суммы и внесения ее в денежную кянгу, 
всэ первые экземпляры и карточки передают
ся в архив, где проверяется наличие всех 
порядковых номеров и документов, прило
женных к первому экземпляру (карточке).

68. В архиве все докумепты сохраняются
но отдельных паря дам: '

1) Основных нарядов 17 (ст. 58 настоя
щей инструкции).

П р и м е ч а н и е -  Если потлойствнй 
данного рода будет небольшое количест
во, их можно об едпнять в один наряд, 
указывая на обложке иомериыо обозначе
ния об’сдипепиых действий.
2) Внутри данных основных нарядов до

кументы «раскладываются по буквам, указан
ным в знаменателе регистрационного номе
ра, то-ость по алфавиту назваиия иля фа
милии подчеркнутой красным карандашом 
на первом экземпляре.

3) Орецп данной буквы докумепты раскла
дываются в порядке поступления.

69. В тех случаях, если в знаменателе 
имеется пссколько букв по названиям илн 
фамилиям, первый экземпляр сделки подкла
дывается по первой букве, а па другие бук
вы пишется специальный листочек—архив
ная справка (форма 7) на каждое название 
или фамилию к опп раскладываются в пре
делах тото самого «наряда, но по буквб каж
дого названия иля фамилии. В архивной 
справке обязательно.указывается регистра
ционный номер документа, указывающий 
место хранения данного документа.

70. О протесте векселя составляется от
дельная карточка (форма 3), которая пи
шется в 3-х экземплярах оо правилам, изло
женным ® стяг. 81—84 настоящей ‘инструк
ции. -



71. Валюту та ївші суом,вд>вадхсдеП‘йіа 
оплату декеля, приймається, записується та 
вдається за правилами, що їх наведено в 
арт. арт. 53 і 54 цієї інструкції.

72. У «екселевих шпорах, а так саде в 
конторах хоч і запального характеру, зле, де 
надходить векселів багато, векселеві опера
ції провадяться за пределам!, наведеними 8 
дальших артикулах.

73. Особа, що приймає векселі (приймач), 
після того, як переврала реквізити векселя 
та і«ш обставини й прийняла векселя, ста
вить па ньому та в вумвриввові (форма 8) 
чергове число і або сама заповнює реєстра
ційні картин <форма 9) <колн векселів неба
гато), або передає ділово,тогі чи друкарігиці.

У в а г а .  Векселі, що їх разом багато 
надходить від Державного Бал«у або ін
шії кредитових установ, можна приймати 
за загальним списком під розписку прий
мача в розносній книзі. ІЬри&нявши такі 
векселі, приймач ставить та векселях, в 
пумершгсові та на картці чергове число, 
а картки зшвпюють поступово в егіру 
змоги вільпі робітники яогковторя.

74. Під картки підкладається бланк кви- 
тавції (форма 10), а так само потрібну 
кількість оповісток векселедавцям (форма 
11) та повідомлень блалкоааписувачам (фор
ма 12) і в такий спосіб, що ори агшоваенпі 
картов заповнюється одночасно під копію
вальний папір і всі підкладені документи.

75. По зашовнешл картки квитаацію ви
дається стороні для «виесевня оплати. Після 
нотатки «аси про прийняття грошей, сторо
на повинна подате квитанцію ■приймачеві 
дазаонаяешяяаяафтШ'Щоошдоз внесено, 
й потім гвятанцно повертається стороні 
<ввитащш обов'язково треба ооедоага, коли 
сторона одержує валюту або яротестовавого 
вексель).

У в а г а .  Оилатя береться наперед з 
усіх прягатних організацій та осіб. Шла
ги з державних кредитових установ можна 
братя за умовою попгіж кредитовою уста-

71- Валюта и другие суммы, поступающие 
на оплату векселя, принимаются, записы
ваются и видаются по правилам, изложен
ным в ст- ст. 53 я 54 настоящей инструк
ции.

72. В вексельных конторах, а также а 
конторах хотя н общего характера, но с 
большим количеством поступающих вексе
лей, вексельные операции производятся но- 
правилам, .изложенным © дальнейших ста
тьях-

73. Лхцо, нргагамающое векселя (прием
щик), после проверки реквизитов векселя и 
Других обстоятельств и принятия векселя, 
ставит на нем н в номерникс (форма 8) оче
редной помер я язи сам заполняет регистра
ционные карточка (форма 9) (если векселей 
немного) или передает делопроизводителю 
нлн иалгшюше.

П р и м е ч а н и е -  Векселя, поступаю
щие одновременно в большом количестве 
от Государственного банка и.ти иных кре 
дитных учреждений, могут прониматься 
по общему списку под расписку приемщи
ка в разносной книге. После принятии 
таких векселей приемщик стаыгг па век- 
саюгх, в поморнике и па карточке поряд • 
новый номер, а карточки заполняются, 
посгешчшо, по мере возможности, свобод- 
иыми работниками вотконтары.
74. Под карточки подкладывается бланк 

квитанция (форма 10), а также нужное 
количество повесток векселедателям (фор
ма 11) и сообщений блавконадпиоатолям 
(форма 12) таким образом, чтобы при за
полнении карточки одновремепио заполня
лись под копировальную бумагу я все под
ложенные документы.

75. После заполнения карточки квитан
ция выдается стороне для -внесения сборов. 
После отметки кассы о приеме денег,' сто
рона должна представить квитанцию при
емщику для отметки на карточке, что сбо
ры внесены, после чего квитанция возвра
щается стороне (квитапцпя обязательно 
должна представляться при получении сто
роною валюты или протестоваввого векселя).

- П р и м е ч а н и е .  Со всех частных 
организаций и лпц сборы взимаются впе
ред. С государственных кредитных учре/: 
5енвй сбор»'можно взимать соответстем



иовою та ноткон горою, коли І* вилається 
протестовал! тскселі.

70. Приймач, підписавши оповістки, пере- 
лаг: їх до експедиції, а пікселі, разом з 
картками, в міру їх скупченим, він 'передає 
<ч:обі, аде ві.іає оплатою векселів (рахівни
кові), де їх цецюховустьеи за ікяешцмпі їх
ньої оплат ,до моменту іі]ч>тсч-ту або до ви
кушу.

ІІеоплачені векселі, що сплю іючепець їх 
•иілати, (породяться особі, на яку наклааеио 
протест.

77. Особи, що бажають оплатити векселя, 
звертаються до особи, зазшиекої в арт. 76 
цієї інструкції, яка заповнює відповідні 
.шпальти картки яро оплату й передає вексе
ля разом з карткою до каси.

78. Якщо векселодержавець зажадає по
вороту івекссая бео : протесту, вексель равом 
о 'карткою, (минаючи «асу, (передасться до 
оесйл, що штопає векселі, де задоэнюстысн 
вщіовіциу шпальту іі вексель виттьоя птд 
іюзшг-ку та «аіртя.

У в ^ г а .  -Векселі, що їх відкликав Дер
жавший банк або (інша кредитова устано
ва, за якими наперед ще не внесено опла
ту, нап))авля€тьси по заповнеаш ©оповкт- 
ної шпальти звичайним порядкам до каси.

• /У. Охарбашк, одержавши гроші на опла
ту векселя, розписується та картці й пере
дає: її разом з векселем особі, якій доручено 
вящпати .викуплені векселі тй конт]>олюватн 
усі -ікліередпі операції з векселями (помічник 
бухгалтера, рахівник).

80. /Ця особа, ііерузіриииіш ігсравн.шніг.ть 
розрахунку. пидаь векселя особі, що його 
оплатила (або, каїк векселя оплата б.мц- 
копалисувач, на його протіппї, передає дім 
протесту проти векселедавця) й записує до 
прибуткової частиіш 'Прибутково-видаткової 
киомнгти (форма 14) тсі суми, що надійшли 
за векселем, а в разі ридачі або порераху- 
гаїиш одержаних сум тего самого дня, запов
нює відповідні іштальти впдатьювої частини. 
Всі кзі»тші оплачених векселів передасться 

•в'обн. що відає архівом.

У в а г а .  Одночасно иа ок]юмому арку
ші мііяша-часться. доя яких ідоржавлих кро

но условию между кредитным учрежде
нием и потконторрю при выгаче нм про- 
тестованных векселей.
76. 'Приемщик, подписавши повестки, пе

редает их в экспедицию, а векселя вмзеге 
с карточками, по мере их накопления, пе
редаются лицу, ведающему оплатою вексе
лей (счетоводу), гдз они хранятся по срокам 
их оплаты до момента протеста или вы
купа.

Неоплаченные векселя, по комм истек 
срок шлаты, передаются лицу, на коего -вга- 
ложбн протест.

77. Лица, желающие оплатить вексель, 
обращаются к лицу, указанному в ст. 76 на
стоящей инструкции, которое заполняет со
ответствующие графы карточки об оплате и 
передает вексель вместе с карточкой в 
кассу-

78. Если векселедержатель истребует 
возврата векселя без протеста, вексель вме
сте с карточкой, минуя кассу, передается 
лицу, выдающему векселя, где заоолвяетса 
соответствующая графа, и вексель выдается 
под расписке па карточке.

Векселя, отозоа1Л1ые 
Государственным банком или иным кре
дитным учреждением, по коим сборы впе
ред еще не взысканы, направляются по
сле заполнения соответствующей графы 
обычным порядком в кассу.
!%■ Кассир но получении денег на оплату 

векселя расписывается па карточке и пере
даст ее вместе с векселем лицу, коему по
ручено выдавать выкушенные векселя и 
контію.іи|Ювать все предварительные опера
ции с векселями ('помощник бухгалтерш 
счетовод).

80. Это лицо, после проверки нраніиию- 
сти расчетов, выдает вексель лицу, ого оп.ы- 
тившему{ или, если вексель оплачен блавко- 
нодпмеатвлюг, то его просьбе, передает .для 
протеста против векселедателя) и записы
вает в лрнходпую часть ПрИХОДО-|ЫГХЛДЛОЙ 
ведомости <фо]*ма 14) все суммы, посту
пившие по векселю, а в случае выдачи или 
перечисления полученных сумм в тот же 
самый день, заполняет соответствующие 
графы расходной части. Все карточки опла
ченных векселей передаются лицу, ведаю- 
шему архивом.

П.,р и м е ч а п я с. Одновременно на от
дельном листе отмечается для каких го-



дитових установ надійшли гроші д.ія роз
несення їх -наприкінці дня іга біжучі ра
хунки згалашгх установ. *

М. Особа, ідо відає іцюгестим векселів. 
иДЄрЖ«ВШИ векселі, що їх реченець викупу 
минув, точно о 15-й годині ставить на них 
штлчп «про ятрс-тост, вааїїачаїє сна «векселі 
••кр/ліе чергово число іпроаесту й заясянює 
відповідну шпальту на загальній «а|ггці {фор
ми !)). де так само зазначається число нроте- 
сту.

Після того заповнюється картку «протесту 
{форма 3) в трьох «примірниках під копірку 
(коли треба, -можна еиготовлювати й більшу 
кількість копій).

У в а г а .  При накладенні штампу одно
часно на вексель наліплюється та погаша
ються належну гербову марку.

ч2. Протсстовані пекселі разом з обома 
картками передається нотареві дія відпису 
та для дальшого -направлення.

У в а г а .  Копії карток протесту иотар 
передає до експедиції для надіслання Дер
жавному банкові та йредитчБюро«ві, як 
ждомостгі етро протест за чилими прави
лами, або іншим установам, то забажають 
мати відомості про протест.

83. Особа, що відає видачею протестова- 
•них векселів та архівом, одержавши омшн- 
сані від іютаря «протестовані «векселі та 
картки, перевіряє правильність заповнення 
•сіх шпальт.

;>4. Протестовані векселі видається під 
інмткку -векселедержавця-м після перевірки 
лсбшоважень, а картьш п«клаааєтшя в окре
мі пиряли так: загальні картки за чергови
ми числами, а картки протесту за алфабетом.

У о а го. ІІух> кроггеетовага -векселі, одо 
ї«х но зажадане протягам 7 дай®, оповеща
ют ыся вакселедаржавцям та попереджу от ь- 
еа,ацо щрп «вдані векселя «справлево буде 
за схов оплату за арт. 4 «розділу іН Нота
ріальної таюсн.
8л. До -розміщення «карток у наряди, під

раховується усі нотапіяльпі оплати, шо 
ианйшлп за даний день і їх записується 
Дії відповідних шпальт грошевої книги (фор-

*

сударствеиных КрЄДИТНЬІХ учреждений ПО 
ступили Деньги для рааиееччінн их в кон
це дня на текущие счета указанных уч
реждений.
81. Лицо, ведающее протестом векселей, 

получив векселя, срок выкупа коих истек, 
точно в 15 часов дня ставит «на них штамп 
о протесте, отмечает на векселе особый по
рядковый номер протеста н заполняет соот* 
шггствукяцую графу на общей карточке 
(форма 9), гае также укаоываетоя номер 
протеста.

После этого заполняется карточка про
теста <ч}»орзіа 3) в 3-х экземплярах под ко
пирку (если нужно МОЖНО ИЗГОТОВЛЯТЬ ІІ 
большее количество КОПИЙ).

П р и м е ч а н и е .  При наложении 
штампа одновременно на вексель наклеи
вается н погашается соответственная гер
бовая марка-
82. Протированные векселя вместе с 

обоими карточками передаются нотариусу 
для подппсн п дальнейшего •направлении-

П р и «м е ч а п н е. Копии карточек про
теста передаются нотариусом в экспеди
цию для отсылки Государственному банку 
и Кредит-Бюро в качестве сведений о 
протесте по действующим правилам, пли 
иным учреждениям, -пожелавшим иметь 
сведения о протесте.
83. Лицо, ведающее выдачей иротестова и- 

пых векселей и архивом, получивши подпи
санные нотариусом нротестоваииые векселя 
и карточки, 'Проверяет правильность запол
нения всех граф.

84. Протестовалиые векселя выдаются 
под расписку векселедержателям после яро 
верки полномочий, а карточки подкладыва
ются в отдельны? наряды так: общие кар
точки по порядковым поморам, а карточки 
протеста по алфавиту.

П р и м е ч а н и е .  О ггротестовашшх 
векселях, не ИСТ|>Сб01ШНЫХ в течение 7 
пней, сообщается шекселодерткатолям с 
предупреждением. что при выдаче вексе
ля будет взыскан сбор за хранение по 
ст- 4 гл. III Нотариальной таксы.
85. До размещения карточек в наряды 

подсчитываются все нотариальные сборы, 
поступившие за данный день и записывают
ся в соответствующие графы денежной пин-



ма 13), а іювстредійпі числа векселів, за 
якими вадійшля ці оплатя,—по відповідної 
УНШЬТіІ.

У в а га. Оплат, то (надходять яіа дер
жавних кредитових уставов, записується 
до грошової книги того дия, коли їх дійово 
одержало або перераховано па «рахунок 
••іютар’ильяоі к<мпчч>ч. Й тся:-ж до відповід
ної шпатьтн затасується реєстраційні 
чгсла векоо:*:®, за якими вони иадлШіш. 
Тоді-ж такн заповнюється відповідні 
шішьтя карток про оплату, якщо їх ще 
не заповнено.

ЬО. Наприкінці кожного дня ззіряєтьси 
усі операції з векселями, що їх вчмшлн ок
ремі особи та з'ясовується кількість одержа
них векселів, •протестоваїгпх, відкликаних та 
оплачених.

87. Прибутково-видаткові ‘відомості закін
чується кожного дня та ва кожний день 
виводиться сальдо, а невидану решту сум, 
що яадійшлп па оплату векселів, вноситься 
на біжучнй рахунок ноткооторн у вечірньому 
агенте гві Доржа оного банку; квитанцію 
аіайп'адіш ранком другого дня додається до 
щіибутково-яидатаової відомостя.

У в а г а .  Прибутково-видаткові відомо
сті в міру скупчення підпивається і з них 
складається книгу, де відбиваються всі 
щодолш операції з векселевнмв сумами за 
біжучнй рік.
88. Нотаріальні оплати за даний день, 

яаАпізніш райком другого для вноситься або 
перераховується на прибуток фіску, куди 
слід, та описується у відповідних шпальтах 
грошевої кпягн.

89. Валюту за -векселями видається чека
ми з біжучого рахунку нотарі-ялької контори. 
Коли-ж валюту зажадано того самого дня, її 
видається готівкою з каси за ордером особи, 
що вітає видачею оплачених векселів. Про це 
негайно зазначається у відповідній шпальті 
прибуткової частини ярнбутково-видатконої 
«ідимости.

Р о з д і л  V .
Прайма оформлення мфемих нотаріальних 

чинностей.
А .  П р а в  о  ч а и  и  п а  б у д і в л і  т а  п р а 

в о  з а б у д о в и .
90. При яетарялыюму засвідченні праве- 

членів про оеіреюаопеяші або заставу бу$-

ги (форма 13), а <в соответствующую графу 
регистрационные номера векселей, по коли 
поступили эти сборы.

П р и м е ч а н и е .  Сборы, поступающие 
от государственвых кредитных учрежде
ний, записываются в денежную квиту в 
тот самый день, когда они действительно 
получены или перечислены на счет йота 
риальпоб конторы и тотда жс -з соотв?г- 
ствунмцую графу записываются регистра
ционные номера векселей, по коим от: 
поступили. Тогда-же заполняются соот
ветствующие графы карточек об оплате, 
если они еще не заполнены.
86. В конце каждого лпя сверяются к • 

операции с векселями, производившиеся от 
дельными лицами и вынспяется количеств.; 
полученных .векселей, лротсстовалных, ото
званных и оплаченных.

87- Приходо-расходные ведомости закан
чиваются каждый день и на каждый лень 
вы-водите я сальдо, а невиданный остаток 
сумм, поступивших ва оплату векселей, 
вносится на текущий счет поткопторы в ве
чернем агентстве Государственного банка: 
квитанция не позднее утра следующего дни 
приобщается к приходо-расходной ведомо
сти.

П р и м е ч а н и е -  Лрнходо-расхолвы» 
ведомости по море накопления подшива
ются и из них составляется книга, гц- 
отражаются все ежеденевные операции с 
вексельными суммами за текущий год.
88. Нотариальные сборы за даипый доп

не позднее утра» следующего дпя ВНО.ПТСи 
пли перечисляются в доход казны по при
надлежности и списываются в соответствен
ных графах депежной книги-

89. Валюта по векселям выдается чекамг 
с текущего счета нотариальной конторы: 
если же валюта потребована в тот самый 
день, она выдается наличностью из кассы 
по ордеру лица, ведающего выдачею опла
ченных векселей. Об этом пеяомиш') отме
чается в соответствующей графе приходной 
части сркодо-расходпой ведомости.

Г л а в а  V .
Правила оформления отдельных нота

риальных юйствий.
А .  С д е л к и  с о  с т р о е в и я - м я  я  п р а 

в о м  з а с т р о й к и .
90. При нотариальном удостоворошш сде

лок об отчуждении или залоге строений, По-



вель, нотаріальна контора вимагав: а) до
нку відйлу місцевого сжт ушаи ышжч>) гос- 
модема а реєстру приватно-власницьких
домвоиодпь про иалежн.сть майна, що Його 
мрев*аоііюєтьсй <кю заставляється, а якщо 
ще майпо нгоуто вже купівлею, то другий 
нрмцдок нотаршлььо-засвідченого право- 
чану про ваоугтя, або вмгяг нотаріального 
акгу, аСо акту про набуття з прилюдних 

торгів, зареєстрованих у вщш мхщезого (ко
му ішьміО; господарства; б) довідку нотарі
альної ютігторн, що провадить реєстрацію 
арештів про те, що па будівлі нема будь- 
шах заборон; в) доацзу вдалу місцевого 
(мхуїшьиого) господарства, що продавець 
у даній місцевості шротом -року яе вчиняв 
В.Д СВ^іО імонн й від імени своєї дружиш 
або недолітніх дітей иравочинів про перо- 
власпенвя будівель таг) довідку відділу міс
цевого (кем унал ьвого) господарства, що на 
покупець, ані його доужняа або недолітні 
їхні аіти не посідають -у давій місцевості 
биьш, як два будмжя.

91. Крім довідок місцевого (комунального) 
господарства, що їх передбачено попереднім 
артикулом, погар, засвідчуючи пргвочвна про 
лорвздасяенна оудаедь, відбирає зддюсву: 
а) ви продавца про те, що ані продають, а»і 
Йоіо дружина аоо недолітні діти їхні ио 
втииялв протжом року правочниів на пере- 
власненпл будівель у будь-якій іш:й міс
цевості, б) ви покупця про тс, що ані по
купець, ані Його дружина або недолітні їхні 
діти не посідають більш як 2 будівлі у 
будь-якій місцевості.

У п а т а .  Якщо леревласнепня прова
дять «ривка, вони можуть видавати під
тиску, встановлену в цьому артикулі тіль
ки тоді, коля в довіреності пряхо зазна
чено. що вопн мають ораво видавати такі 
піддаси.
92. Нотаріальна контора, засвідчуючи до

говори про перевласнения права.забудови, 
вимагає: а) подати ютарЫьш-заоввдчйю)- 
го правочвяа або витята акту про встанов
лення права забудови; б) довідку погаріяль' 
иої контори, що провадить реєстрацію 
арештів, про то, що да ародавашиу 
майні нема арештів, а ко.ти прево за
будова набуто купівлею, то — друге# 
примірник потаріяшкьзасщдчепого право- 
■мину про ягабутгя або віггяг яотаріяльно-

тарнальная контора требует: а) справку от
дела местного (коммунального) хозяйства нз 
реестра частно-владельческих домостроений 
о принадлежности имущества, отчуждаемого 
или закладываемого, а если ото имущество 
приобретено уже покупкою, то второй экзем
пляр нотариально-удостоверенной сделки о 
приобретения или выписку -нотариального 
акта, или акта о приобретения с публичных 
торгов, зарегистрированных в отделе мест
ного (коммунального) хозяйства; б) справку 
нотариальной конторы, производящей реги
страцию арестов, о том, что па строении 
нет каких-либо запрещений; в) справку от
дела местного (коммунального) хозяйства, 
что продавец в данной местности в тече
ние года не совершал от своего имени я от 
имени своей супруги ялп несовершеннолет
иях детей сделок по отчуждению строений 
и г) справку отдела местного (коммуналь
ного) хозяйства, что ни покупатель, пн его 
супруга или несовершеннолетние их дети 
не владеют в данной местности больше чем 
двумя домами.

91. Кроме справок местного (коммуналь
ного) хозяйства, предусмотренных предыду
щею статьею, .нотариус, удостоверяя сделку 
об отчуждении строений, отбирает подписку: 
а) от продавца о том, что пн продавец, ни 
его супруга или несовершеннолетне их де
ти не совершали в течение гоца сделок об 
отчуждении строений в какой-либо другой 
местности, б) от покупателя о том, что ЦП 
покупатель, ни его супруга илп несовершен
нолетние их дети не владеют более чем 
двумя строениями в какой-либо местности.

П р и м е ч а н и е .  Если отчуждение 
производятся повереипымн, опи могут вы
давать подписку, установленную настоя
щей статьей, только в том случае, если 
в доверенности Прямо указано, что они 
■имеют право выдавать такие подписки.
92. Нотариальная контора, удостоверяя 

договоры об отчуждении права застройки, 
требует: а) представления нотариально- 
удостоверенной сделки пли выписи акта об 
устаповлешш права застройки; б) справку 
нотариальной конторы, производящей реги
страцию арестов о том, что на продаваемом 
имуществе лет арестов, а если -право за
стройки приобретено покупкой, то—-второй 
экземпляр нотариально-удостоверешгов саел- 
ьт о приобретен гсн ллп пыпнсь нотариального



го акту чи акту про набуття з прилюднії*, 
поріте з «нотаткою про реєстрацію >у поділі 
місцевого (комунального) господарства ;а) до
нину комунального відділу або іншої уста
нови, що була стороною в договоре, що зо
бов'язання забудеигина що-до зждооля обу- 
чоптеипх правочшюм будав&іь викопано, а 
коди забудавішк «не виконав повністю ігакіа- 

.даного П'равотишхм зо5ов’язааі»я,—доовоиу від 
комучшьлого ввдьту або ішної установи па 
ііертівлапнешя за гвагою до арт. 79 Цив. 
К'.ЇД. :УШ\

і>3. Яйщо >вщ:л інісцевопо (коогшааьоюго) 
ічюподарства затримує потрібні для засвід
чення празочину довідки (арт. арт. 90 і 92 
цієї інструкції) більш яв місяць, через шо 
сторони не мають змоги оформити цілком 
закінченого правочкла, погар повинен спові- 
спгтп про 'ге округового прокурора, щоб 
«жити заходів на підставі арт. 6 Положении 
ІІ|Ц) оуцоуотрій.

94. В кожному договорі про «еревлаюнен- 
п» або заставу будівель зазначається, шо 
він иабувас сили після належної реєстра
ції в «храі місцевого (комунальиого) гос
подарства. Другого пряміршпса договору, 
який мас: силу оригіналу', видасться на ру
ки стороні для подання до відділу місцевого 
(коэун&дыного) кюлодаротва «на реєстрацію, 
або па прохання сторін надсилається до ньо
го відділу протягом трьох днів (36. Уз. УСРР 
1928 р., від. И, X* 7, арт. 35).

>95. За тих випадків, коли будівлі є в 
місцевостях, де житловий закон не застосо
вувався черев перейменування цнл (місцево- 
стей з сільських селищ у зйста або череп 
приєднання їх до міст, погар повніший роз’ 
ясііити т^юні, як оформлювати права влаж
ности за постановою ШШ) та НМВС УСРР 
я 28 травня 1928 р. «Про, оформлення прав 
ішснпків домобудів&ть, що їх не можпа бу
ло націоналізувати» <36. Уз. УСРР 1928 р.. 
»мд. Л, Аз 11, арт. 07).

9Г>. Договорів про леревласненшя будівель 
•■ідьсіжо-лошдарсьаанч» призначення ва зем
лях трудового иориотуївашм ве на епос або 
перенесенім не треба обов'язково нотаріяль- 
но засвідчувати, а тільки їх реєструвати у 
віноодних сільській або селищній радах. 
Такі договори можна па бажання сторін по- 
таріяльш» засвідчувати після згаданої рес-

акта, или акта и приобретении с публичных 
торгов с отметкою об их регистрации в от
деле местного («ооьмуїшьного) .ховіАства; 
•в) справку коммумгалыгого ощеыа «ли иного 
учреждения бывшего стороною в договоре, 
что обязательство застройщика, касающееся 
возведения обусловленных сделкою строе
ний, исполнено, а если застройщик не вы- 
полнил полностью возложенного сделкой* 
обязательства,—іраарешекии от киммуналь- 
ного отдела или иного учреждения іга от
чуждение, согласно примечания к ст. 79 
Гражд. Код- УССР.

93. В случае задержки отделом мутного 
(комму нального) хозяйства необходимых зля 
удостоверения сделки сортвок (ст. ст. 90 и 
92 настоящей инструкции) более месяца, 
вследствие чего стороны не имеют возмож
ности оформить вполне законченную сделку, 
нотариус обязан сообщить об этом окруж
ному прокурору для принятия мер па осно
вании ст. б Положения о судоустройстве.

94. В каждом дсговоре об отчуждении 
или залоге строений указывается, что «ш 
вступает в силу после надлежащей реги
страции ъ отделе местного (коммупаль- 
іюго) хозяйства. Второй экземпляр догово
ра, имеющий ся.гу оригинала, выдается и;> 
•рутки стороне для представления В ОЇДҐЧ 
местного (коммунального) хозяйства иа ре
гистрацию или по просьбе сторон пересы
лается в этот отдел в течение 3-х дпей 
(36. Уз. УСРР 1928 г.,отд. И, У* 7, от. 35).

95. \В.тех случаях, «ода строевая на
ходятся (в местностях, що жилищный ;*а>кон 
не применялся вследствие переименования 
>гих местностей из сельских меглмстой У 

города Я.ІН вследствие фисоедмнеяяя их к 
городам, нотариус обязан раз'яснить сто
роне, как оформитьг права собг-тееиности. 
на основании лостановлешія ШЮ и НИЩ 
УССР с 28 мая 1928 г. «Об оформлении 
врав собственников домосгроезшй. которых 
нельзя было национализировать» (36. Ул. 
УСРР, 1928 г., отд. П, У« И, ст. 67).

%. Договоры о5 отчуждении строений 
сельско-хозяйственного 'Назначения на зем
лях трудового пользования йе на снос или 
перенесение, не подлежат обязательному 
нотариальному удостоверению « т «яны 
только регистрировать в соответствующих 
сельских или поселковых советах. Эти до
говоры можно, по желапию стопім», юта-



стращі, ьнмзгаючи подання відпошдіюго та
лому про реестраомло, що Його передбачав ін* 
струнам НКЮ, НКЗС та НКФ УСИ* з 16 лип
ня 1926 І». «ІЬро порядок реєстрації вивлас- 
ивошґ будівель сільсько-госяоаарськол) при
значення на землях трудового користування* 
(36. Уз. УСРР 1926 р., від. ІІ, № 16-16. 
арт. 51).

97. Договори про лсревлаліення усіх ін
ших будівель, роиташоватих \на землях тру
дового коркютуваїшя, ало но звязаиих з сіль
ським господаїнггвом, треба обов'язково шь 
тариглыю засвідчувати і по засвідченні ро- 
..«•трувати в райвиконкомі або селищній ра- 
.ді, це слц. Заовідчути такі договори, «ота- 
1<1ильна контра, окрім довідок, що їх перед
бачає артикул 90 даної інструкції, вимагає 
ще вд триг а) витяг з подвірних записів 
про «глад «господарства (двору), що пере- 
аіашюв будівлі з зазначенням господаря або 
довідку, одо продаване майно не входить до 
.•кладу іос-подарстеа <*дво|п) і € окремою 
аюсадято продавця; б) оаоиїдчену вц сглыра- 
ди листовну згоду всіх членів господарства 
ивору), що дійшлк 18 років, иа персвлас- 
шчига будівель і в) документи про Ш'ПЄрЄД- 
ию згоду земедьигоіі громади «м «предГймня са- 
і«5к, де розташовано будівлі, особою, що 
набуває ці будівлі.

98. Зашіачаиого порадку ішежить додер- 
;муватая нон заоацчозтш цюдашнів тропе- 
І*вдаснеп»л бдовель, не звязаіпіх з сіль

ським гтиодаргтам та розтаїптшчих поза 
межагс земель трудового користування (т т. 
на дільницях державного земельного майна, 
на землях спеціального призначення то-що) 
з тш проте, щолл. «і» та <б» попереднього 
іфпжулу по слід застосовуеатп за випадків, 
коя* віашики не входять до складу тої чн 
♦даної земельної ггчгмадн, а о. «®» застосо
вувати з умовою, щоб документи за ипм 
пунктом давати установі*, що знають він- 
левадною земельною площею. до «гладу якої 
вхо.;::тт. дана садиба.

99. Засвідчуючи іцкиючіши цро перевлас- 
нення або заставу будівель та права забудго- 
а», я® за «мою арт. 126 Водяггу Заколю 
яро родину, опіку, подружжя та акті грома
дянського етапу (36. Уз. УСРР 1926 р., 
,У? Г»7—69. арт. 440' пабуто спільною пра-

риалыю удостоверять после упомянутой р.'- 
гистраіцни, лудебуя представлення соответ
ственного талона о регистрации, продуємо- 
третного инструкцией НКЮ, НКЗ я НКФ 
УССР от 16 ннш 1926 г. <0 порядке ре- 
гиєтрацїїи отчуждения строєний седьско- 
хозяйственного назначения па землях тру- 
нового -пользования*. (0. У. УСОР 1926 г., 
огд. И, й 15-16, ст. 51).

97. Договоры об отчуждении всох шгых 
строений, расположенных на зсоглях тру
дового пользования, «о по связанных с 
сельским хозяйством, необходимо обяза
тельно нотариально удостоверять я после* 
удостоверения регистрировать в райиспол
коме или сельском совете, по принадлеж
ности. Удостоверяя такие договоры, нота
риальная контор, кроме справок, преду
смотренных от. 90 настоящей нпструщнл. 
требует еще от сторон: а) выпись из по
дпорных записей о составе хозяйства (двора) 
отчуждающего строения с указанием хозяина 
или справку, что прощаемое ммущесфэо не 
входит в состав хозяйства <двс;>а) и являет
ся отдельною собственностью продавца;
б) удостоверенное сельсоветом письменное 
согласие всех членов хозяйства (двора), до
стигши 18 лет на отчуждение строений и 
Ю документы о предварительном согласии 
земельного общества на ирпобцютевне усадь
бы, що «помещаются строения. лицом, при
обретающим эти строения.

98. Означенный -порядок применяется так 
же при удостоверении сделок об отчуждении 
строений, не свалянных с сельским ХОЗЯЙСТ
ВОМ и находящихся за пределами земель тру 
дового пользования (т.-е. иа участках госу
дарственного земельного имущества, на зем
лях специального 'назначения нт. и.) с тем. 
однако, чгоялт. «а» п «б* предыдущей ста 
тьи не .должны И1«меняты*я в случаях, если 
собственники нс входят в состав того или 
иного земельного общества, ап. «в» приме
нять при условии, чтобы документы на 
основания этого пункта выдавала учрежде
ния, веаадядие соответственною земельною 
площадью, в состав коей входит данная 
усадьба.

99. Дри у.достовеї енки сделок об отчуж
дения или залого строений н права застрой
ки, которые, в силу ст. 125 -Кодекса Зако
нов о семье, опеке, браке и актах граждан
ского состояния (Соб. Уз. УССР 1926 г., 
Хі 67—69, ст. 440), приобретены общим



цею обох дружин підчас подруавд від імс- 
ин одного з дружки, що в в подружжі, но* 
тар, незалежно від того, па чиє юґя зареє
стровано будівлю. що її перевлаошоетьсн або 
заставляється, лшнш зажадати під 'влас
ника довідку про тс, що дане майно б Його 
окремою власніспо. т.т., що вій його набув 
(о одружіння чи одержал, як спадщину, або 
згоди другого дружини на перевласиешія а»ю 
заставу. Цю згоду кожна зробити у формі 
звичайного -напису на першому -примірнику 
укладеного ігравочину в присутності потара 
за лдаисом особи, що дає згоду, або викла
сти в листовній формі з відповідно засвід- 
човпи підписом.

100. В разі другий дружина відмовиться 
дати таку згоду або перевдаспювач чи за
ставник не доведе, що дале майно становить 
окрему його власність, погар повинен .від
мовитися засвідчити правочгсна до судовпо- 
го розвязаяня питашш.

101. Правило попереднього артикулу за 
стосовується і до розведених дружин, а са
ме: при засвідчувати вищезазначених пра- 
ітгшів від імепн одного з розведених дру
жин треба подати віа другого розведеного 

дружинл .довідку про те, що-маВиовіївзаемипи 
між ними врегулювало. В разі останній дру
жина відмовиться дати таку довідку, справу 
про иисі чайггазі 'взаємини -розвязує сап.

102. При іюрсвласпенні від одпого з пру
жин спільного майна, набутого подчас по
дружжя після смерти другого, слід 
відрізпяти два момеїгтн. Якщо дружина 
задощився з дітьми, пгрдджеиимп підчас 
подружжя, то вій може лоровласиюва- 
яві на загальних (гщетавах свою половину 
майна, що його агабуто підчас подружжя, ра
зом з частиною з половини, що належала по
мерлому дружині, ява припаде йому зі спад
кової маси. На нсрсв:аононпя остатньої ча
стини майна, що належить дітям, треба ма
ти згоду дітой, а в раоі такої згоди де лож
на орйтн, оправу остаточно іроовязув суд.

У-у аг а. Якщо діти «одоліткі, дозвіл 
на лергзлаеш-шгя або заставу будівлі дав 

або гоишовдяз ссгікувча -установа або, 
за її льодом, споціяіьио призначуванні! 

від інеТ «а -цей івішаооїс лінгуватоль <арг.

трудом обоих супругов во -время брака, от 
имоин одного нз сучіругов, состоящих в бра
но, нотариус независимо от того, ва чье 
имя зарегистрировано строение, которое от
чуждается или закладывается, должен по
требовать от собственника оправку о том. 
что данное имущество является его отдель
ной собственностью, т.-е. тго оно приобре
тено нм -до вступления в брак или получено, 
кат; .наследство, ил согласия другого суп
руга па отчуждение или залог, это согла
сие может быть сделано в форме простой 
надписи на *ю;.<эох экземпляре совершенной 
сделки в 'Присутствии нотариуса за п»ц- 
лисью лица, дающего согласие, или изложено 
б письменной форме с соответственно засви
детельствованною подписью.

100. В случае отказа другого супруга 
дать такоо согласие али и слуїао, когда от
чуждающий или залогодатель чнз докажет, 
что данное имущество составляет его от
дельную собственность, нотариус .олжад от
казаться удостоверения сделки до разре
шения вопроса судебным порядком.

101. -Правила арещдущей статьи приме
няется н к разведенным супругам, а имен
но: при удостоверении вышеуказанных сде
лок от имени одного нз развезенных супру
гов необходимо представить от другого раз
веденного супруга справку о том, что имуще
ственные взаимоотношения между ними уре
гулированы. Если последний откажется дать 
такую справку, дело об пх вмущсствешпл 
взаимоотношениях разрешается ером.

102. Лря оггчуаденни одяэм супругом об
щего имущества, ігрко5|ютошіого в брак»- 
поте смерти другого, необходимо отличать 
два момстгта. Если оупруг остался с детьми, 
[мхысвштгася во время брака, оп может от
чуждать на общих осноазпяях свою поло
вину имущества, приобретенного во время 
брака, вместо с частью из гатовипы, цри- 
•паилежавшей умершему супругу, «припада
ющей ому из наследственной массы. На от
чуждение остальной часта имущества, яря- 
надлежащей детям, необходимо иметь сог
ласие детей, а если такого согласия полу
чить нельзя, дело окоичатслиго разрешается 
судом.

П р и м е ч а н и е .  Если дети несовер
шеннолетние, разрешение на отчуждение 
вот залог строения дается или соответ
ственным опекунским учрещепяем, НЛП 
но его разрешению- слсцпаїьно назначь-



арт. 67 і % Волоку Заковів про родгеу, 
опіку, подружжя та акти іромадянсьюого 
ставу).

403. йаюні-ж у яружеш,«оваіппвс<и 
& жлвш, веха #кй, передоєних підчас но- 
-рулим, а майии, иш Кого наоуто саиьнои 
працею, запсаво аа Його ім я, то перові ас- 
коїш адйонюється ва загальних підставах: 
якщо таке майно записано на ім’я померл»»- 
го дружини, другий дружина може перевлас- 
юовата його тільки після перереєстрації 
чайна в відділі місцевого (комунального) 
господарства ва своє «ім'я.

ИМ. При нотаріальному засвідченні вуя- 
починів про перевласиення реальних частин 
дсиоволодініїя або орава забузози, сторонн 
пави вві подати новії відділу місцевого (ко
мунального) господарства на розподіл нерв- 
пластованого майна ва самостійні володіння 

та хатоертаовмй «Ц нього влап подіту зе
мельної дльгепі.

106. В разі відділ шецового (комунальні- 
то) господарства пе іас такої ягоди, перо* 
власпюватя можна лише ідеальні частини до- 
моволодівпя, а <в договорі про жрсшасяенкя 
можна вміщати умову нро конкретний поря
док користування окрлпгси частинами до- 
«володати, а так само зоЗоз'язувати ©дац- 
«юмц» додержуватися всттго&кяого парят 
ку користування лмоволодінням.

, 106. Артикулом 182 Цивільного Кодов у 
УСРР встановлено, що ігабуватя домобу.бвн 
мохва в обмежепій клькосгі, т.т. не мож
ім скупчувати в руках олгєї особи, дружяші 
Його або недоіітяіх їхніх дітей більш як три 
••люволодінаї. Зазначені особи можуть оосі- 
іаті сукупно більш ж три оомоаолодгяяя 
тілиог в тому разі, колі пі домовохлгдня 
набуто р&тш їх Побужжя, і ©куттннл 
ноладшь виникло через подружжя.

107. Пролаза тя протягом одного року мож
на тільки одно домоволодіння з тям, що в* 
лзборонясгьс-я продавати одно й те саме доогс- 
іюлодяия частина», але з умовою, що ці 
частині складають лялю одяодомоволодіння.

108. 6 договорі кунівлічіродажу будівлі 
««одна вжщувати умову, що продавець або 
шпатова нех третя особа може довічно ко- 
ртегуваткя частішою перемгвюваної бу- 
іівлі. Цю умову можна забезпечувати «реш
та. що накладається на будівлю «дочасно

оаса&ітоївям договору кул'гялі-лродажу.

еіьім єм на 8тот случай, помчятелам 
(ст. ст. 67 в % Кодекса Законов о «екю, 
опаке, браке и актах гражданского он 
стояння).
103. <В том случае, вся у супруга, остав- 

шегося вжяеьи, нет детей, рожденных но 
время брака, а существо 'Сртобретеодое об
щих трудом, записано на его имя, отчуж
дение осуществляется на общих основани
ях; еыя-же такое имущество запитого на 
имя умершего стчтруга, другой супруг может 
отчуждать его только после перерегистра
ция имущества в отделе местного (комму
нального) хозяйства на свое имя.

104. При нотариальном удостоверении сде
лок об отчуждении -реальных частей домо
владения или права застройки, стороны дол
жны представить разрешение отдела мест
ного (коммуяалыюго) хозяйства на раздел 
отчуждаемого имущества на самостоятель
ные владения и утвержденный им план раз
дела земельного участка.

105. Вслучае отказа отела местного (ком
мунального) хозяйства щть такое согласи?, 
отчуждать можно лишь идеальные часта до- 
мовдадепия. а и договоре об отчузаденнм 
«окно помещать условно о конкретном по
рядке пользования отдельным* частями до» 
хпялажтія и также обязывать наследников 
придерживаться установленного порядка 
пользования домовладением.

106. Статьей 182 Гражданского Кодекса 
УССР установлено, что прноб})етать домостро- 
еппя можно в ограничено* количестве, т.-е 
нельзя госредоточивать в руках одного лпца, 
супруга его иля несовершеннолетних их де
тей более трех домовладений. Указанные ля
па могут владеть совместно более чем тре
мя домовладениями только в том случае, се
ля эти домовладения пряот*тты {инее их 
брака п сосредоточение влатеннй мвпякло 
блалгеря б аку.

107. Продавать в течение одного года 
можно только одно сгомовладенне, причем 
продавать одно і то же домовладение частя- 
« во запрещается, по при условия, что зги 
части составляют ттъко олео домовладение.

108. В договор купли-продажи . строения
•гож по помещать условие, что продавец идя 
указанное ям третье .тя по может пожид- 
пенно пользоваться частью отчуждаемого 
строения. Эго условие можно обеспечивать 
арестом, налагаемым на строения одвовре- 
менво с удостоверением договора купл-нро- 
«ажм у., ••



. НУ. Не може служити ноіюшколою до за- 
гиідч.чпія договору купівді-продажу будівлі 
вміщений в договір пункт, за яким прода
вець шидовнзується звільнити їв певний ре
ченець ® лродадапвх будівлях прпгіїценкн і 
ті, ацо він соя обсаджує, і ті, що їх окякпа 
.шільютн від наймачів за чтшнмн закона- 
чи або за добровільною згодою з вннайма- 
чамн.

110. Набуття будівель та цпва забудови, 
що їх придбано з лрмлкдонх тортів, ігота- 
ічяльна контора оформлює, нипавши свідоц
тво на івджюі к «тії з апту про .продаж з 
прилюдних торгів, яку подає ДО НоТКОНТОПИ 
покупець будівлі чи права забудови. Свідоц
тво це обов’язково реєструється у виділі МІС- 
иеного (комунального) господарства.

111. В разі майно придбано з прилюдних 
торгів, що провадились на будівлі чи право 
.фудовм за яввмшту ■податків, нотаріяльпа 
контора, оформлюючи набуття такого майна, 
вимагає крім копії акту про продаж з при
липлих торгів ще й довідку про тс, що 
ПЧНН6НІ ПРИЛЮДНІ торги ф належний спосіб 
не оскаржено та що продаж є остаточний. 
На ихитяві вкщеішначешх копії ті давше 
пплацаєіьон іьттарі ял ыпе свідоцтво, яке тре
ба зареєструвати в належному відділі місце
вого (комунального) господарства.

112. Кади прилюдні торги на перовласішн- 
пя будівель чи права забудови за невиплату 
податків но ■відбулися і округовнй фінанси 
кігй поділ залишив їх за собою або за орга
ном, з дорученш якого лравзп'иіюсь справ
ляння, нотаріальна контора на підставі акту 
про визнання тортов за нездійснені, і поста
нови онрфіпвідіілу або тієї установи, що для 
неї провадилися торги, про залишення за 
ними продаваного домоволодіння, складає сві
доцтво, яко іреогпрується в ортані місцево- 
п» (комунального) господарства.

113. Засвідчуючи договори про заставу бу
дівель та права забудови, потарія.шгі конто
ри по можуть вимагати від сторін жодних 
довідок про оцінку. Оцінку за арт. 91 Ціп». 
Код. УОРР треба обов'язково заносити до до
говору Й зазначати її за згодою самих сто
рін.

114. До договор® про встановлення права 
забдоови не треба прикладати планів зе-

109. Не может служить прошгггтатм к 
удостоверению .ютово;» куплн-лрщлжк стро
ения помещенный в ДОГОВО|Ю пункт, по ко
ему сцюдавоц обязывается освободить « , щ -  
іедмевньгй орок в продаваемых етромшдх 
помещении как те, что он сам занимает, так 
и те, что можно освободить от нанимателей 
по действующим законам или по .кідроволь- 
ному соглашению с. шшямате.іхми.

110. ІІрноб|>етеіш© строений н права за
стройки, что приобретены с публичных тор
гов, оформляется .нотариальною конторою 
путем 'выдачи свидетельства ла основании 
копии с акта о продаже с публичных торгов, 
представляемой В ВОГЬ'ОНТОру ЛоКуПіІТРЛОЧ 
строения плі драла засідки. Овнде.гслі,- 
ство это обязательно регист|«руегои в от
деле местного (коммунального) хозяйства.

Ш. В случае ігиобретоння имущества 
с публичных торгов, произвоговимхея пт 
строение или право застройки за пеуплату 
налогов, нотариальная контора, лри офор
млении ■пупоб}ютенян такого имущества, тр,- 
бует кроме копии акта о продаже с публич
ных торгов еще и справку о том, что про
изведенные чдушгшью торги «чмггвотству- 
;ощнм обрізом не обжалованы и что процги 
жа является окончательной. На осіювашш 
ьышеукаоллпых копии и травок составля
ется нотариальное свидетельство, которое 
необходимо зарегистрировать в сшггеетствен- 
пом отвело местного (коммумгального) хозяй
ства.

112. Если публичные г’ргя об отчужде
нии строений или п|>ава застройки за неуп
лат}' налогов не состоялись и окружной фи
нансовый отдел оставил их за собой или эн 
органом, по поручению коего 'лропаводялосі. 
взыскание, нотариалмкм контора на осно
вании акта о лризпашт торгов иесостоят- 
шямнея, н постановления оврфювгг.юлл ял я 
ТСГО У^НХЯС.ДОІІІГЯ, для моего ПрОИЛВОГИЛИс». 
торги, об оставлении за ними продаваемого 
домовлалония, составляет свидетельово, ко- 
торое регистрируется в органе местного (ком
мунального) хозяйств.».

113. При удостоверения договоров и за
логе строений и праві» зегггойнн шггарналь- 
НМЄ КОНТОрЫ не могут 'ГебоНЛТЬ ОТ сторон 
каких бы то ли было справок об оценке. Оцен
ка по ст. 91 Гр. Код. УССР должна быть 
обяоатолыю внесена в договор и определя
ется она но соглашению самих сторон.

114. Приложении к договорам об ■устинов- 
ленни праю застройки піанол земельных



мельних. дільниці., що здаються иі\ за
будову.

115. В договори про встановлення орана 
забудови -хоаша вміщати усі умови, що «є 
суперечать законові, отже, не може Суте 
лорешко.^ю до засвідчення договору забудови 
умииа про безкоштовну вереда ту будівель 
шддіїш місцевого (комунального) господа»- 

ства «по «шві речення договору, а та:; само 
можна засвідчувати такий договір забудови, 
шо його укладено за арт. 84 Цнв. Кодексу 
Уі'ІМ* на ііоюоудовані або зруйновані бу
дівлі, де вартість на эбудовання цих пе- 
д«мук»ваних чи зруйнованих будівель визна- 
ч* по вже ари самому укладанні договору.

11(3. Якщо в договорі встаноазеїган 
права за-Оудсви буде тлреоа витт]«авнти по
милки, то такі внорввленкя можна вчиияпі 
виключно наг.нсом на самому договорі та на 
першому примірникові, що в в нотаріальній 
конторі. Кати пргпо забуюви заставлено, на 
таке икиравлення треба мати обов’язково 
згоду в листовній формі третьої особи, що 
видала позику з тим, що підписи приватних 
осіб треба нотаріально засвідчити.

117. Знищуючи доїххвоі« П|н> встановлен
ня права забудови за арт. 85 Нотаріальної 
устави, погарі вовн и пі оильнц стежити, щоб 
право забудови не булло е заставі, бо ко-ін 
воно с затвлепе, таких договорі1» права за
будови знищувати йе можна.

1й8. В разі спи имшгас за сьрг. 182* Цлв 
Код. УСИ* за покупцем право власности м 
бушелю за заіі]юдажшім дожором, то «ста- 
точне оформления переходу прала клас пости 
мнниьться в такий самий спосіб, шо в 
при продажу будівель з прилюдних торгів.

119. Засвідчуючи договора дар\ вашіи, но- 
торіялмм контора, крім довідок/що їх пе- 
рцкбионг» арт. НИ чі*л мпдоци, нммага*; 
від дарівнмка «що й довідку від фінансового 
орту, що за д<гі!иптс<м немає жодних не
доплат з податків та оплат.

Копію договору дарування «веде* ласт ься 
протягом 7 днів *від дни його засвідчення до 
відповідного ліс нового фінансового органу, 
за арт. 21 постанови ЦНК і РНК Союзу РСР 
з 29 січня 1926 р. «Положення про податок 

з майна, що переходт порядком спадами

участков, едаваеашх под застройку, не тре
буется.

115. Б договоры об установлении срана 
застройки можно включать все не проти
воречащие закону усложни, таким «бравом 
не может быть препятствием для удостове
рения договора застройки уг.говие бепмат- 
ной передаче строений отделу местного (ком
мунального) хозяйства по кстечгмги срок» 
договора и точно так же можно удостоверять' 
такой договоо застройки, совершенный 
согласно ст. 84 Гр. Код. УССР на недостро
енные или разрушенные строения, где сто
имость тлшеденнн ЭТИХ ІІВДОПрОеїШЬІХ или 
разрушенных слоений «уже определена при 
самом заключении договора.

110. В случае -необходимости исправить 
в договор об установлении н{)ава застройки 
ошибки, такие доцодлвпии мойого делать 
исключительно «путем надписи на самом до
говор е и на первом экземпляре, находящемся 
в нотариальной конторе. Если право за
стройки заложено, на такое исправление ие- 
«бхошмп обязательно иметь согласно в пись
менной форме третьего лица, выдавшего ссу
ду <- тем, что подписи частных лиц должны 
быть обязательно нотариально засвидетель
ствованы.

117. Уничтожая ’оповорьгеб установлении 
права застройки пост. 35 Нотариального по
ложении, нотариусы должны ептателп їм 
следить, чтобы право застройки небыло за
ложено так как если оно будет находиться 
г. залоге, то таких дог«-воров права застрой
ки уничтожать нельзя.

118. И случае признания судом по ст. 182* 
Г|\ Код. УГОР за покупателем яцкод соб
ственности на строеиие по договору запро
дажи, окончательное оформление перехода 
пуаза собггвгшкття и,низводится гакам са
мым способом, что и л<рн продаже строений 
с тіуолнчігьлх тортов.

119. Удостоверяя договоры даяния, нота
риальная контора, кроме справок, предусмот
ренных ст. 90 настоящей инструкции, тре
бует от дарителя еще н справку от фин&нсо- 
вего органа, что за дарителем не имеется 
никаких недоимок по налогах и сборам.

Копзя договора дарения тосылается в те
чение семи дней со дни его удостоверения 
і. соотвттоеїшьій местный фншшчяь>й о»- 
ган согласно ст. 21 постановлении ЦИК и 
ГНК Союза ССР от 29 я»геа«ря 1926 г. «ІІ-* 
.ніженеє о налоге, г имущества пмргмиа-



і дарування» (36. Зак. СРСР 1926 р., № 6, 
арт. 39).

120. В договорі дарувапвя кожна вмішати 
пункт про обов'язок обдарованого утрігаувагя 
дарівника або третіх осіб до смерти та забез
печувати це эооов'жшвя, каЧталізуючк йо
го накладеним арешту на майно.

121. Нотковторя не можуть засушувати 
договорів дарування, в яккх вміщено пункт 
про повернення майна дгрівиикові за невдяч
ність обоаровапого то-що, бо в закопі не 
есіаиовлсно жодних причин, які давали-б 
дгрівннкові праїво па повернення дарованого 
майна.

122. Продаж будівель та права забудови, 
що б в заставі, з переходом довгу на нового 
яоюушя. уч^пяетіся за зг-тюю огстгосомца 
(грт. 126 ЦК), що виявляється -в папкові 
кредитора і покупця на другому примірнико
ві дстсаріяльно-заовичепого стогове сту заспатвн 
(на витягу в заставного акту). Цей «лапне 
нотаріально засвідчується одночасно з нота
ріальним засвідченню? договору купівлі-про- 
дажу. В самому договору куттівлі-иродажу 
вміщується умопу про прийняття покупаєм 
на себе довгу, що тяжить «а псревласнюва* 
ній будівлі чн праві забудови.

123. Після того, як яотаріяльно-засвідче- 
но договір кучгвлнпродажу будівлі чи права 
забудови, а так само засвідчено передатний 
«дяко пщ заставному акті (аог. 122 цієї ін
струкції), потар'ялміа контора пакладгє 
арешт на майно, що перейшло до покупця, 
та зносять арешта, що лежить на майні про
давця; копію статті про арешт і повідомлен
ня про знесенім арешту «адснлаєтіся до 
■відділу «исцевого (комунального) господар
ства. Якщо псрев.іасноння будівлі або права 
яабуаозп вчшяє не та вотарі-ялта контора, 
що рееятрує арешти, то вимогу про знесення 
та накладення арешту надсилається до кон
тори, що провадить реєстрацію. Ця контора 
зносять -арешта з майна продавця та накла
дає арешт па -майно покупця, надсилаючи 
копію статті про арешт та повідомлоштя про 
знесення арошту до 'Відділу місцевого (кому
нального) господарства.

124. Перевотгги довг за заставним актом 
можна так яо спливу реченая виконання, що 
його зазначено в заставному акті, як і після 
нього, але «є пізніш спливу рочеиця вадав- 
■евяя.

щепо путем наследования н дарения* (Об. 
Зак. СССР 1926 г., Хі 6, ст. 39).

120. В договоре дарения можно помещать 
пункт об обязанности одаряемого содержать 
дарителя или третьих лиц до смерти в обес
печивать это обязательство, капитализируя 
его, путем наложена ареста на имущество.

121. Нотконторы не могут удостоверять 
договоров давании, в -комх вмещая пункт
0 возврате имущества дарителю при небла
годарности одаряемого вт. л., так кал в за-
1 юно не установлено никаких причал, кото
рые давзаи-бы дарителю право на возврат 
даримого имущества.

122. Продажа заложенных строений и 
нрава застройки с переходом долга па по- 
вого покупателя совершается с согласил 
залогодержателя (ст. 126 ГК), что выра
жается в надписи кредитора и покупателя 
•на втором экземпляре нотариально-удосто
веренного договора залога (-та вьются зало- 
того акта) Эта надпись нотариально робто- 
воряотся одновременно с нотариальным удо
стоверением договора вупли-тподаля. В са
мом договоре купли-щюдажи помещается 
условие о принятии покупателем на себя 
долга, лежащего на отчуждаемом строения 
или праве застройка.

123. После того, как договор купли-про
дажи строения или права застройки нота
риально удостозер:н, а также удостоверена 
передаточная надпись на залоговом акте 
(ст. 122 настоящей инструкции), нотарв- 
алшая контсоа налагает атх^т па тогу- 
щество, перешедшее к -покупата^ и сни
мает арест, лежащий па имуществе про
давца; ковки статьи об аресте и уведом
ления о снятии ареста посылается в отдол 
•местного (коммунального) хозяйства. Если 
отчужденно строения или право застройке 
довершается не -в оміторе, регне-триоующеі 
аресты, то требоваине о снятии н наложе
нии ареста направляется в «нотариальную 
контору, производящую регистрацию. Що- 
следняя снимает арест с имущества про
давца и налагает арест на имущество по
купателя, посылая копии статьи об аресте 
и согбиишя о спятил ареста отделу мест- 
пого (коммунального) хозяйства.

124. Перевод долга по залоговому акту 
можно совершать, как до истечения срода 
исоолн:ния, у-каа&тгаго в залоговом акт*, 
так и после него, однако, не позднее исте
чения срока давности.



125. Договоре про перехід торговелымх та 
«фоангслоэих адорицмсгвпд загрозою неді’Лс- 
бвосги мають бути яотарівлілто зас^ачеиі 
(грт. 7 «постанови ВУЦВК’у і -РНК УОРР з 2 
серпня 1926 г. «Про перехід торговельних і 
ігмюисдових підприємств (закладів)» (36. 
Уз. УСРР 1926 р., X* 47, арт. 315).

Отаве, засвідчуючи договори таро неровлас- 
нения торговельних та «промислових підцрчі- 
ємств, «еотконтори п общині зажатати «від пе- 
ревласпювача довідку а «відділу місцевої про* 
«ясловостя (господарства) про «преналеж- 
яість та реєстрацію «перевдаснюваного під
приємства.

У договорі треба зазначати, що він пабу- 
вав сили лише після відповідної реєстрації у 
відділі місцевої промисловосте (господарства) 
і про укладанпя договору оповіщається зга
даний відділ для відповідної реєстрації.

У договорах гро перехід підприємств, які 
за чтиитмя правилами повніші реєстр.«ва- 
тися в торговельному реєстрі органів Нар- 
вомторгу, треба зазначати, що вони набува
ють сіп тільки з моменту вдоовкшої но
татки в торговельнім реєстрі за правилами 
арт. арт. 8 і 9 зазиачевої постанови.

У в а г а .  Якщо підприємство перовлас- 
нюеться разах з оудовлями, тари офермлем- 
ні договору додержується правил про не- 
ревласненна будівель «взагалі Й такі лого* 
пора треба зареєструвати, «сім вашіи 
місцееої промисловосте (господарства) ти 
органов Наркомторгу, ще й загальних по
рядком «у юдаш місцевого (комунального) 
господарства.
126. Нотаріально засвідчувати договорі 

вюаймлшня держанш огашіїз допускаєть
ся тільки тоді, коли внпаймається тар&вагпНІ 
особі або організації малі млини, іцо мають 
1 камінь обо станок, які не можуть перероб
лювати товарового зерна, о перемелюють 
селянське споживче зерно. За всіх інших ви
падків для засвідчення договорів оренда тре
ба подати спеціальний дозвіл на оренду вії 
Нарвомторгу або його місцевих органів.

127. Перевласневия вітряків, які є на 
•сонях трудового користування та належать 
йенах земельної громади, ве треба обов'яз-

126. Договоры о переходе торговых и 
промышленных предприятий под СТраі'/І 
нед йствительностн должны быть потари- 
альпо удостоверены (ст. 7 постановления 
БУЦИК н СИК УССР от 2 августа 1926 г.
«О переходе ТОРГОВЫХ И ДЛОМЫШЛОНПЫХ 
предприятий (учреждений) (С. У. УССР 
1926 г., Ж 47, ст. 315).

Б -виду этого при удостоверении догово
ров об отчуждении торговых и промышлен
ных прэдг.рмтий, іготконторьі -должны по
требовать от отчуднтеля справку нз отдела 
•местной промышленности (хозяйства) о 
принадлежности и регистрации отчуждае
мого предприятия.

В договоре необходимо указывать, что он 
вступат в силу .тишь после соответствен
ной регистрации в отделе местной промыш
ленности (хозяйства), а о совершении дого- 
вооа сообщить в упомянутый отдел для со
ответственной «регистрации. *

В договорах о переходе предприятий, ко
торые по действующим правилам должны 
быть зарегистрированы в торговом реестр© 
органов Наркомторга, необходимо указы
вать. что опи вступают в силу только с мо
мента соответственной отметки в торговом 
реестре по правилам ст. ст. 8 и 9 указан
ного постановления.

П р и м е  ч.а н и с. Если предприятие 
отчуждается вместе со строением* при 
оформлении договора применяются пра
вила об отчуждении строений вообще 
и такие договоры необходимо зарегистри
ровать кроме отделоз местной промыш
ленности (хозяйства) или органов Нар- 
комторга еще н общим порядком в отделе 
местного (коммунального) хозяйства.
126. Нотариальное удостоверение дого

воров о сдаче в аренду государственных 
мельниц допускается только тогда, если « 
аренду сдаются частому лицу или органи
зации маленькие мелышцы, нмою- 
щно 1 камень нли станок, не могущие пере
рабатывать товарного зерна, а перерабаты
вающие крестьянское потребительское звр- 
во. Во всех иных случаях для удостовере
ния договоров аренды необходимо предста
вить специальное разрешение на аренду от 
Наркомторга или его местных органов.

127. Отчужденно ветряных мельниц, на
ходящихся на землях трудового пользова
ния, принадлежащих членам аемкльного



коїм нотаріально засвідчувати тому, що такі 
гітрякн с сілье ькснгоопода|>сько мийно.

Г26. Уі-і інші оміряки, т. т. такі що не 
належна членам земельної г/юмади. хоч-бн 

пішії були рошинтм т зтлих трудового 
іпцністунаїш, перовшнюсться за нраиш- 
.ми «шстд-нцГ Ждо, МКФ та НШ з Ні .ію- 
і «го 1926 р. « Про порядок реєстрації вивла- 
гнення будівель сільсько • господарського 
призначення на землях трудового порют- 
кіикр.і* (35. Ув. УОГ>Р 1926 р.. «піц. ІІ. 
У* 15—16, арт. М).

129. Засвідчуючи „(оговори на перевлас-
нения рнбно-засолошннх пунктів, (ЩО € лід 
зарядом земе.шпіх органів, нотаріяльяі коп- 
ічирм «говікші шез'-яикоао іяиіматагги доежояу 
від Нархомзом-у (Зо. Зак. ОІЧ'-Р 1926 р., № 42, 
арт. 306). *

Ь. ІІ р а ь «’Ч н и н и р о н е р о в л а с н е н н я 
та зас тав у м о р с  ь  к  и  х  т о р г о в  е  л  ь -  

н н  х  к о р а б л і в .
130. Підчас нотаріального засвідчення 

ИріНЮЧКІГІВ про продаж морських торговель
них кораблів за постановою ЩЖ та РНК 
Союзу РСР з 8 серпня 1924 р. «Про порядок 
іі|№дажу, застали та здавання в найми на 
підставі цортепартії морських торгових су
ден, що плавають «ід стягом Союзу РСР» 
і35. Зак. СІЧ)? 1924 >р., У* 4. арт. 54) та за 
ііоепшцгею ЦВК та <РЖ Союзу РСР з И 
червня 1926 р. «Про вивлаенеіпія державно
го майна» (35. Зак. СРСР 1926 р., У» 42, 
арт. 305), продавець «овинеи подати на до
каз ^надежности йому продаваного ко
рабля оригінал корабельного свідоцтва, що 
Його видало управління торговельного пор
ту, яро реєстрацію корабля або оригінал 
корабельного квитка, вшаного од віаповшої 
установи в чісиі приписки корабля (Зо. Уз. 
У(‘РІ> 1922 р., Ув 15, арт. 264 і 35. З»- 
('РСР 1924 р., Ус 11, арт. 103, л. 2). Крім 
того, шродавець повинен подати за таких 
випадків (пост. ЦВК та РНК Союзу 1*СР з ^ 
серпи» 1924 р. і від 11 червня 1926 р.) ще 
ІІ доказ того, що встановленим порядком 
дозволено продавати корабель.

Ш .  'Покупець—окрема осікхі чи група осч»
• -для посвцчс«ния своєї пра-вігадатіюстн по

дає належний доказ <п|>ипа.тежногп( до числа

іющсства. но подлежат обязательному •но
тариальному удостоверению, тал как такие 
пстряиые мельницы являются сельско-хо- 
зяйствониым имуществом.

128. -Всо друлю водяные мельницы, т.-е. 
т* нрткщежащио членам земельного 
общества, хотя бы они н были размещены 
на землях трудового пользования, отчуж
даются, согласно с правилами инструкции 
НИЗ, НКФ и НШ от 16 февраля 1926 с 
«0 порядке регистрации и отчуждения 
строений сельоко-хозяйственного назначе
ния «а землях трудового ЛОЛЬЗОВаПНЯ» 
<С. У. УССР 1926 г', отд. ІІ, Ув 15—16. 
ст. 51).

129. При удостоверения договоров об от
чуждении рыбно-засолочных нунктоз, ‘ііа.\> 
дящихся в ведении земельных органов, но
тариальные конторы должны обязательно 
требовать разрешения от Наркчмзелм. 
(С. 3. ССОР 1926 г., Ув 42. ст. 305).

і
Б. С д е л к и  о б *  о т  ч  у  ж д е  н  и  и  и  з а 
л о г о  м о р с к и х  т о р г о в ы х  с у д и » .

130. При нотариальном удостоверении 
сделок о продаже морских торговых СУДОВ, 
согласно постановлений ЦИК и СНК Союза 
ССР от 8 августа 1924 г. <0 порядке про
дажи, залога н сдачи в наем на основании 
цергипарфин морских торговых судов, пла
вающих иод флагом Союза ССР» (С. 3. СССР 
1924 г.. Ув 4. ст. 54) и согласно поста кот 
ленню ЦИК и СНК Союза ССР от И июня 
1926 г. <06 отчуждении государственного 
имущества» (С. 3.0ССР 1926 *г., Ув 42, ст. 
305), продавец донжон представить в дока
зательство принадлежности ему продавае
мого судна шхипншое судовое свидетель- 
ство, выданное управлением торгового пор
та о регистрации судна или подлинный су
довой билет, выданный пс(лежащим учреж
дением, к которому судно приписано (С. 3. 
УССР 1922 г., Ув 15, ст. 254 и С. 3. СССР 
1924 г.. Лв 11, ст. 103, л. 2). Кроме тор», 
продавец должен приставить, в подлежа
щих случаях (постановление ЦИК и -( !! • 
СССР от 8 августа 1924 г. я от 11 июля 
1926 г.) и доказательство «ослодозадшего 
и установленном порядке разрешения на 
продажу судна.

131. Покупщик—отдельное лицо или
группа лиц——в удостоверение своей право
способности предстл&тяют надлежащее до-



гр«Ь*ш Соту ЮР » ь. «г» арт. 1 «ста
нови ЩЖ та гак Союзу РСР з 5 вересня 
1924 р. «Про ораво піавааня морських тор
гових судеіг івд стяли РСР і про аолодйюя 
«Орськими торговими суднами иа праві вла- 
сносно (36. Зак. СРСР 1924 р.,,№ Іі. 
арт. 11)3). іІЦпбигі особи, згадані в мастилі 
2 арт. З постанови а 5 вересня 1924 р. 
крім статуту подають також належний до
каз «дожіснюсти їх умовам, зазваче- 
н«м у пунктах «б» і <в> арт. 1 цієї по
станови.

132. Купуючи парового чи моторнооого ко
рабля найбільш 150 футів завдовжки з міст
кістю псоад 20 (реєстрових тои <«. арт. 4 
постанови з 5 вересня 1924 р)., (покупець, 
крім документів, передбачених попереднім 
артикулом всієї інструкції, зобов'язавши по
дати поовщу «ачыытка порту, де пригаса- 
во корабля, про те. що вів яв має інших ко
раблів, приписаних до даного порту.

Вимогу іі. «б» арт. 4 ноставовн з 5 верес
ня 1924' р. про те, що покупець корабля 
зобов'язаний брати участь у справі особовою 
працею і «чіє не може мати жодних кораб
лів, належить пояснити покупцеві, зазначив
ши Це в налиті Па акті.

133. На корабельному свідоцтві або кора
бельному квитку илтадчяльяа контора вчиняє 
жигне оро нотаріально засвідчення договору 
купівлі-ор^кежу, зззиачаючк чаг нотаріаль
них) засвідчення та число, а також кому і за 
яку суму ііереадгеноно корабля або часту 
Його, зажхтгшн тоді ж таїш і розмір ле- 
ревдовноеаіюї частная; повідомлення щю 
це та копію напису про перевдеснзш пе
ресилається до належного портового реєст
раційного бюра або до відповйпої установи, 
до якої пріткгавю корабля.

134. Засвідчуючи нотаріально правочиаа 
оро перевласиешія корабля особі, що не має 
права користуватись оратором Союзу РСР 
(о. «б» арт. 8 постанови ДВК та РНК СРСР 
• 5 вересни 1924 р.), нотаріяліва контора 
ваз палає про це еа корабельному свідоцтві 
або корабельному квитку та подає його ра
зом з копією правочмну до реєстраційного 
бюра або до устааои, до якої корабля при
писано для вигреслеввя його з корабельного 
рсостру або корабельної етил. На бажання 
покупця кидає нотаонтора засвідчену копію 
корамчгьнот сеімнпчю або корабельного

касательство принадлежности к числу граж
дан СССР по о. < г* ст. 1 постановления 
ДЯК и СЯК Союза ССР от 5 сентября 1924 г. 
О праве плавания торговых судов под 
флагом Основа ССР и про •владение морекяма 
торговыми судами ла праве собственности» 
ГО. 3. СССР 1924 г., Хі 11, ст. 103. Юриди
ческие лица, упомянутые в части 2 ст. 3 
постановления от 5 сентября 1924 г. кроме 
устава представляют также надлежащее 
доказательство соответствия нх условиям, 
указанным в плі. «б» я «в» ст. 1 этого по* 
становления.

132. При покупке парового или мотор
ного судоа йе более 150 футов в длину 
вместимостью свыше 20 реестровых тонн 
(п. «б» ст. 4 постановления от 5 сентября 
1924 г.) покупатель кроме документои, 
предусмотренных предыдущей статьей на
стоящей инструкции, обязан представить 
удостоверение начальника порта, чде судно 
приписано, о том, что он не имеет других 
гудов, приписанных к данному порту.

Требование л. <6» ст. 4 постановления 
от 5 сентября 1924 г. о том, что покупаю
щий судно обязан участвовать в деле лич
ным трудом я нигде не может иметь ника
ких других судов, должно быть раз'яспеа» 
поглтпцяку с отметкой об этом в надписи 
на акте.

133. На судовом свидетельстве для судо
вом билете нотариальная контора учивяеі 
надпись о нотариальном удостоверении до 
говора купли-продажи, указывая время но
тариального удостоверения и номер, а так
же кому и за какую сумму отчуждено суд*до 
или доля в нем, отмечая тогда же н размер 
отчуждаемой доля; сообщение об этом я ко
пня надписи об отчуждении посылается в 
соогеетствуклцее портовое регистрацион
ное бюро иля надлежащее учреждение, к 
коему судно (приписано.

134. При нотариальном удостоверении 
сделки об отчуждения судна лицу, не име
ющему права пользоваться флагом СССР 
(п. «б» ст. 8 постановления ЩЖ н СОК 
СССР от 5 сентября 1924 г.), нотариальная 
контора отмечает об атом иа судовом свиде
тельстве или судовом билете я представляет 
его вместе с копией сделки в регистрацион
ное бюію или в учреждение, к коему судно 
приписано, для исключения его яз судового 
р.естра или судовой книги. По желанию 
покупателя воткоптора выдает ему засви
детельствовали?*) копию судового сеиде-



квитка з написом, що оригінал подано до 
портового реєстраційного бюро або установи, 
до яко! корабля приписано, для еикреслеояя 
його з корабельного реєстру або корабельної 
книги.

135. Засвідчивши договір застави морсь- 
кого корабля, нотаріяльна контора повідом
ляє портове реєстраційно бк>|ю або устано
ву, до «тої приписано корабля, яро засвід
чення договору та додає столі» напису про 
заставу.

136. Після того, як одержало «ід зазначе
них органів повідомлення, що нотатку про 
заставу зроблено в корабельному реєстрі або 
в КорабельпііІ книзі, нотаріяльна контора па 
прохаппя заставоєагця зазначає на поданому 
оригіналі яотаріяльно-засвідченого правочн- 
ну іпро запесеїіня до корабельного реєстру або 
корабельної юігеги договору застави асо -ви
дає застагвоємчіові, ш його бажання, відпо
відну посвідку

137. Нотзфм -на кораболыстх (або пайо
вих) свідоцтвах про заставу корабля нот- 
контора зшпцуе тільки тоді, коли сторона 
подасть свідоцтво й другий примірник до
бору за тази з нцтаряльно засвідченим на
писом на тик оастхквоеиця яро повне задово
лення за договором застави або посвідку су
дового виконавця, що заставник сплатив свій 
ювг .

В. З а п о в і т и .

138. Заповіти ксгаріяльяо заквітчується 
додержуючи всіх (правил, що іх веггаповлено 
для засвідчення право чинів.
. Засвідчуючи заповіти, погар перевіряв 
законність роопервджеш. заповідатвля що
до об'єкту спадщини осіб, що призначені за 
спадкоємців, або юнгах зазначених в запо
віті умов, а так само впевнюється в тому, 
що заповітне розпорядження вчинено з ваті 
зачювідателя. Перевіряючи законність розпо
рядження заповідзтеля, нотар пе входить од
нак ® рсог.тяа «пчьталитя про паоояяіість за
повіданого майна, а так само не вимагає до
казів, що особи. ‘яким заповідається або 
поміж яких розподіляється майно, належать 
до числа осіб, що їх зазначено в арт. 418 
Цив. Код. УСРР.

139. Коли подається заповіт, що підписав 
рушгрякладач (абз. 2 арт. 426 <Цвв. Код.

тельстеа илп судового билета с палюсь», 
что подлинник представлен а портовое реги
страционное бюро или учреждение, к коему 
судно приписано, для исключения его ил 
судового реестра или судовой книга.

135. Поело удостоверения договора залога 
морского судна, нотариальная контора уве
домляет портовое регистрационное бюро или 
учреждение, к коему судно приписало, Ф 
удостоверении договора н прилагает копя» 
•надписи о залоге.

136. После получения от указаппых орга
нов уведомления, что отметка о залоге вне
сена в судовий редстр или судовую книге, 
нотариальная контора по просьбе залого- 
держателя отмечает ш представленном 
тідлишнто нотариально - удостоверенной 
сделки о занесений в судовой реестр илв 
судовую книгу договора залога пли выдает 
залогодержателю, по его просьбе, соответ
ствующее удостоверение.

137. Отметка иа судовых (нлн долевых) 
свидетельствах о залоге корабля -иоткоптора 
уничтожает только после представлення 
свидетельства я 'второго зкзомп.тчпа дого
вора залога с нотаряалыто-уаосговереввою 
надписью -па ием залогодержателя о полвом 
удои отворотом по договору залога пли удо
стоверение судебного исполнителя о пога
шении залогодателем своего долга.

И. З а в е щ а н и я .

138. Прн нотариальном ростовереняя за
вещаний применяются все правила, установ
ленные для удостоверения сделок.

Пот удостоверении завещания нотарку' 
проверяет законность распоряжений за
вещателя относительно об’єкта наслед
ства, .тид. назначенных наел сотками, 
или иных указаппых в завещании усло
вий, а также удостоверяется в то», что за
вещательное распоряжение совершено ло 
золе завещателя. При проверке законности 
распоряжений завещателя, нотариус пе 
вхошгг. однако, в раесмотревне вопросов о 
претшлаккоетж завеща> мото имущества, "л 
также не .требует доказательств, что лица, 
коим завещается иля между которыми рас
пределяется имущество, принадлежат к 
числу лщ, указанных в ст. 418 Гр. Ход. 
УОСР.

139. Дри представления завещаны, под
писанного рукоприкладчиком (абз. 2, ст. 42.>



УСИР), юрм перевірки оЗставни, що іх вгпа- 
повлвло для засвідченим правочвшв, треба 
що перевіряти, що завовіта складено ле яа 
користь особо, що підписала заповіт.

140. Засвідчені заповіти «<ш змінювати 
й «гадувата «на схию зазсодатедя; зміню
ється ід через нові запсогги, а зитцувгьг-я 
через подання спеціальної заяво на >М’а во* 
тара чи -зо суду. Знищується заповіти <оа за
яву задовідателя за правилами арт. 35 Нота- 
]тмшсп устави.

141. Но можна засвідчувати заповітів, в 
яких власник заповідає своє майно законним 
«паакоашм ее на власність, а на довічне 
володіння чи користування. В заповіті мож
на лвшо докласти на спадкоємця, який 
одержує дайно на-власність. зобов'язання да
ти іншим спадкоємцям (або кому-небудь із 
*огх—наяр., дружяш) право довіку ко
ристуватися частиною заповіданого май
на (довіку мешкати в заповіданому до
мі) і тало зобов'язання переходить, сто
совно до арт. 169 Див. Код. УССР, 
на правонаступників спадкоємця запо- 
відатеїя. Спадкоємець, па користь якого 
встановлено довічне користування, має право 
орн реалізації заповіту яаклаютя арешт для 
забезпечення своїх прав довічного корнету- 
ветвя.

Г. Д о в і р  е я о с т а .
14-2. .Довіреності «же «яцавага одна осо

їда або кілька ва ім'я або кількох осіб.

143. Засвідчувати довіреність від імепв 
кількох в'ьродевців отому вірникові кожна 
тільки тоді, коли чиввості, що їх передба
чено у довіреності, стосуються солідараи 
інтересів усіх віродавців ,а ве інтересів кож
ного з них зокрема.

. 144. Засвідчуючи довіреність, видавану на 
ім'я кількох осіб, треба стежити, щоб у’ до
віреності було точно зазначено, як вірники 
можуть користуватися стлъаою довіреакято.

145. Змінювати зміст і текст довіреносте 
вчивєаиям написів не можва, за винятком 
написіворо продовження реченця деіреяо- 

<18,ахнбпоможе перевищувати речсеця, що 
Кого встановлено арт. 264 Дев, Яод. УСРР.

Гр. (Код. УШ*)» кроме проверки . обстоя
тельств, установленных для удостоверения 
сделок, необходимо еще проверить, что заве
щание совершено пе в пользу лица, подан- 
савщего завещание.

140. Удостоверенные завещания модено 
изменять н уничтожать со поло заэеоца 
теля; изменяются они путем новых заве
щаний, а уничтожаются путем продставли- 
(шя специального заявления на имя нота
риуса нлц в суд. Уничтожаются завещания 
по заявленою завещателя по правилам ст. 
135 Нотариального положення.

141. Нельзя удостоверять завещаний, в 
которых собственник завещает свое иму
щество закшшым наследникам не в соб
ственность, а в пожизненное владение или 
пользование. В завещании можно лишь воз
ложить на наследника, получающего иму
щество в собственность, обязанность дать 
•другим наследникам (или кому-нибудь из 
них, например, супругу) право пожизненно 
пользоваться частью завещаемого имуще
ства (до смерти проживать в завещаемом 
доме), и эта обязанность переходит, приме
нительно к ст. 169 Гр. Код. УОСР, на право
приемников наследника завещателя. На
следии, в полів? коего установлено • по- 
жяонешое пользование, имеет право ори 
реализация завещания обеспечивать свои 
права пожизненного пользовании наложе
нием ареста.

Г. Д о в е р е н  н о с т и .
142. Довереииостн могут выдаваться 

одним нлл нзекольким лицам на имя одного 
я® нас кольки ани.

143. Удостоверять доверенности от шк
ив нескольких доверителей одному поверен
ному можно тодьдо тогда, когда действия, 
предусматриваемые «доверенностью, касают
ся солидарных интересов всех доверителей, 
а не интересов каждою из пах в отдель
ности.

144. При удостоверении доверенности, 
выдаваемой на имя нескольких лиц, необ
ходимо следить, чтобы в доверенности был 
указав точный порядок пользования пове
ренными общею доверенностью,

145. Изменение смысла д текста дове- 
реввосгн путем надписей ее допускается, 
аа ас&іючеяне* надписей о яроагевяя срока 
доверенности, который де может тфавыщать



Засвідчення такого напису слід вважати 
засвідченням новоі довіреноети-

146. Засстіцчукт передовір'я «а довіреоо- 
сті, за якою робиться середовір’я, треба за
значати, ва чиє і'мя зроблено передовірся, 
час засвідчення та реєстраційне число.

147. Нотаріально засвідчувати довіреність 
від фізичних і ирашнх осіб на ім'я стравної 
особи можна тоді, коли довіреність видається 
на внкопаштя таких чинностей, що не ввхо- 
днть поза межі діяльносте стравної особи, на 
ім’я якої надано довіреність, й цю діяльність 
визначено в її статуті, уставі або ® дого
ворі товариства.

148. Повноваження, що їх набувають 
правпі особи за довіреностями третіх осіб, 
видаваними на Тхле ім'я, можуть здійснюва
ти так правління стравних осіб, як і інші їх 
органи, а так само і окремі службовці чи 
інші особи, що мають від травної особи за
конне повноваження чинити від імевст даної 
аравної особи.

149. Засвідчуючи довіреність, яотар пови
нен стежнти, щоб особи, які підписують до
віреність, мали страва, передбачені статутом, 
зокрема, щоб кооптовані члени правління 
маля страво щдооушато довіреності, кати 
такі права надано цим кооптованим членам 
статутом товариства.

150. Крім державних органів, видавати 
довіреності за арт. 267 1|вв. Код. УСРР 
мають страво партійні організації, як ЦК 
партії, окрпартком и та райпарткоми за пі д
писом секретаря партійного комітету та пе
чаткою парткому, а так само професійні ор
ганізації.

151. Передовая за довіреностями, вида
ваними за арт. 267 Цав. Код., вчиняється 
па загальних підставах.

152. Держоргаяя, що чистять ста підставі 
довіреностй свого центрального управління, 
не мають права видавати довіреності за арт. 
267 Цкв. Код., а лише можуть ©вдавати та
кі за правої передовір'я, що треба обов'язко
во нотаріально засвідчувати.

153. Довіреності,, які видано за кордоном 
Союзу РСР, б дійсні па території УСРР ст ме
жа* того реченця, шо його визпачепо їв до-

срока, установленного ст. 264 Гр. Код. 
УССР.

Удостоверение талой надписи следует счи
тать удостоверением повей доверенности.

146. При удостоверении передоверия на 
довероткмте, ста основании коей делается 
передоверие, необходимо отмечать, ста чье 
вмя сделано передоверве, время удостовере 
вея и регистрационный номер.

147. Нотариальное удостоверение возе- 
ретюсти физических <я юридических лиц 
на ими юридического лица допускается 
лишь втом случае, если доверенность вы
дастся ста совершение таких действий, ко
торые пе выходят за лределы, предусматри
ваемой уставом, положением стлн договором 
товарищества, деятельности юридического- 
лстца, па кия которого выдана доверенность.

148. Полномочия, получаемые юридиче
скими лицами по доверенностях третьих лиц, 
выдаваемым на их имя, могут (Осуще
ствляться как правлениями юридических 
лиц, так ст иными их органами, а также 
отдельными служащими или иными лицами, 
имеющими от юридического лица законное 
уполномочие действовать от имени данного 
юридического лица.

149. При удостоверении доверенности но
тариус обязан следить, чтобы лица, подия- 
сывающве доверенность, вмели права, преду
смотренные уставом, » частости, чтобы 
зооптированпые члены правления имела 
право подписывать доверенности, если такие 
права предоставлены этим кооптированным 
членам уставом общества.

150. Доверенности по ст. 207 Гр. Код. 
УССР, кроме государственных органов, 
имеют страво выдавать партийные органи
зация, как ЦК партии, окрпастткомы и рай- 
парткомы за подписью секретаря партий
ного комитета и печатью парткома, а также 
профессиональные организации.

151. Передоверие по доверенностям, вы
даваемым по ст. 267 Гр. Код. УШ\ совер
шается на общих основаниях.

152. Госоргааы, действующие на основа
нии достереягаостой своего центрального 
управления, не имеют нрава выдавать дове
ренностей по ст. 267 Гр. Код. УССР, а мо
гут зьцавать таковые по страву передове- 
рвя путем обязательного нотариального удо- 
стовеюеяия.

153. Доверенности, вьцастные за грани
цей Союза ССР, действительны ва терри
тории УССР встределах того срока, который1



*
Мревоогі, ага найбільш 3 'роки, школи їх 
відано, за арт. 268 Див. Код. Згадав! дові- 
ревості в чанні на території УСРР лише за 
тих вяпадюв, каїн яраяочжм, що т там пе
редбачено, дозволені на підставі заковів та 
договорів Союзу РСР з томи державами, де 
складово ті довіреності.

Д. Т е л е г р а м и - д о в і р е н о с т і .

154. Уповноваження за нотаріальними до
віреностями можна передавати телеграфом за 
правилами, що їх наведено о обіжникові 
ЯВЮ та Улов. НШГ СРСР при Уряді УСРР 
(Бюлетень ЯШ УСРР 1926 ір, » 33, 
арт. 151), а саме:

1) телеграми, зміст яких в довіреності, що 
їх нотаріально засвідчено, треба безумовно 
приймати від подавців і передавати куди 
слід;

2) до змісту телеграмн-ао&ірености нале
жить і сама довіреність а текст засвідчення 
за ПІДГ900Х погари, а в місцях, де нотаріаль
них коїпор нема, за підписом народнього
судді;

3) підпис ногаря або інародиього сущі 
засвідчується на телеграфі стосовно до арт. 
ИЗ таєної устави по телеграфній частіші. 
Жодних заяв про засвідчення піднесу погари 
та переднього суші до оосцевнх лочтово-то- 
леграфнкх установ ве подається, і підписи 
їхні, окршеві (належною лечгтаою, нале
жить вважати за немтіряі;

4) в піснях призначення телесрамн-дозі- 
реносгі, що їх одержано з апаратів, пристав
ляється до адресатів з таким написом: «цю 
телеграму прийнято з апарату в (такій а та
кій) Почт.-тел. контор (такого-а такого) дня, 
Місяця, року*. Напис цей засвідчується під
писом завідателя почтово-телефафної уста
нови або особи, яка його заступає, та печат
кою установи;

6) пріймати телесрамн-довіреноеті від по
давця дозволяється виключно В ТИХ ВСЧТЭ- 
ве-телеграфт установах, що є в місцях, 
де в нотаріальні контори або камери народ
ах еущів, що засвідчили «юдаваиу телегра-

указан « доверенности, но яе более 3-х лет 
с момента т выдачи согласно ст. 268 Гр. 
Код. Указанные доверенности действительны 
на территории УССР лишь в тех случаях, 
если сделки, ими предусмотренные, разре
шены на основании законов и договоров 
Союза с теми государствами, где совер
шены эти доверенности.

Д. Т е л е г р а м м  ы - д  о  в е р е  н  и  о с т и .

154. Полномочия по нотариальным дове
ренностям можно передавать по телегра 
по правилам, изложенным в циркуляре ЯКІО 
и У пол. ОД1ГГ СССР при правительстве 
УССР (Бюллетень НКЮ УССР 1926 г.. 
У* 33, ст. 151), а именно:

1) телеграммы, содержанием коих яв
ляется нотариально удостоверенные доверен
ности, следует обязательно принимать от 
тгредявителеЙ я передавать по принадлеж
ности;

2) в содержание телеграммы-доверен
ности входят и самая доверенность я теист 
удостоверения за подписью ‘Нотариуса, а в 
местностях, где нотариальных контор нет, 
за подписью народного судьи;

3) подпись нотариуса или 'народного 
судьи удостоверяется па телеграфе приме
нительно в ст. ИЗ действующего положе
ння по телеграфной части. Никаких заяв
лений об удостоверении подписи 'нотариуса 
и народного судьи в местные почтово-теле
графные учреждения ве подается, п подписи 
их, скрепленные установленной печатью, 
надлежит считать бесспорными:

4) в местах назначения телеграммы- 
доверенности, полученные с аппаратов, до
ставляются адресатам с такой 'Надписью: 
«эту телеграмму принято аппаратом в (та
кой-то) почт.-телеграфной конторе (такого- 
то) дня, месяца, года*. Надпись эта удосто
веряется подписью заведывающего почтово- 
телеграфным учреждением или лица, его за
мещающего, и печатью учреждения:

5) прием телеграмм-доверенностей от 
пред’явятелей разрешается только в тех 
почтово-телеграфші учреждениях, которые 
находятся в местностях, «де есть погарі- 
альвые конторы или камеры народных су
дей, удостоверившие представленную теле- 
грвмму-довервввость:



0) дояірошсть. ЩО ОДбрЖуєТЬСЯ ТЄА6Г|ІК-
фом, замінює оригінал, і «є оплакується жод
ною оімагою, «одіть гербовою:

7) оригінала теосграм-аовтреиіоогей заде- 
шлеться в кислі вихідних телеграм місця по
дання протягом іречанця, «гпанкшеного для 
пхову телеграфної зшпюста і по сатані йоло 
:цгнщуоться ла загальних нідсташх; телегра
ми ці в жодному разі но можна видавати 
її.'цаяцяч .ні в оригіналах, ні я копіях.

К. О п е р а ц і ї  а  ' в е к с е л я м и .

155. Усі одержувані до протесту векселі 
старанно перевіряється, чи виповідає даний 
вексель ‘УСІМ ШСШШ 'лексельовего статуту, 
т.т. чи має вексель уса реквізити, вказані я 
арт. 2 статуту й увазі до цього артикулу, 
чи правильно оплачено гербове чи не сплив 
(«чсиещ, подашія векселя.

156. іВ разі буде виявлено хиби, векселя 
но приймається й на жадання вешмедор- 
ясавця йому видається довідку про причвгат 
відмови та зазначається зламаю артикули 
Кекседмюопэ статуту чи поясненая до (нього.

157. Розірваних та «адірвавих векселів до 
іцютвсгу йе приймається за винятком випад
ків, коли самий характер пошкодження век
селя наявно свідчить про випадковість по- 
шхо.цжеїшя, лапр., векселя перервано па за* 
ломі через зношеність, одірвано край (вексе
ля зверху без пошкодження тексту векселя, 
або без аіашашя істотах іренвЬяіів то-що.

158. Векселі з місцем отаку, де немає 
нотаріальної контори, можна приймати до 
протесту протягом чотирьох днів теля ре
ченця платіж? з тим, щоб вексель на четвер
тий день був в потюопторі. Протягом цього 
реченця належить внести оплату за протест 
векселя.

159. За тих випалив, кати речевець -и 
векселем припадає на неробочий день, ре
ченцем платіжу повинно вважати перший ро
бочий наступний аа неробочим день. Цей 
день і повинно вважати за реченець дая ао- 
дання векселя до протесту. Так само, вол 
реченець поданая векселя до нотаріальної 
конторі або крайнії речегааць носили вимога 
про платіж чи реченець протесту припадають

6) доверенвоеть, получаемая ш> теле
графу, заменяет подлїдник в мкакюя обо
рами в тои тесле и гербовым не оплачи
вается;

7) поялянннкн телограім-доверенносте* 
остаются в числе выходных телеграмм ме
ста подачи в течение орока, установіенэого 
для хранения телеграфной отчетности и по 
истечении его уничтожаются иаобщнх осно
ваниях; телеграммы эти ни в коем случае не 
•могут выдаваться предявителям ни в под- 
линяииах, ли л копиях.

К. О п е р а ц и я  с  в е к с е л я м и .
155. Все поступающие для протеста век

селя старательно проверяются в отноше
нии соответствия дапного векселя всех тре
бованиям положения о векселях, т.-е. имеет- 
ля вексель все .реквизиты, указанные в ст. 2 
положения л примечания к пей правил- 
•ио-ли оплачен гербовый сбор и аз ноток-л н 
срок -представления векселя.

156. В случае обнаружения недостатков, 
вексель не припимаетоя л по требованию 
векселедержателя ому вьраотся справка о 
орнчипах отказа с указанием нарушенных 
статей Положення о векселях ши разжига
ний к нему.

157. Разорванные и -надорванные векше 
к протесту не пршпгааются, за исключением 
случаев, когда самый характер повреждения 
векселя наявно свндетольстзует о случай
ности повреждения, например, вексель ра
зорван на згибе, благодаря ветхости, отор
вал край -векселя св;рху без повреждения 
текста векселя или бее нарушений суще 
ствониых реквизитов И Т. Л.

158. Векселя с мостом платежа, ще пет 
нотариальной конторы, можно принимать к 
протесту в течейзе 4-х дней после срока 
платежа с тех, чтобы вексель на 4-й зеЗь 
был в котхонторе. В течение этого же срока 
должны быть сдвоены сборы за протест 
векселя.

159. В тех случаях, когда срок платежа 
по векселю приходится на нерабочий день, 
срокам платежа дошел считаться первый 
рабочий, следующий «а нерабочим девь. 
$ют день должен считаться в сроком до 
щхдавлевая векселя к щхяесту. Точно 
также, еехм срок пред'явленая -векселя в 
нотариальную контору іш крайний срок 
посылки требования о платеже или срок



на йеробслі яві, то і? решці «оповзло пе- 
реиосшгыс'Н то ближчі робочі тоогуїгні за яе- 
робочими дні.

160. Приймаючи векселя до протесту, тре- 
6а перевіряти неперернвшстъ лнзяи передат
них написів та приналежність векселя особі, 
яка або віл імеии якої подано векселя до 
протесту. Наколе на зворотньому боці вексе
ля останній в бланковий напис, нотар не ви
магає жодних документів про належність 
векселя особі, ока подала його до протесту; 
воли-ж останній передатний паяне є іменний, 
нотар повився впевнить в тім, що пода
вець векселя є дійсно та особа, шо и зазна
чено як набувача в цьому написові.

У в а г а .  Кота векселя подав до проте
сту кредитова -установа, даа одержала век

селя то інкасо від своїх шкотів, дотш- 
тора ео може відновитесь срЕйнитя того 
векселя до протесту.

161. Не можна приймати векселя до про
тесту, в якому вчинено будь-яке «травлен
ня у векоельовзй сумі, хоч би його й було 
застережено серед пцшеом векселедавця, а 
так само векселя, в якому зроблені) -виправ- 
лема в інших реякзнтоа, що агівяють зміст 
векселя, еде їх іне застережено перец агідак- 
опос векселедавця.

162. Робтгш застереження після підпису 
векселедавця за новим його підписом не до
зволяється. Суявів у тому, коли саме зроб
лено поправку векселя та застережено її пе
ред підписом векселедавця, не може бути 
оорешкоюю до црнйаяггя вехсем.

163. До протесту москва приймали вексе
лі. «сих текст написано друкарською ма
шиною, це ретотоць зазнаяево то состоите, 
а пяфрамн, а тав само такі векселі, ядах 
такт написано від руки іемічнас олівцем.

164. Писати векселя в пцпнеувага його 
мояава мовою буд-якої з національних мен
шостей УСИ\ 8 разі подало до протесту 
векселя, якого написано або підписано мо
вою. то її нотар то знав, вексель треба пе
рекласти на украінську мову або підпис його 
япсдасти українськими літерами та засвідч» 
ш «йкпідан способом.

протеста приходятся то ‘нерабочие дри, эти 
ороки соответственно передвигаются на 
ближайшие (рабочие, следующие за нерабо
чими дни.

160. При прнехе векселя к протесту во- 
обхо.пмо проверять непрерывность 
передаточных надписей и прянадложжость 
векселя лицу, которое или от нмоли кото
рого векосель представлен к протесту. Если 
на обратной стороне векселя последнею 
является бланковая надпись, нотариус не 
требует никаких документов о принадлеж
ности векселя лицу, (представившему его к 
протесту; есля-жо последняя передаточ
ная надпись именная, нотариус должен удо
стовериться в том, что пред’явитсль векс&и 
есть действительно то лицо, которое указа
ло в качестве приобретателя в этой над
писи.

П р и м е ч а н и е .  Если вексель пред
ставляется к протесту кредитным учреж
дением, получившим вексель на инкассо 
от своих клиентов, іногкоптора не вправе 
отказаться принять этот вексель к про
тесту.
161. Нельзя принять к протесту вексель, 

в ноем оделено каков бы то ни было исправ
ление вексельной суммы, хотя бы ето ис
правление и было оговорено перед подпп 
сью векселедателя, точно так же -вексель, в 
котором сделаны исправления других рекви
зитов, меняющие смысл векселя, но йе ого- 
ворепвые перед подписью векселедателя.

162. Делать оговорку после подписи век
селедателя за новой его подписью йе разре
шается. Сомнение в том, когда именно сде
лана поправка векселя н оговорено перед 
подписью векселедателя, йе может быть пре 
пятстввем К (Принятию векселя.

163. К протесту можно приїїигаать век
селя с текстом. яашеанньи на пишущей 
мал ганке, где срок указан не словами, а 
цифрами, а такаю таюне векселя, текст ко

их написан от руки химическим карандашом.
164. Писать векселя о ©щисывать их 

можно па любом языке национальных мень
шинств УОСР. Если в протесту предстаалее 
вексель, писанный или подписанный на язы

ке, нотариусу неизвестном, вексель необхо 
дамо перевести на украинский язык или под-

* пись на том изложить украинскими буквами 
« засвидетельствовать соответствующим 
способом.



У в а г а .  До векселів, ишаннх чужозем
ною адовою, треба додати перелдад.

105. Нотаріальна контор но ложо прий
няти цо протесту векселів за двома або кіль
кома підписами векселедавців, о яких однії 
або кілька підписів закреслено, бо Вексельо- 
шей статут не передбачав можлнвости зни
щення підпису векселедавця.

166. Приймаючи до протесту, но можна 
вважати дефектним векселя, в тексті яко
го зазначено травну особу скорочено, нако
ли цю скорочену назву зазначено в статуті 
даної -правію! особи, уставі або у відповід
ному договорі товариства, а так само в 
тому реєстрі, до якого дану правку особу 
занесене.

167. Кшн вексель задовольняє вимогам 
закону, погар приймає його й негайно бере 
з подавця гербову й уоі встановлено тонною 
таксою оплати.

168. Не можна івходити в розгляд оитаиь, 
які не стосуються до перевірки вимог Век- 
сельового статуту; йе можна також вдавати
ся в розгляд літжь про право правної осо
би зобов'язуватися за 'векселями, не треба 
аереві|іяти •дійснослі уповноваження особи, 
що підписала векселя або передатний напис 
за уповноваженням, та перевіряти автентич
ність підписів на векселі, з тим, що векселя 
протестується навіть 6 тоді, коти е заява 
про його підроблення.

169. Якщо прийнято векселя до протесту, 
ногконтора повинна подати того самого для, 
коли векселя подано, векселедавцеві вимогу 
про платіж на адресу, зазначену па векселі 
чи в заяві векселедержавця або відому нот- 
конторі. Коли-ж неможливо подати вимогу 
того самого дня з технічних причин, вимогу 
гаку подається наступного дня. Коли адресу 
векселедавця йе зазпачено і невідома вона 
нотаріальній конторі, а так само нема змо
ги випайти її за довідками або тому, що век
селедавець мешкає поза місцем осідку кон
дори, протест вчиняється, не надсилаючи ви
моги про платіж. Наколи векселедавець є 
державний орган, ногконтора повинна лане- 
гтн довідку про адресу векселедавця, але 
ченаведеппя довідки про адресу цього вгксе-

І і р м м д ч а и и б .  К векселям, писан
ных на иностранном языке, необходимо

прилагать перевод.
165. Нотариальная контора не може гри- 

шиать к срітесту векселя с двумя или не
сколькими подписями векселедателей, в ко 
их одна или несколько подписей зачеркну 
ты, так как Положение о векселях не прсцу- 
сматрнвает возможности уничтожения пол
іпі ев аєксімодтодя.

166. При принятии к прогесту нельзя счи- 
гать дофсьтиьш вексель, в тексте которое 
юридическое лицо обозначено сокращенно, 

если это сокращенное название указано н 
устасз данного юридического лица, положе
нии или в соответственном договоре товари
щества, а также їв том реестре, ш который 
данное юридическое лицо внесено.

167. Если вексель удовлетворяет требова
ниям закона, нотариус иришмает «о и не

медленно взимает с пред яшгтела гербовый 
и все установленные действующею таксою 
сборы.

168. Входить в рассмотрение вопросов, йе 
касающихся проводи требований Положения 
о (векселях нельзя; нельзя также вдаваться 
в рассмотрение вопросов о праве юридиче
ского лица обязываться векселями, йе тре
буется проверять действительности полно
мочий лица 'подписавшего вексель или норо- 
даточную надпись по уполномочию И Прове
рять подлинность подписей на векселе, при
чем вексель прогестуется даже и в том слу
чае. если -надеется заявление о его подделке.

169. Если вексель принят к протесту, 
ногконтора должна в тот самый день, когда 
вексель представлен, пред'явить векселеда
телю требование о платеже по адресу, ука
занному на фєксєло или в заявлении вексе
ледержателя или известному ноткопторе. Іі 
случае ‘ЯевФможности пред'явить требовашіо 
в тот самый день по техническим причинам, 
его требование пред'являємся на следующий 
день. Если адрес векселедателя не указав я 
лсвэвестен нотариальной конторе, а также 
нет возможности отыскать его но справкам 
или благодаря тому, что векселедатель про
живает за пределами местонахождения кон
торы, >прогост совершается без посылки тре
бования о платеже. Если-же векселедатель 
является государственным органом, ноткол 
тора должна навести справку об адресе веч- 
ейлецателя. но ненаведение справки об адр*-



ледавця ви може бути підставою до скасу
вання протесту.

170. До векселів,, що *за ними вимоги про 
платіж зобов'язаним особам по посилається, 
застосовується такай самий реченець проте
сту, яв до векселів, за якими вимог» нацси- 
лнстьс.і.

І'І Вимогу про платіж до напясувачів 
по вдається, але їх сповіщається про податі 
до протесту векселі, на адреси, що подав 
вексмедержавеш. або зазначені на векселі.

. 172. Неоплачені векселі прогостуєтьсм 
найшзніш о 15 год. наступного дня після 
птанпя векселедавцеві вимоги про платіж. 
Протестуючи векселя, иотар -не входить у 
розгляд -причин, які перешкодили внести 
платіж.

173. Вексель з інкасовим и аписом, за 
яким передано банкові па іикасо, протесту- 
егься від імена пласвікавекселя,а йе від 
хроднтош установи, що надіслала векселя 
до протесту.

174. Коли подано до 'нотаріяльної контори 
векселі, в яки аа місце платіжу зазначено 
по тільки місто, але й приміщення, де треба
зробити платіж (надр..................... повинен
доплатити (.кому) в м. Харкові.....................

н конторі...................... байку), вимогу про
платіж зобов'язаним за векселем особам па і- 
сил.ижн ьа адресу згаданого приміщення 
(папр-, місто . . . .  контора . . . .
банку....................... ному). Якщо в векселі
зіолатеН" *}ім нриміщекі я, де має відбути
ся платіж, також і адресу (місце осідку) век
селедавця вимогу оро платіж надсилається 
до місця осідку векселедавця. Наколи век
селя по оплачено в зазначений реченець, 
іилиоптора вчиняє протест проти векселедав
ця. Суми, внесені іна виплату векселя від 
установи, в приміщені» якої призначено пла
тіж. вважається за «меоені від імени вексе
ледавця.

175. Всі векселі, своєчасно неоплачені 
повністю, обов'язком) протестується і не 
аряоуокається жодних а.іетрочок для вчи
нення платіжу за векселем крім випадків, 
коля ва пошані векселі поширюється чин
ність мораторій за постановою ЦВК та РНК 
Союзу РСР з 14 листопада 1924 р. <36. Зак. 
СФСР 1924 р., № 25, арт. 211). За цією по
становою «ораторі#, навіть для окремих тд-

с.е этого векселедателя не может быть осно
ванием для снятия протеста.

170. К векселям, по коим требование « 
платеже обязанным лицам ле посылается, 
ирнмсияется такой срок протеста, как и для 
пекселей. по коим требование посылается.

171. Требование о платеже Сианконашш- 
сателям пе проявляется, но оіен уведоклс 
ютсн о представленных к протесту векселях, 
по адресам, представленным векселедержа
телем ши указанным на векселе.

172. Неоплаченные векселя оротостуются 
йе позднее 15-тн часов следующего дня после 
ород’явлепия векселедателю требования о 
платеже. При протесте векселя нотариус по 
пходнт в рассмотрение причин, помешавших 
внесению платежа.

173. Вексель с инкассовой надписью, по 
коей он передал байку на (инкассо, проач- 
стуется'от имени собственника векселя, а 
не от кродктпого учреждения, приславшего 
вексель для протеста.

174. В случае представлення <в нотари
альную контору векселей, в которых местом 
платежа указан не только город, но н поме
щение, где следует произвести платеж (на
пример ........................ обязан заплатить
(кому) в городе Харькове.............................
копторе.......................банка) требование
о платеже обязанным ло векселю лицам по
сылается по адресу указанного помещения
(например, город.............................. контора
. . . .  балка............................. кому);
если в векселе указано кроме помещения, 
где должен состояться платеж, также н адрес 
(местопребывание) векселедателя, требо
вание о платеже посылается по месту пре
бывания векселедателя. Если вексель в ука
занный срок не оплачен, лотконтора совер
шает протест против векселедателя. Суммы, 
впссенные на оплату «векселя от учреждения, 
в помещении коего назначен платеж, счита
ется внесенными от имени векселедателя.

175. Все векселя, своевремеиводолностью 
не оплаченные, обязательно лротестуются и 

не досуокаетоя явках отсрочек (для совер
шения платежа по векселю, кроме случаев, 
когда на представляем ыо векселя распро
страняется действие 'моратория по постанов
лению ЦВК я ОНК Союза СОР от 14 (ноября 
1924 сед» (Об. Зак. ССОР 1924 г., № 25, 
ст. 211), по коему мораторій даже да от-

*



приемств ти осіб встановлюється діїішз за по
становою НЮ. Такі постанови конкретного 
характеру з а п .  <б» арт. 2 поставові ЦШта 
РНлСоккзу № Р з 2 2  серпая 1924 р. «Про по* 
рядов оголошення законів та розпоряджень 
Уряді' С-РОР» (36. Зак. СРСР 1924 р., X* 7, 
арт. 71) обов'язково по оголошується і на
бувають сили з тото часу, коли їх одержать 
устапови, яким ці постаповн падоиласться 
(арт. 5 постанови ДВК та РНК Союзу РОР 
з (> лютого 1925 р. «Про час палання чин
ности законам і наказам Уряду СРСР»—36. 
Зак. СРСР 1925 р., М 8, арт. 75).

176. Коли векселедавець внесе суму, ши 
її потрібно иа оплату векселя, до реченця, 
•зазначеного в арт. 12 Вексельового статуту, 
векселя не протестується, а видасться особі, 
що оплатила векселя з папнеом па самому 
векселі про одержання шатіжу від векселе
давця.

177. Коли векселя оплатив у належний 
реченець папнеувач, а но векселедавець, то 
його видасться пачтеувачеві. Колн-ж наоя- 
сувач, що оплатив векселя, вимагатиме про
тесту проти векселедавця, «отар вчшняє іфо- 
тест і ігіСчїя цього векселя видає написува- 
чеві.

178. Нотаріальна контора приймав троїш 
на повну оплату векселя і па часткову. Е 
першому випадкові векселя йе протестуєть- 

ся, а ® другому протест вчиняється зви
чайним порядком. Про зроблену часткову 
оплату иа векселі робиться відповідну но
татку.

179. Векселя, писаного реченцем, на пев
ний час по паданні, можна прийняти до про
тесту лише після спливу визначеного в ньо
му реченця, відколи його подало. Вексель по 

поданні, без особливих вказівок про подання 
Його до оплати, належить подати до оплати 
протягом року, а пайпізігіш останнього дня 
через рік від дня, як його складено. Час 

подання івекселя до платіжу фіксується яо- 
таткою векселедавця на векселі або посвід
кою поткоіггори за арт. 57 Нотаріальної 
устави. Коля-ж ла векселі, реченцем по по
данні, якого подано до ноткоіггори, накладе
но від поггкогггори штамп про прийняття ве;;-

дельньїх предприятий я мц устанавливаете* 
только >па осиовашш постановления €Т0. і^п 
іюсггатдвиовня конкретного характера па ос
новании п. «б», ст. 2 постановлении ДИК і 
СИК Союза ССР от 22 августа 1924 г. «О по
рядке опублнковашія законов я распоря- 
«оив# І^яептельства Оси** (С. 8. СССР 
1924 г., Лі 7, ст. 71) обязательному оп)іь 
ликоваиию це подлежат я вступают в силу, 
с того момент, коїда кх получит учрежде
ние, которому яті постановленій) посылают
ся (ст. 5 постановления ЦИК и (Ж Сою
за 1А-Р от 6 февраля 1926 г. <0 времени 
введения в действие законов и показов 
Правительства СССР»—С. 3. СССР 1925 г., 
№ 8. ст. 75).

176. Беля сумма, 'Необходимая яа оолату 
векселя будет внесена векселедателем до 

срока, указанного в ст. 2 Положения о век
селях, вексель ее цроггесгуегся, а выдается 
лицу, оплатившему вексель с надписью иа 
самом векселе о получении платежа от век
селедателя.

177. Если в установленный срок векои..ь 
оилачеы блаїїконадднсателвм, а йе векселе
дателем, ои выдается бланковздюсателю. 
Еслн-же блаиконадписатель, оплативши век
сель, будет требовать протеста против век- 
ссле.іателя, нотариус совершает протест л 
после этого выдает вексель бланковадоиса- 
телю.

178. Нотариальная контора принимает 
дельти на полную оплату векселя и на ча
стичную. В первом случае вексель не проти- 
стуется, в во втором—протест совершается 
обычным пороком. О с дела той частячш.й 
уплате иа векселе делается соответственная 
отмегеа.

179. Вексель, писанный сроком на опре
деленное время по пред'явлений, может быть 
принят к протесту только после астсченнз 
указанного в ком срока с момента его пред'
явлення. Вексель іт прец'явлешпі. без осо
бых указаний о предоставлении его к опла
те, надлежит пред'явити к оплате в течение 
гоца, ио ее позднее последнего доя черед 
год от дня ого составлении. Время пред'
явлення векселя к платежу фиксируется от
меткой векселедателя па векселе він удо

стоверением жл‘конторы по ст. 57 Нотари
ального положения. Бслн-же на векселе, сро
ком яо пред'явлення, представленном а ног-



«охя до протесту, укруте тами векселів-до 
протесту ве прийматься.

180. Віщаючи гроно та дротестоваш і яв- 
іфотестоааа (векселі, шгконтора перевіряють 
повноваження представншсів ш право одер
жувати її. За там повноваження можна вва» 
Фата б ласти кредитових установ, якщо вони 

«вдюедооть єн йогам артикулу 267 Дни. 
йод. УОРР та в належних випадках оплачені 
встааовлеюім Глібова*.

181. Протестававі векселі та суми до 50 
«рб., що водйшя ве оплету векселівробіт
ничо-споживчої коопе|ш*ї, а так само жиг- 

лових воосератнаів, дождо вщавапв -на під
ставі заяв про ввдашхя па ім'я контори за 
підписом голови та члена правління з печат
кою кооперативу.

182. Пероказового векселя протестується 
в неприйнятті (до акцепту).

Вимсгу про акцепт надсшає нотаріальна 
контора до трассата, де пропонує йому при

бути до яопсоаторн вдікгізвші о 15 год. дня 
встановленого взагалі для протесту речення, 
для нотатаи про акцепт на векселі.

183. В разі трассат протягом встановле
ного реченця не зробить передбаченої по» 
перелгім артикулом нотатки про акцент, 
нотконтора протестує векселя звичайним по
рядком, що його встановлено для протесту 
векселів у неплатіжу.

184. Акцептовані переказові векселі про
тестуем ея в неплатіж?; звичайним поряд
ком проти трассата.

186. Відомості про протестовав! довел! 
надсилається до гадових органів Доржавво- 
го балку і до правління акційного товари
ства «Ередат-Бюро» або до Його філій 'за 
вказівками правдішія «Кредит-Бюро», а гак 
само до інших уставов за вказівкою НЕЮ 
УСИР.

У вага, Відомостей про протест пере
павших веюсея» у овйцрийвнт не над
силається до згаданих установ.

Ж .  Я в  р е є с т р у в а т и  а р е ш т и ,  щ о  
н а к л а д а є т ь с я  п а  б у д і в л і  т а  

п р а в о  з а б у д о в и .
186. Нотаріальна контора, засвечивая до- 

говір застави на будівлю, чи право забудови, 
накладає арешт і заносить його па соецінль-

яовгору, «ютоошорою налете штамп о при
нятии векселя к протесту, второй раз таких 
векселей к протесту принта а гь нельзя.

180. Ліри вьдоп ценя1, црогостигашш я 
вепротеегговаотных векселей иот:сонторы 
проверяют полномочия представителей на 
право получения нх. Такими полпомочнвив 
могут стегаться и отношения кредитных уч
реждений, еелн они отвечают требованиям 
ст. 267 Гр. Кох УОСР и в подлежащих слу
чаях оплачены установленным гербовым 
сбором.

181. Протестованные векселя я суммы до 
50 рублей, поступавшие на оплату векселей 
рабоче-потребительской кооперации, а также 
жилещньсх кооперативов можно выдавать на 
основании заявлений о выдаче на имя кон
торы за подписью председателя н члена 
правления с печатью кооператива.

182. Переводной вексель протестуется в 
непринятии (к акцепту).

Требование об акцепте нотариальная кон
торе посылает к трассату, где предлагает 
ему прибыть в контору не поздпее 15-тн ча 

сов дня уотаогоэлепвшч) вообще для проте
ста срока, для отметки на векселе об 
акцепте.

183. В случае, если трассат в течение 
установленного орока ее сделает предусмо
тренной предыдущею статьею отметки об 
акцепте, нотконтора протестует вексель 
обычным парадкам, уетаяоолешым дня про
теста векселей в неплатеже.

184. Акцептованные переводные векселя 
протестуются в неплатеже обычным поряд
ком против трассата.

186. Сведения о протестованных векселях 
посылаются в местные органы Государствен
ного банка я правлению акционерного об
щества «Кредит-Бюро» яли ъ его отделении, 
по указанию правления «Кредит-Бюро», а 
также другим учреждениям по указанию 
ВЕЮ УССР.

П р и м е ч а н и е .  Сведения о протесте
переводных векселей в непринятии в ука
занные учреждения не посылаются.

Ж. П о р я д о к  р е г и с т р а ц и и  а р е 
с т о в ,  н а л а г а е м ы х  я а  с т р о е в а я  

и  о р а в о  з а с т р о й к и .
186. Нотариальная контора после удосто- 

верешя договора-залога па строение или 
прево застройки налагает арест и шюевт



ву картку (форма 26) (картки оберігається 
© алфабетвояу порядкові) та падоїшє копію 
картки до відповідного відділу місцевого 
(комунального) -господарства.

187. Якщо реєстрацію арештів аїровадить 
інша нотаріальна контора, вимогу про арешт 
складається за формою, встановленою арт. 67 
Нотаріальної устави та надсилається до нот- 
контори, що реєструє арешти, в двох примір
никах, з яких один примірник служить під
ставою -до накладення арешту за попереднім 
артикулом, а другий надсилається до відпо
відного відділу місцевого (комупального) 
господарства для занотувавша в «реєстрі при
ватно-власницьких будівель*.

188. Якщо вимога про арешт не відпові
дає правилам арт. 67 Ногаріяльяої устави, 
нотконтора, що провадить реєстрацію ареш

тів, повнена звичайніш порядком накласти 
арешта за даними неправильної вимоги, а 
іил відомості, що їх бракує, з'ясувати ли

стуванням з особою або установою, то най- 
слала згадану неправильну вимогу.

189. Наклавши арешта, нотаріальна кон
тора сповіщає установу або особу, на «внмо- 
іу якої накладено арешт, число, під яким за- 
іюєстровано арешта.

190. Заінтересовані установи та особи 
можуть подавати до нотаріальної контори, 
що реєструє арешти, копії постанови суду 
про арешт гбо розпорядження про арешти їв
ших державних органів- Доки поткоптора 
одержить від відповідної установи встанов
лену вимогу про арешт, ці копії заміняють 
ці вимоги для накладення арешту.

191. Довідки про арешти видається влас
никам майна, заставодержавцям, робітнич^- 

селяпсьвій інспекції, відділам місцевого (ко
мунального) господарства, радянським уста
нова* що -до осіб та організацій, з яких ш 
установи провадять справляння, а всіх іп- 
шим установам—лише за ов^оцтвамн су
пових устапов. Довідки ні можла надсилати 
також почтою і телеграфом.

192*Ко.іи договора засвідчується в тій но
таріальній конторі, де зосереджено відомості 
про арешт, погар сам робить потрібну довід 
ку, про що й зазначає в написові про за

єго иа спедаальную каргожу (форма 25) 
(карточки сохраняются в алфавитном поряд
ке) и посылает копию карточки в соот
ветствующий отдел местного (комиушшы- 
го) хозяйства.

187. Если регистрация арестов произво
дится ивой нотариальной конторой, требова

ние об аресте составляется оо форме, уста
новленной ст. 67 Нотариального иоложеаия 
и посылается в вотконтору,- регистрирую- 
шую аресты, в 2-х экземплярах, «э коих оды 
экземпляр сложит основанием для наложении 
ареста, согласно предыдущей статьи, а вто
рой посылается в соответствующий отдел 
местного (коммунального) хозяйства для от
метки з реестре часто-владельческих стро
ений.

188. Если требование об аресте не соот
ветствует «правилах ст. 67 Нотариально»» 
положения, иотконтора, производящая реги
страцию арестов, должна обычным порадеем 
заложить арест по данным неправильного 
требования, а все недостающие сведения вы
яснить путем переписки с лицом ши учреж
дением, приславших упомянутое неправиль
ное требование.

189. По наложения ареста нотариальная 
контора сообщает учреждению ми лицу, по 
требованию коего наложен арест, помер, под 
которым арест зарегистрирован.

190. Заинтересованные учреждения и ли
ца могут представлять в нотариальную ков 
тору, регистрирующую аресты, копии поста
новления суда об аресте или распоряженв;» 
об аресте иных государственных органов. 
Эти копие до получения потконторою от со
ответствующего учреждения установленного 
требования об аресте заменяют эти требова
ния для наложения ареста.

191. Справки об арестах выдаются соб
ственникам имущества, залогодержателем, 
рабоче-крестьянской инспекции, отделам 
местного (коммунального) хозяйства, совет- 
сада учреждениям относитоллю лиц в орга
низаций, с коих эти •учреждения (произво
дят взыскания, а всем другим учреждениям— 
только по свидетельствам судебных учреж
дений. Справки эти могут посылаться также 
почтой п телеграфом.

192. Если договор удостоверяется в той 
нотариальной конторе, где сосредоточены 
сведения об аресте, нотариус сам наводит 
необходимую справку, о чем я указывает в



сшдчешш. Таку ловідву треба наводити п->
рад салим засвідчеіщам договору. Ъаещяль- 
пої шати за таку довідку <ие береться.

193. Коли засвідчується договора про по- 
ревласнешш або заставу будівель ви прана 
забудови не в тій «нотаріальній конторі, де 
зосереджено відомості про арешти, стороин 
повинні подате довідку з взцповідпої нотарі

альної контора. Така довіра дійсна протягом
3-х донь; до цього реченця додається час, що 
його потрібно на надіслання довідки чи ал 
переїзд сторони.

194. В довідці зазначається, до якої юг- 
контори або іншої установи її призначаєть
ся. Якщо протягом 3-х день після вндапаа 
довідки па зазиачеве в довідці майно надійде 
арешт, нотаріальна контора негайно спові
щає про це установу, що вимагає цю довід
ку. На проханая сторін можна повідомляти 
телеграфом за їхні кошти.

195. Нотконтора може й сама зажадати 
довідку безпосередньо. Лестуваиня нотарі
альних контор яро арешт не оплачується 
гербовим. Почтові й телеграфні витрати спла
чують заінтересовані особ».'

надписи об удостоверении. Эту справку по
обходимо наводить перед самым уібстоперо- 
ниєм договора. Специальной шаты за та
кую справку ве взимается.

193. Лрн удостоверении 'договора об от-, 
’чуждешш или залоге строений либо права
застройки ве в той нотариальной конторе, 
где сосредоточены сведеїшя об арестах, сто
роны должны представить справку из соот
ветствующей нотариальной конторы. Такая 
справка действительна в течение 3-х дней, 
с прибавлением к отому сроку времени, не
обходимого на пересылку справки или на 
проезд стороны. -

194. В справке указывается для какой 
конторы или иного учреждения она предна 
зпачсиа. Вели г течение 3-х дней после вы
дачи справка па указанное а справке иму
щество поступит арест, нотариальная кон
тора немедленно сообщает об- этом учреж
дению, по требованию коего справка выдана. 
По просьбо сторон сообщение можно посы
лать телеграфом за их счет.-

195. Нотариальная контора может и сама 
затребовать справку непосредственно. Пере
писка нотариальных контор отпосительпо 
ареста гербовым сбором пе оплачивается. 
Почтовые п телеграфные расходы оплачи
ваются заштеросованвызю лицами.

3. З а с т а в н і  с в і д о ц т в а .

196. Перелік документів, що його зазначе
но с арт. 73 Нотаріальної установ, є прикла
дові. Коли сторона подасть тільки кілька 
в перелічених документів, але їх є досить 
для встановлення безсумнівного права влас
носте, нотар може обмежились тільки пода
ними документами й не вимагати подання 

всіх документів.

197. Установи, що наклади арепгга, прий
маючи майно до застави за заставним сві
доцтвом, мають право за своїм власним роз- 
пореджеотям на ім’я яошори^ацо видала за
ставне свідоцтво, зносити та змінювати на
кладений арешт. Лід зміаою можна розуміти 
давіть і талі зміни, коли установа, що на
слала арешта від свого «мевд, осоже прохати 
нотаріальну контору змінити арешта в то
му розумінні, що арешт, накладений на 

забезпечення владою югересів, передається 
«я «еї «п забевпечення Ншерее» інших

3. З а л о г о в ы е  с і в и ц е т е  л  ы о т в  а.
196. Перечень документов, указанных и 

ст. 73 Нотариального положения, является 
примерных. Если сторона представит толь
ко несколько из перечисленных документов, 
но их достаточно для установления бесспор
ного права собственности, нотариус, может 
ограничиться только представленії ьгмн доку
ментами и не требовать представления всех 
документов.

197. Учреждения, наложившие арест, при
нимая имущество в залог по залоговом)' сви
детельству, имеют право по своему соб
ственному распоряжению на имя конторы, 
выдавшей залоговое свидетельство, снимать 
и изменять наложенный арест. Под измене
нием необходимо понимать даже и такие из
менения. когда учреждение, наложившее 
арест от своего имени, может просить нота
риальную контору изменить арест в том 
смысле, что арост, наложенный в обеспече
ние собственных интересов, передается ею



установ або-осіб, але не вкхоцячи за ножі 
суш накладеного арешту.

И. З а с в і д ч е н н я  в і р н о с т н  к о н Ц ,  
д о к у м е н т і в ,  в и т я г і в  з  к н и г  і  

д о к у м е н т і в  т а  а в т е я  т и ч  к  о с і  і і  
п і д п и с і в .

198. Копії з домашніх актів можна засвід
чувати лише в тому разі, коли в них є мо
мента юридичного значіння, напр., можна 
засвідчувати копії приватних листів, які 
можуть бути доказом у справі аліментів, від
мови від права иа дітей то-що.

199. Коли при лаірешй копій з оригіна
лами по будо поправок, пршшеок, закресле
них слів та інших особливостей, то в кеш

ах но треба застерегати браку цпк дефек
тів.

200. Витяг повинен містити в собі цілком 
цілі абзаци й разом з цим у такому контек
сті. щоб не перекрутити змісту документу. 
Забороняється робити витяти, пропускаючи 
у фразах окремі слова.

201. Автентичність підписів засвідчується 
порядком, що його зазначено в арг. арт. 56 і 
57 Нотаріальної устави. Тотожність особи, 
що підписалася, засвідчується за арт. 22 Нп- 
гаріяльпої устави. Крім перевірка автоіггнч- 

ностп надписів та тотожностн особи, що вчи
нила підпис, якщо немає в документі супе
речностей закону, пе перевіряється жодних 
інших обставин, наведених в документі, па 
якому засвідчується підпис.

202. Не можна приймати для засвідченая 
автентнчаостн підписів, заяви громадян,'що 
мають характер свідчень або сумових чин
ностей.

К. П р и й н я т т я  д о  д е ч ю о и т у  д л я  
п е р е д а ч і  к о м у  с л і д  р е ч е й  з о б о 

в ' я з а н ь  (грошей і цінних оадсрьв).

в обеспечение пггереоов иных тармоевяі 
им лц, по т  выходе за пределы суммы 
наложенного ареста.

11. З а с в в д е т е л ь с т в о в а а и е  вер 
н о с т и  к о п и й ,  д о к у м е н т о в ,  в ы а в -  
С О Й  И З  К И Н Г  п  д о к у м е н т о в  И  НО*. 

л и н н о с т и  п о д п и с е й .
193. Колин домашнжх актов мисао сав- 

детмылвовагь лишь в  тоа случае, если в 
и-их есть моменты Юридического значения, 
например, можно свидетельствовать коанн 
частных писем, могущие служить доказатель 
с твои но делам оо алямеигах, отказа от ирлн 
на детей и т. с.

199. ■ Если при сверке копий с поддал* 
явками поправок, приписок, зачеркнуты г 
слоя и иных особенностей, йе обнаружено. ?<» 
в «оинв йе иужво оговаривать отсутствия 
9ІНХ дефектов.

290. Выписка должна вмещать в себе до- 
лостью целые абзацы н вместе с тем в та
ком контексте, чтобы но переиначить смысла 
документа. Делать вьшяекп, пропуская в 
фразах отдельные слова, запрещается.

201. Подлинность лишити свидетельству-
отся порядком. изложенным в ст. ст. 56 и 57 
Нотариальною положения. Самоличноегь
подписавшегося лица, свидетельствуется но 
ст. 22 Нотариального положения. Кроме пр н 
веркн по.шппостн подписей и самоличности 
лица, сделавшего подпись, если в докумен
те пет противоречий закону, никакие плыв 
обстоятельства, првведеплые в документе, 
на косм свидетельствуется подпись, не про
веряются.

202. Заявлеиия граждан, имеющие харак- 
тер свидетельских показаний или судебных 
действий, приіптать дія зас,видетельог«ва- 
пня иоххкшюста подписей пельзя.

К. П р и н я т и е  в  д е п о з и т  д л я  п е р е ,  
д а ч и  по п р и н а д л е ж н о с т и  п р е д 
м е т о в  о б я з а т е л ь с т в  (денег н яеч- 

пых бумаг).

203. Суми до 50 крб., що їх внесоио до 203. Суммы до 50 р\й«#. внесенные в 
депозиту потафйыьппх контор па корпеть доловит «отариалыяых повторе пользу жв-
житлових кооперативів, можна вядаваге ос о- лшгцюх кооперативов, можно видавань ли
пам, шо подадуть листа жпглокоопу на ім'я цам, представившим отношение яншоопа на
нотаріальної контори за підписом голови та имя нотариальной конторы аа шкшясью
члена правління з печаткою житлокоопу. председателя и члена правлення с печатью

жилкоопа.



4 204. Гроші, шо їх внесено да дощенту, 
«довд одвернути за арг> 83 Нотаріальної 
устави з роаоораджышн нотарн тиьки до 
моменту одержання вимоги про 'видачу про- 
оіей ш особа, що дія ит ці і<роші внесено.

Л. С х о в  д о к )  м е и т і в.
306. Приймаючи документа на схов, но 

таріяльна контора перевіряє, щоб поданий 
дцкуяеит по макв 'у собі нічого протизакон
ного. Ирт&ігятгя на схов реєструється, як 
окрему иотаріяльву чинність, з тих, що па 
в ганованій кертці зазначається коротку наа- 
ву документу, а в потрібних випадках і Його 
пайхариютерааш ожин (ікгсвр., приватний 
лист на ім'я такого-то з надірваним кутком 
першої сторінка).

„Ч. І І е р е д а н л я  з а я в  у с т а н о в  і  
о с і б  і н ш и м  у . с т а и о в а м  і  о с о б а м .

206. Зале, що підписав заявник, подаєть
ся до нотаріальної контори в трьох причкр* 
някзх, з яких шр.инй примірник залишаєть
ся в иоткодгорі, другий дри мірі аж надсила
ється адресатові, а третій або негайно по
вертається скроні з написом, що цю заз
ву прийнято для передашш адресатові або 
диишається домі що в конторі і поверта
ється стороні разом з дедповіядю від адреса
та; якщо відловин не одержано, третього 
примірника повертається стороні з написом, 
що рідповідо не одержано.

207. Нотаріальна контора, улеышшпкь, 
ідо заява не містить нічого протизаконного, 
по перевіряє правильное тс тексту заяви і 
не впевнюється в тотожності особи, що під* 
шкала заяву та в будь-яких інших обста- 
лнвах. що їх наведено в заяві.

206. Заяви вручається адресатам череп 
слівробітипив нотаріальної контори, або 
співробітників лочтоввх установ порядком, 
що Його встановлено для вручешін судових 
паперів. 8а бажання склони заяву можна 
пересилати особі, що прожпває в місцевості, 

де Є аоГБОНГОра, через цю нотконтору для 
підученая адресатові, за що береться оплату 
за арт. 7 розд. Ш Нотаріальної такси. За
яву врубається адресатові дід розанску, а 
паюш адресата нема.^під рюввеку сім'ї

204. Деньги, внесенные в депозит, можно 
воевратить по ст. 83 Нотариального поло
ження по распоряжению нотариуса только 
-до момента получения требования о выдаче 
денег от лица, для коего эти деньги внесе
ны.

Л. Х р а н е н и е  д о к у м е н т о в .
205. При принятии доюумепта т храпе-- 

шіє нотариальная контора проверяет, чтобы 
подзнпыа документ ае содержал в себе ни
чего противозакошюго. Регистрируется при
нятие на хранение как отдельное нотариаль
ное действие, причем на соответственной 
карточке отмечается короткое назваиие до
кумента, а в нужных случаях.н наиболее 
характерные его отличия (например, част
ное інксько на имя такого-то с надорванным 
углом первой страницьґ).

Я. П е р е д а ч а  з а я в л е н и й  у ч р е ж -  
д е н и й и л и ц д р у г н м у ч р е ж д е н н я а  

и  л е - ц а м .
206. Заявления, подписанные заявите

лем. подаются а нотариальную контору в 
трех экземплярах, из коих первый экземпляр 
остается в иогкоиторе, второй экземпляр до
сылается адресату, а третий или немедлен
но возвращается стороно с надписью, что 
это заявление дриинто для передачи адреса
ту или оставляется в]юмешю в конторе п 
возвращается стороне вместе с ответом с* 
адресата; если ответа не получено, третий 
экземпляр возвращается стороне с надписью, 
что ответа не получено.

207. Нотариальная контора, удостоверив
шись, что в заявлении нет ничего противо
законного, не проверяет правильности тек
ста заявления и йе удостоверяется в само
личности лица, подписавшего заявление, в 
каяк-либо яругах обстоятельствах, взло: жеаных в заявлений.

208. Заявления вручаются адресатам че
рез сотрудівд»в нотариальной конторы ы<! 
сспруїдятоїв почтовых учреждений, поряд
ком, установленным для вручений судебных 
бумаг. По жезаппю стороны заявленеє мой- 
но пересылать лицу, проживающеосу в -мест
ности, ще есть веггконтора, через эту яот- 
коктору для нручония адресату, за что взыс- 
кивается плата по ст. 7 тл. Ш Нотариальной 
таксы. Заявление вручается адресату под 
расписку, а если адресата ®ет—под распис-



домоуправління; в разі особа, що'ЇЙ наки 
жить передати заяву, відмовитьоя прийняти 
її, співробітник потаріяльної контори або 
почтового вЦилху зазначає про це в киял 

вручень або в іншому документі, що Його 
цстаноіліено дія розиошешш заяв і заяву 

залипає адресатові без розписки.

209. В посвідках, що їх видають погарі- 
яльиі копторії за арт. 86 Погарі яльної уста
ви, повинно міститься: а) засвідчити факту, 
що заява надійшла вц особи або установи 
для переданая іншій особі або установі з 
поведениям змісту цієї заяви: б) засвідчен
ая факту про передодня заяви або про від
мову прийняти заяву або яро неможливість 
вручити зайву.

210. На прохалпя сторони до посветил 
можна включати відповідь, а копію з неї до
давати до першого примірника заяви, що 
залишилась <у нотюоиторі.

Р о з д і л  VI.
Технічні послуги, сполучені з виконанням но

таріальних чинностей.
211. Викопуючи технічну роботу, що її 

персдбачеио арт 89 Нотаріальної устави, 
нотаріальнії контори повніші додержуватись 
таких правил: погар, приймаючи документа 
до засвідчепия, повинний перевіряти Йото 
законність, а так само, чи задовольняє він 
з формального боку всім чинним правилам. 
В разі документ має хиби в де-чому, нотар 
ІОШП10Н ТОЧНО рОЗ'ЯС'фШ! стороні усі ці хи
би та запропонувати їй виправити їх. Н.і- 
чодн сторона прохає виправити ці хиби за
собами нотаріальної контори, нотар повин
ний це зробити, взявша за це належну пла
ту як за «издании проекта оравочияу або 
документа. Вицраівленн-я «репгатвчннх поми
лок та іредагрвашя оравочхиу чи іншого до- 
документа з формального баку є обов'язкам 
штьріяльного органу. Коли це гвипра®левнн 
спрвчштнться до оогребн передрукувати да
ний документ іі цб переарукувайіля робиться 
засобами 'Жгшшюря, береться плату за пе- 
реівюрвааня.

Харків, 1? листопада 1028 р.
Т. в. об. Народвього Комісара Юстиції 

> СРІ* та Генерального Прокурора
Республіки Михашмк.

ку семьи иди домоуправлении; если лицо, 
которому надлежит передать загвленіе, от
кажется принять я о, сотрудник нотариат- 
ной конторы или почтового отделения ОЖ 
чает об этом в разносной книге или в ином 
документе, устапсшекном доя разноске за
явлений, а заявлен»» оставляет адресату 
без расписки.

209. Б удостоверениях, выдаваемых нота
риальными конторами, по .ст. 86 Нотари
ального положения, должно быть аомещено: 
а) удостоверение факта, что заявление по
ступило от лица или учреждотш для пере
дачи другому лиц)' ‘или учреждению с изло
жением содержания этого заявлепия; б) удо
стоверение факта передачи заявления или 
отказа принять заявление или исвозможп»- 
ста вручить заявление»

210. По просьбо стороны ® удостоверение
можно включать ответ, а копию с него при
лагать к первому экземпляру заявления, 
остающегося в конторо. ,

Глава  V].
Технические услуги, связанные с вышин»* 

нием нотариальных действий.
211. Прп выполнения технической работы, 

предусмотренной ст. 89 'Нотариального по
ложення, нотариальные конторы .должны ру
ководствоваться следующими правилами- 
нотариус, принимая документ доя удо
стоверения, должен уверить его за
конность,' а также удометворяет-.хи он 
с формалшой стороны -всем действую
щим праттач. В том случае, дет 
документ имеет (в чем-шнбудь (недостатки, 
потариус должен точно роз'яснить стороне 
все эти недостатки и предложить ей испра
вить их. Если сторона просит исправить эта 
недостатки средствами нотариальной конто
ры, нотариус .юлжее это сделать, взыски

вая за это юстаясюенную плату, одк за 
составление проекта «датки или документа. 
Направленно грамматических ошибок и ре- 
дажтировмте сделки юли иисто документа с 
формальной стороны является обязанностью 
погаридоілгого органа. Если эго исправление 
повлечет за собой (необходимость перепе
чатать данный документ и эта перепечатка 
делаеггоя средствами яоггкшторы, плата 
гонмается эа лермгясьванве.

Харьков, 17 ноября 1028 г.
В. и. о. Народного Комиссара Юстиции 

и Генерального Прокурора
Республики ЙЫхаияик.
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Форш &

Ресстрац.
число

(Назва нотко*тори) Чертом
чисяо

векселя Час протесту протесту

.....................дня місяця 1» року

Векселедавець (повна назва й точна адреса).

Сума
векселя

Реченець Місце
векселі платіжу

іі
І_________ і_____ __

Від кого протестовано:

Бланконаписувачі: п « .. . • • .

............................ Нотар (підпис)

(Штамп) Форма 4. (штамп)

Нот. Місц. Техніч. ! Оповіст. (
Г е р б о а е

Нотатка каси
1

І і ' і

Оплати в сумі Крб.

одержав.

к. вробив і 2 й примірник .............

Підпис одержувача

Перелік поданих документів та короткі відомості, що їх вимагає иотустааа 

■(арт. арт. 26. 33, 36 та Ікш.).

і•а



Арт. Ї38
і

і ..................... " ’ ’ ............................. Форма 5.
■■ і і * і. . і ■ і. ■

е *
.......- ................... ДНЯ . .. . МІСЯЦЯ 19.....-....— року *

(Прізвище. Ім'я. по*батьковІ).

Характерні ознаки чинности

Гербове .
Нот. Місцев. Техн. |Оповістк. Р а з о м

Готівкою] Марками
і

Нотатка каси
(

! : і

1

]

-

Оплати в сумі .. Крб. коп. зробив та ................ (документи)

одержав.
>

(Підпис сторони)

*л Зворотна' сторона форми 5.

Перелік поданих документів та короткі відомості, що Гх вимагає иотустава 

(арт. 26, 83, 86 та інш.).

і.
я.

*
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‘Лрт. 138 № 23
•>

Ст. 138
і

Форма 8.

Н У М Е Р Н И К

Приймач-.................................  дня міс. 19 року

Чергові реестр, 
числа прийня

тих нотчии- 
ностсй Ку

ди
пе

ре
да

но
Чергові реєстр, 
числа прийня

тих нотчин- 
ностей Ку

ди
пе

ре
да

но

Чергові реєстр, 
числа прийня

тих нотчии- 
костей Ку

ди
пе

ре
да

но

Чергові реестр, 
числа прийня

тих нотчин- 
ностей

о
2

М
зь В

.

'

*

Форма 9.

Картка до векселя

дня місяця 19.— -року

Хто подав векселя:
Реченець векселя: Місце платіж/

Векселедавець та його адреса: Валюта: Час видачі:
Кому видано векселя
(1-й векселедержавець):

Бланконаписуадчі:

Одержано оплат

Нот. Місц. Опоаіст.

Крб. К. Крб. к. Крб. к.

Разом

Крб. К.

» >

Гербове

Готівк.
Крб. К.

Марк.
Крб. К

• і

Нотатки приймача, куди внесено 
оплати

Внесено до каси

Перераховано на біжучий ра
хунок

Підпис приймача-

У В А Г А



Зворотні сторон»
форми Я.

Одержано при викупі векселя

1 Крб.

І-—
Валюти за векселем і
9» за..................днів і
Нотоплати і

Коп.

Відкликаного векселя надіслано 
до дня МІС.
19...........року

Векселя без оплати одержав .
-• дня місяця 19 .року

. Підпис

В с ь о г о !
1

Одержано (підпис) |

Оплаченого векселя одержав
-......... дня..................  ................місяця 19............року

Підпис

Одержану на оплату векселя суму
........ . крб. коп.

видано векселедержавцееі за чеком 
№. готівкою.

Підпис

Векселя протестовано

дня.............  місяця 19 року

за №

Нотар (підпис)

Валюту, Н« та витрати за Протестованого векселя одержав:

подання векселя в сумі.............
коп. одержав чеком №...........

крб. (підпис)
Надіслано до;

готівкою. За переховування векселя одержано

Підпис крб...... коп.
Підпис

Форм» 10.

Квиток у прийнятті векселя 
дня .................. ...............місяця 19 року

Хто подав векселя: Реченець векселя: Місце платіжу;

Векселедавець та його адреса: і Валюта:_____________ і Час видачі:
{ Кому видано векселя (1-й 
і векселедержавець):

Влаиконаписувачі:

Одержано оплат Розписка каси

і ■ 1 • 
Нот. і Місц. і Оповіст., Разом

! ! 1
Гербове

•1 1
крб. к.; крб. і к. крб.1 ■ 1 1 К.| Крб. к.

готівк. марк. Оплати одержано

Крб. і К. Крб. К.
Скарбник (підпис)

**і і І і
1
1

ц_ _ _ _ _ _

Іі
1

У 8 А Г А. Цей квиток е доказом подання векселя І його обов'язково подасться 
при одержанні валюти або протестованого векселя.



Арт. 138 № 23
і>

С* щ

.. і і
Форма 11.

*
Державна Нотаріяльна Контора

Харків, вул. Гоголя, буд. Держбанку. і

Оповістка векселедержавцеві про платіж:

- дня місяця 19 -року.

Хто подав векселя: Реченець векселя: Місце платіжу:

Векселедавець та його адреса: Валюта: Час видачі:
Кому видано векселя (1-й 
векселедержавець):

V

Блаикокаписувачі:

і

Коли векселя ке оплатиться до 15 години.........................................дня---------  місяця

19 року, його протесту еться.

Підпис

Форма 12.

—— • • Державна Нотаріяльна Контора

Харків, вул. Гоголя, буд. Держбанку.

Повідомлення бланконаписувачеві про одержання векселя

до. протесту з його бланком.

........дня—.... -..................— місяця 19..............року.

Хто подав векселя: Реченець векселя: і Місце платіжу:

векселедавець та Його адреса: валюта:_______  І _Мас видачі:
Кому видано векселя (1-й 
ве кселедержавець):

*

Ьлвнконв&исуввчі:

Коли векселя не оплатиться до 15 години -------------- ---------- . дня............. —........... ..........місяця

19. • року, його протестуггься.
Підпис

їм



Г Р О Ш Е В А  К Н И Г А  Форм ш і Ь

(для вексельових контор)

Форма 14.

ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВА ВІДОМІСТЬ

на І* року
П р и б у т о к  В и д а т о к

Чергові
числа

Числа
карток

Загальна сума, що 
надійшла на опла> 

ту векселів (ва
люта та Н)

І ІІ Чергові 
Увага!

числа |

1 і

Числа
карток

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - г-
Куди перерахованої 
або видано гроші 
(№№ відношень 1 

чи чеків)
і

- і і
•

І

і
1

Форм£і5.
НАПИС НА ВЕКСЕЛІ ПРО ПРОТЕСТ

Державна Нотаріяльна Контора міста 

Протестовано в неплатежі (неприйнятті) від Імени , --------

Одержано оплат. , крб. коп. в тому числі гербового крб.

• - дня............. .......................місяця 19 ............ року М ......

М. П. Нотар...........  (Іваяенко).

Форма 16.

НАПИС ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНУ

Цього (цю)- (договір, довіреність, заповіт) засвідчено в

-...............................................Державній Нотаріальній Конторі міста...............

—.... дня місяця 19 -рокуМ —

М. П. Нотар (Островершенко).

На кожному примірникові правочину (договору, довірености, заповіту), що видаєтеся 

стороні, на першій сторінці, вгорі, у правому кутку, ставиться штамп: ,Лругий про

мірник•. (Мав силу оригіналу).



*•

Форма 17.

АКТ ПРО МОРСЬКИЙ ПРОТЕСТ 

Державна Нотаріальна Контора склала цього акта про морський
протест.

Капітан ......  ...............— (назва й національність корабля, національність, ім'я, по-
батькові, прізвище капітана).........................................................  19 р. заявив про (загальну або
часткову) аварію або сутичку кораблів.

За заявою капітана, аварія виявилась а тому:
...........  Заяву вчинено по спливі ..... часу.

з моменту приходу в порт- або по спливі ---------------------------------------
... - часу з моменту аварії.

З поданого 19 р. корабельного журналу (або витягу з кора
бельного журналу) або заяви капітана видно: . - - —------------------------------------- —— -----------

Нотар допитав капітана, осіб командного складу корабля й корабельної команди (назва
посад. Імен, по-батькові та прізвищ). Допитані: 1) (посада, ім'я, по-батькові, прізвище) -..............................

..........  ........................................................... (підпис свідка).
2) (посада, ім’я, по батькові, прізвище)

Одержано оплат: гербов...........

(підпис свідка), 3) —•
(підпис свідка).

................... карб. коп., нот. карб.............коп..
иісцев...................................карб...... .....коп.

дня .......................... місяця 19 р. № ...................................

М. П. Нотар............. ..............

Форма 18.
ВИКОНАВЧИЙ НАПИС НА ПРОТЕСТОВАНОМУ ВЕКСЕЛІ 

Виконавчий напис

За цим векселем, що Його опротестовала в кеплатіжу 
Державна Нотаріяльна Контора міста— - .— ~

дня....... .................місяця 19.... року № ...., належить справити
солідарно 3:1) (Ім'я, по-батькові, прізвище та домівка довжника-фізичної особи або повна назва
довжника-правної особи І його місце осідку), 2) зазначення ікш. доажників..................................................
........ .......... -..................................................... на користь (ім'я, по-батькові, прізвище та адреса пра-
■іжника-фізичної особи або повна назва правІжкика*правноГ особи і- його місце осідку) неза-
плачену вексельову суму крб. коп. з відсотками від..............-........

19 р. (від дня реченця платіжу) по день задоволення з розрахунку би
річних, пеню розміром ЗИ річних та......................................... крб. коп. витрат за протест та
ва вчинення цього виконавчого напису в сумі крб...................коп.

Цей напис вчинено в —- — Державній. Нотаріальній Конторі на підставі
арт. 48 Нотаріальної устави.

дня місяця 19 -...,..... року >6 -..........

НотарМ. П. (Дзюба)



Г г

Форм» Ід.
ВИКОНАВЧИЙ НАПИС НА НОТАРІЯЛЬНО ЗАСВІДЧЕНОМУ ПРЛВОЧИЇЇЇ

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС
За цмм договором позики, забезпеченим заставою на підставі заставного свідоцтва, м*о 

Його нотаріялько засвідчено, або видано в Державній Нотаріальній
Конторі міста .— дня • -.......................................................... ................місяця 19 ~ р.
№......................... належить справити з (ім'я, по-батькові, прізвище та домівка доажника-фіаич-
мої особи або повна назва довжника правної особи 1 його місце осідку) на користь (Ім'я, по-батько«!, 
прізвище й місце осідку' правіжника-фізичкої особи або повна назва праві жим ка-правиоі особи 
і його місце осідку) недоплачену в реченець ... ------19 — року, такую суму
(словами й цифрами) в відсотками............................  ......................... з ...............................................19 ...........р.
та витрати за вчинення цього виконавчого напису в сумі------------------------- --------------  крб. .................. коп.
(або такий-то (повна назва довжника див. вище) повинен передати такому-то (повна назва
правіжника, див. вище) таке майно..................................................-.........., що в---------------- -----------

Цей виконавчий напис вчинено в Державній Нотаріальній Конторі
на підставі арт. 48 НотаріяяьноГ устави на провадження виконання за правилами, що їх 
наведено в частині V ЦП К УСРР.

дня .........місяця 19.......... ..року № -............ ..........
М. П. Нотар (Ромейко)

Формо 20.
НАПИС ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ КОПІЇ

З

М. П.

Державка Нотаріальна Контора міста ......................................................
оригіналом, оплаченим гербовим в......................................... крб...................коп., згідно.
-----------ДНЯ ...---------------  місяця 19....................................року № —........... -

Нотар..............................................(Микитенко)

Форма 21.
НАПИС ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТИ ПІДПИСУ

.................—....................... - Державна Нотаріальна Контора міста..................................
П'дписав власноручно Іван Іванович Іваненко або Петро Петрович Петренко за неписьмен

ного Романа Романовича Курвленка.
дня місяця 19 року №

М. П. Нотар---------- - —. (Шоста)

Форма 22.
ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ В ПЕВНОМУ МІСЦІ

ПОСВІДКА
.... Державна Нотаріальна Контора міста . —--- ------------ .

Видано гр...................................... ........................... ..... ........................................— (ім'я, по-батькові та
прізвище), що він був у конторі (або зазначити де саме: місто або село, округа, вулиця,
Збуднику та квартири)дня........................ місяця- —- тисячадев'ятьсот.........................

.............  -........... року о годині —------------------- . хвилині (словами).
...................................................................(підпис особи, що про неі видається посяідку).

двя місяця 19 року № -...................................
М. П. Нотар ... - ------------- (Доагалеаськмй)

Форма 23.
ЗАСВІДЧЕННЯ ЧАСУ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТУ

............................................... Державна Нотаріальна Контора міста.............................. ............. — —
Цього документа подав до Нотконтори такий-то (Ім'я, по-батькові, прізвище)---------------------  дня

------------------------------- —місяця 19...............року о першій годині десять хвилин.
дня місяця 19 - -року 14................................

М. П. Нотар------------  ... — —(Лісовий)



с в і д о ц т в о  МЯ-ЇЬ
Держави» Нотаріальна Контор ■ міста -------------- ----------------------------

Громадами (Імена, по-батькові, прізвища та місце осідку) в спадкоємцями в рівних частинах
на ціле майно громадянина (Ім'я, по-батькові, прізвище спадкодавця), що вмер .......

............ ..............19 — року.
Податок аі спадщини розміром.....................- - - • . . . .  крб. ...................коп. внесено до каси

фінвідділу за квитанцією На----------— з ..................................................................1® .....Р°КУ* Д° складу
спадщини входить домоволодіння, що в в м. Харкові по вуя, К.Лібкнехта, №.......................................... . за
реєстроване в відділі місцевого (комунального) господарства під М—...............................

------------ ДВЯ..............................................  МІСЯЦЯ 19 -----------року М........... ..............
М. П. Нотар ............................................... (Двей)

Форма 25.
- НІ І———................................................ . ■ ■ І І І ■ ■ І І І І ■ І І І

Р е є с т р  а р е ш т і в  н а  б у д і в л і  т а  п р а в о  з а б у д о в и  
Прізвище, Ім'я й по-батькові _ -------------------- --- ------------------- — —

Домівка (округа, райок, місто, вулиця. № дому або володіння) й склад майна

гові ! Накладені арешти | Зміна арештів [ помітка про з несення І увага 
числа! . ! _ І арештів

ЗАСТАВНЕ СВІДОЦТВО НА БУДІВЛЮ ф°Рма 2в-
ЗАСТАВНЕ СВІДОЦТВО

..... _________ _ Державна Нотаріальна Контора міста .......................
посвідчує, що громадянином (ім'я, по-батькові, прізвище, домівка, або повна назва правноГ
особи та П місце осідку) належить майно, що є ........................ . .......................................- зареєстроване
в------------------ ----------------в'ддіпі місцевого (комунального) господарства під № ---------------------- і скла
дається з ..................  ............. ---------- -------------(склад майна, адреса, ділянка, що обслуговує)
На цьому майні немає арештів або є такі арешти: 1)
2).......................... —.....................................іт. д.

На майні є такі недоплати. ...........................................................................  ...................................................
(повідомлення.................... .............-..........фінансового відділу з 19------- року
за >6 - ------ )-

Будівлю застраховано в ............ .....................................  ........................  відділі Держстраху в сум^
. ... ........................... крб.................. коп. за ОЦІНКОЮ в крб...................коп. ж

При виданні цього заставного свідоцтва накладено на зазначене майно арешт, що його
занесено до реєстру арештів міста----------------------------------------

Це заставне свідоцтво видано (точне зазначення власника майна), щоб подати до
.........................*................................ ...... ................. ......

................дня...........-.............. -.................місяця 19 року Я» ......................................
М. П. Нотар............................. - ■ • • ■ (Пудовий) ґ

ЗАСТАВНЕ СВІДОЦТВО НА ПРАВО ЗАБУДОВИ Форма 27.
ЗАСТАВНЕ СВІДОЦТВО

- . ...... .........  Державна Нотаріальна Контора міста -------— • —
посвідчує, шо за договором, якого укладено з -..................................  - відділом місцевого
(комунального) господарства й нотаріально засвідчено в................. ........................ •—....... ......... Державній
Нотар яльній Конторі міста— ................................. .......... ..  . дня ........місяця
І9 . року Я» ...------------------ - належить ...;................. Т-еу (назва) право забудови на
ділянці ............................................ ................ на умовах, що їх ндеедсно в договорі (дна, додану
копію).

За повідомленням . - —— ------------- відділу місцевого (комунального) господарства
з ----------19 р. за ............................. — на виконання договору забудов* спорудженаі



такі будівлі— . — . та проведемо гак» роботи----------------------------- --
—------------------------Зазначене Т-во мав довг......................... ........................... ................. відділові місцевого
(комунального) господарства в сумі ...._....... крб. .......................коа (на тікій-п
підставі).

На майні нема арештів або в такі арешти:

На майні в такі недоплати................................................ .............................. ............ ... .................... .............
;— ..........................  .................. . (сповіщення............... ................... ......~...... ...........-фінансового відділу

з . . —------------------ -----  —19— р. за Н..............;..................),
будівлі (перейменувати) застраховано в-..................... —.......-.......—................. ........_........відділі Держ*

страху в сумі.......................................... крб. .............................—коп. за оцінкою — .... _____. . -
крб......................... ком.

При видачі цього заставного свідоцтва накладено на зазначене майно арешт, що його
занесено до реєстру арештів міста - ......................................  19 ~р. під ЛЬ_--------------------

Це заставне свідоцтво видано, щоб подати до- - ............. .. .................... .... .. дня
................. місяця 19—р. №............. .................
Додаток: копія договору про право забудови.

М. П. Нотар (Реиіетияк)

Форма 28.
НАПИС НА ЗОБОВ'ЯЗАННІ ПРО ВНЕСЕННЯ ГРОШЕЙ ДО ДЕПОЗИТУ

............ . Державка Нотаріяльна Контора міста..................... ............ .......  ...............'
На виконання зобов'язання реченцем - —19..............р. вніс громадянки

(ім'я, по-батькові та прізвище довжника)...................................................... - крб,.........................коп. до депо
зиту округового фінансового відділу за квитанцією УЬ.........................................в-......... - дня ..

.- місяця 19................... року.
.дня—...........................  . МІСЯЦЯ 19 року №

М. П. Нотар (Пилипенко)

Форма 29.

ЗАСВІДЧЕННЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ВІД ОДНОЇ СТОРОНИ ДО ОДНОЇ 

_ . _ -.........Державна Нотаріяльна Контора міста
Цю заяву передано тисяча девятьсот...................................року..........................місяця .............. ........ дня

(словами) до............ ........... -.....................- (зазначити точно, кому саме), але відггвідн на цю заяву
йе було або надійшла відповідь такого змісту — {подати
дословний текст відповіли).
* дня місяця 19.........  року №•......................
М. П. Нотар..........................  ....................(Гребінка)

Форма 80.
Переклад на украінську мову з іншої мови, наколи робиться його одночасно з вчиненням 

перекладеного документу.
Текст документу на чужій мові Переклад цього документу на украінську мову

Підпис осіб, що беруть участь. Викладення українськими літерами підписів уча
сників . ..... ...........................................................- .

З................................. .............мови на украінську
мову переклав -нотар (підпис) або перекладач.

1 Цього (цю) засвідчено в Державний Нотаріальній Конторі міст*

........дня
М. П. %

місяця 19............ року. М.......................^
Нотар- ... . . (Скриячеико)



Форма Зі.
ПЕРЕКЛАД НА УКРАІНСЬКУ МОВУ ДОКУМЕНТА НА ЧУЖІЙ МОВІ

$. .. .......  переклав (посада, Ім'я, по-батькові та прі-
явище перекладача)...................................................................19..........  року ................................. .......
Державна Нот»р1ялыц Контора міста засвідчує підпис перекладача (Ім'я,.
по-батькові, прізвище) а.................. -......... -.......—...... мови на украінську.

дня .................  ..........................місяця 19- — року
М. П. Нотар (Харківський)

Форма 32.

Назва иоткомторм

Прізвище, ІМ'Я й по-батькові І*0ТаР .
Помічник

Кояа склав Іспите або звільнено від його ■ 
Коли затвердив ОВК або Міськрада 
Коли вступи* на посаду

Печатка иоткоиторч Підпис нотаря У в а г а
І і
і ;; 1*
іІ

І
УВАГА ДО ПРИКЛАДАННЯ ФОРМ

1) Замовкаючи форми ДО* 3. 6. 9, 10, И, 12 1 25. треба ліворуч залишати вільну шпальту 
дав підшивки або діроколу.

2) Форми МНЬ 9, №. ІІ І 12 треба друкувати так, щоб усі чотири примірники можна було 
одночасно заповнювати під копірку.

3) Рекомендується друкувати картки та бланки за поданими нижче стандартами, з тим, що 
коли поданий стандарт буде замааий, треба перейти на найближчий більший стандарт.

Фории 3. 5 і 25.............................................................................СтАТ 148 X 106
Форми 7 і 32................................................................................ СтАТ 74 X Ю5
Фории 9, №. ІІ, 12 і 24 ...............................................................СтАТ 210 X 148
Форми 8.261*7............................................................................ СтАТ 2і0 X 297

Вмикач Народнього комісаріату Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Увргввоміт)*?. Трест .Харків-друк* Друга друкарня їм. В. Блакитного Зам. 1252—ЖХЮ





ю Р И Д И Ч Н Є  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  У С Р Р
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ: ХАРКІВ, ВУЯ. АРТЕМА, № ЗІ •

К Р А М Н И Ц І :
ХАРКІВ, шуя. 1-го Тріїга, 8.
КИЇВ, шуя. Волоського, 17. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ. Пр. Корда Маркс*, 

ріг Пекінської, 18.

ОДЕСА, ауд. Ласдла, 10.
ПОЛТАВА, вуд. Котдаревсмого, 11. 
АРТЕМІВСЬКЕ. Харківська вуд.. 61.

ПРЕДСТАВНИЦТВА В УСІХ ОКРУЖНИХ МІСТАХ УКРАІНИ (при окрсудаж).

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1929 РІК:

ЧЕРВОНЕ ПРАВО"
ДВОХТИЖНЕВИЙ ОРГАН НАРОДНЬОГО' КОМІ- 

САРІЯТУ ЮСТИЦІЇ УСРР

.ЧЕРВОНЕ ПРАВО- ПОДАЄ СТАТТІ:
в) Загального політично-державного характеру; б) провідного характеру на 
питання права; в) практичного характеру з різних галузей права та судової

Й адміністративної практики

І МАЄ ТАКІ ВІДДІЛИ:
1. Історія українського права. 2. Правнича хроніка. 3. З судової залі. 4. Огляд 
радянського законодавства. 5. Життя на місцях, в. Украінська правнича термі
нологія. 7. По радянському союзу. 8. За радянським кордоном. 9. З практики 
Найвищого суду по ЦКК, ККК і ДК. 10. З практики ВАК. ІІ. З практики 
ОКВК а земспорах. 12. Критика й бібліографія. 13. Відповіді. 14. Поштова

скринька.

ДО АКТИВНОЇ УЧАСТИ В .ЧЕРВОНОМУ ПРАВІ- 
РЕДАКЦІЯ ЗАКЛИКАЄ

всіх суддів, слідчих, прокурорів, оборонців, нотарів, юрисконсультів, робітників 
адміністрації, робкорів, селькорів і кожного, хто цікавиться справою правового 

радбудівкицтва, та просить надсилати статті, дописи, замітки,- інформації з при
воду всіх питань червоної юстиції й адміністрації.

ПЕРЕДПЛАТА:
на рік—8 крб., на 6 місяців—4 крб. 50 коп.

ДЛЯ РІЧНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ПРИПУСКАЄТЬСЯ 
РОЗСТРОЧКУ ПЛАТЕЖУ:

перший внесок при передплаті—3 крб., другий 1 квітня—
2 крб. 50 коп., третій 1 червня—2 крб. 50 коп.

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЄТЬСЯ ЛИШЕ ЗА КАЛЕНДАРНИМ 
РОКОМ (з 1/1—31/ХІ1 або з 1/1—30ЛЛ, 1/УЇІ—31/ХІІ)



ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
м .  ^Харків, вулиця Артема, № 31. тел. 13-66, 37*35, 47-61

В 1929 РОЦІ НАШІ РІЧНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ НА

„ВІСНИК РАД.ЮСТИЦіГта.ЧЕРВОНЕ ПРАВО*
МОЖУТЬ ОДЕРЖАТИ ЗА ПІЛЬГОВОЮ ЦІНОЮ ТАКІ АБОНЕМЕНТИ:

АБОНЕМЕНТ І. ШОВНЫЙ КОДЕКС 1ІССР ІІ РСФСР.
Сравнительный текст и научнопрактический комментарий под редакцией: 

М. Е. Шаргея, С. А. Пригона и Ю. П. Мазуренко.
Комментарий охватывает всю раз’яежттельную и циркулярную деятельность 

Народных Комиссариатов Юстиции УССР и РСФСР, относящуюся к вопркаы судеб
ного руководства. Одновременно в комментарии приведены материалы определеаий 
Пленумов и Уголовно-Кассационных Коллегий Верхсудов УССР и РСФСР.

в ы п у с к и :
Проф. Г. Волков. .Имущественные преступления". 2 р. 25 к.
Проф. А. Гюнтер. .Хозяйственные преступления". 1 р. 10 к.
Проф. А. Гюнтер. .Должностные преступления*. 1 р. 20 к.
Проф. А. Гюнтер. .Общая часть" .Контр-революцноныые преступленнь" 2 р. 
Проф. С. МоирннскиА н В. Натансон. „Преступл. против личности”. 1 р. 55 к. 
Проф. Э. Немировскнй. Н. Зи іьберштейн, Н. Филин и Варшавский. .Пре- ' 

стулления против порядка управления”. Нарушение правил, охраняющих народное 
здравие, общественную безопасность и публичный порядок. Нарушение правил об 
отделении церкви от государства. 2 р. 25 к.

Н. Филин. .Воинские преступления" 1 руб.
НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ (приблизно) 12 крб. ЯК ДОДАТОК за 7 крб. 5» к.

АБОНЕМЕНТ ІІ. к
Конституція УСРР та АМСРР . . . ЗО к.
Адміністративний Кодекс..........................60 к.
Кодекс законів про Працю . . . . 50 к.
Кодекс законів пі>о сім'ю, опіку та

подружжя.............................................. 50 к.
Земельний Кодекс...................................... 35 к.
Ветеринарний Кодекс................................ 20 к.
Закон про ліси .......................................... 20 к.
НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ 6 крб. 95 к.

Положення про сільради..................... 15 к-
Рівноправність мои.............................. 10 к.
Нотаріальна устава . . . . .  . 20 к.
Ділові папери........................................З крб.
Права жінки............................................   20 к.
Як оскаржувати судові вирокм та

присуди . . •  25 к.
Как ведутся гражданские дела . . . -Ш к.

ЯК ДОДАТОК за 5 крб.

АБОНЕМЕНТ III,
Г. Волков. Кримінальне право 1 крб. ЗО кол., Вольфсон—Підручник цивіль

ною права 2 крб. 25 к., Обуховський—„Судоустрій* І крб.. Підручник законознав
ства (друкується). Винувальні пункти за кримінальним кодексом. Збірник «ражів 
кінцевих частин вин\вяльии< актів 2 крб. 80 к. П. Момот—Дослідження господар
ських злочинів 1 крб. 95 кои. М. Гершонов—Земельний суд 1 крб. 10 коп. Прак
тичний правничий словник 10 коп.
НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ (приблизно) 13 крб. 50 к. ЯК ДОДАТОК за 8 крб-

АБОНЕМЕНТ IV. ІНН і
Ответственный редактор—заслуж. проф. Н. Бокарнус. 5 книжок —3 випуски.
НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ 22 крб. 50 коп. ЯК ДОДАТОК за 13 крб„

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТУ РАЗОМ З! ВСІМА 
АБОНЕМЕНТАМИ, А ТАКОЖ З КОЖНИМ ОКРЕМО

Ь з

При передплаті слід лише зазначити номер абонемента (1, 2. 3. 4). — Припуска
ється розстрочку ллатіжок на абонементне при передплаті— 50н вартости абонементу, 

1-го квітня 1929 року—25Н Г 1-го червня 1929 року—25Н.



ЗВІРНИК
УЗАКОНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
р<>ніхгчнцС>-<?вллкоькогр уряду укрлшн

3&192 8 рік
ф&іцЬЮТ шідшія клрОдкьОгО кОалІрдріягу іфрткцп

29 груди 1928 р. Відділ ДРУГИЙ № 24 29 декабря 1928 г. Отдел ВТОРОX

ЗМІСТ

Постанови Секретаріяту ВУДВК'у, 
Наркомюсту, Наркомфіну, Нарком* 
торгу, Наркомздоров’я і Наркомпраці

УСРР.
{27 вересня, 26—31 жовтня 1928 р.).
189. Про зміну та доповнення арт. арт. 1 1 

49 Інструкції сільрадам про справляння 
за виконавчими листами судових установ 
і кеспірним порядком.

140. Як застосовувати арт. арт. 415і—415* Ци
вільного Кодексу УСРР.

141. Такса й правила оплати нотаріальних 
чинностей і технічної роботи.

142. Правила про влаштування й санітарний 
стаи підприємств хлібопекарного промислу.

148. Про скасування постанови з 13 серпня 
1928 р. .Про неприпустимість покриття 
задовжености державних бюджетових 
установ порядком зарахування бюджето* 
вих сум, що в в розпорядженні цих 
установ.

СОДЕРЖАНИЕ

П о с т а н о в л е н и я  С е к р е т а р и а т а
ВУЦИК'а, Наркоыюста, Наркомфина,

Наркоыторга, Наркомздрава и Нар* 
комтруда УССР.

(27 сентября, 26—31 октября 1928 г.).
139. Об изменении и дополнении СТ. СТ. 1 и 

49 Инструкции сельсоветам о производстве 
взыскания по исполнительным листам су* 
дебных установлений и в бесспорном 
порядке.

140. О порядке применения СТ. ст. 415*—416* 
Гражданского Кодекса УССР.

141. Такса и правила оплаты нотариальных 
действий и технической работы.

142. Правила об устройстве и содержании за
ведений хлебопекарного промысла.

143. Об отмене постановления от 13 августа 
1928 г. «О недопустимости покрытия за
долженности государственных бюджетных 
учреждений посредством зачета находя
щихся в распоряжении этих учреждений 
бюджетных сумм'.

ПОСТАНОВА СЕКРЕТАРІЯТУ ВУЦВК’у ТА 
НАРКОМЮСТУ УСРР.

139. Про зміну та «танення арт. арт. 1 і 
49 Інструкції сільрадам цро слравлжня за 
виконавчими листам* судових установ і не- 

спірним порядком.

На зміну та досговввваа «Інструкції сіль
радах про справляння ва виконавчий ли
стам оудоввх установ і яеспірнвм поряд-

ПООТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ВУЦИК'а 
И НАРКОМЮСТА УССР.

139. Об изменении и дополнении ст.ст. 1 и 
49 Инструкции сельсоветам о производстве 
взыскания по исполнительным листам су
дебных установлений и в бесспорном по* 

рядке.
Во изменение н дополнение «Инструкции 

сельсоветах о производстве взькжзшш по 
яоподяительяьгх листах судебных установ-



ком» (36. Ув. УОРР 1928 р., від. ІІ, X» 2, ' 
арт. 10) Свкрвтаріят Всеукраїїгського Цент
рального Виконаного Комітету і Народній 
Комісаріат Юстиції УСРР то с т а л  о-в н л и :

1. П. а »  арт. 1 «Івотрукції сільрадам 
про справляння за шшопавчинн ластами су
дових установ і веотршм оорадком» 
<36. Уз. УСРР 1928 р., ад. ІІ, Уі 2, 
арт. 10) ухвалити в такій редакції:

<а) справляти за виконавчими листами 
судових установ, коли справлована в одно- 
раз сума чи окремий присуджений платіж 
за періодичного оправлявші йе перевищує 
50 про., а за окремою пропозицією суду, не- 
залежно від суми справляння».

2. Арт. 49 тієї-ж мструкцы ухвалити в 
такій редакції:

«49. Складаючи розрахунок, належить 
додержувати такої черги:

1) їв першу чергу задовольняється повні
стю претензії робітників і службовців, що 
випливають з колективних і трупових дого
ворів. та претензії про аліменти (арт. 31 
Код. Зак. про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського ставу), вимоги про від
шкодування за каліцтво й смерть, а так са
мо вимоги про винагороду за повне або ча
сткове леревласкення авторського права;

2) в другу чергу—претензії з внесків на 
соціальне страхування й вимого професій- 
«их склок, що виникають з колективних і 
трудових договорів;

3) в третю чергу—вимоги на покриття 
недоплат з податків ч оплат ш державних, 
так і місцевих, а так само пені, штрафу й 
видатків па справлявші, встановлених зако
нами про бравая податків;

4) в четверту чергу—претензії з інших 
яесшрпнх неподаткових справлянь;

5) з п'яту чергу — претензії установ < 
'підприємств, що є’иа державному' в місце
вому бюджеті, а так само вимоги кредито
вих установ з участю державного або коопе
ративного капіталу; 6

6) суми, їло залишаються, розподіляється 
пропорційно до претензій усіх інших креди
торів.

«Коли сум це вистачатиме на повне задово- 
лееяя претешій по всіх перелічених групах,

летай и о беоыюрвом порадке» (36. Уз. 
УОРР 1928 г., отд. ІІ, Аі 2, ст. 10) Секре
тариат Всеуцраянского Нейтрал ыюто Вс 
полнвтелыюго Комитета и «Народного Комис
сариата Юстиция У001* п о с т а н о в и л и :

1. П. « а »  ст. 1 «инструкции сельсоветам 
о прошвсдстве взыскания по шкшнтель- 
ным листам судебных установлений н в бэс- 
спорном аоряпке» (Эо. Уз. УОРР 1928 г., 
отд. ІІ, У* 2, ст. 10) изложить в следующей 
редакции:

«а) производить взыскания по исполин- 
тельпьги листам судебных установлений, 
когда взыскиваемая одновременно сумма млн 
отдельный присужденный платеж при пери
одических взысканиях ее превышает 
50 руб., а по отоэльному превджению суда, 
незаввежмо от суммы гзыосаевя».

2. От. 49 той же Инструкции изложит!, 
в следующей редакции:

<49. При составлении расчета надлежит 
придерживаться такой очереди:

1) в первую очередь удовлетворяются 
полностью претензии рабочих и служащих 
по коетективнън я трудовым договорам, 
претензия по алиментам ’ (ст. 31 Код. Зак. 
о семье, опеке, браке и актах граааажжого 
состояния), требования о вамещонин за 
увечье и смерть, а также требования о воз
награждение за полное или чаплгтое от
чуждение авторского орава:

2) во вторую очередь—претешлш по поно
сам на социальное страхование в требования 
профессиональных союзов, вытекающие т 
коллективных и трудовых договоров;

3) в третью очередь—требования па по
крытие недоимок по налогам я сборам, как 
гсюудафспэе&шым, так л местным, а также 
пени, штрафа и расходов по взысканию 
установленных законами о взимает» •нало
гов;

4) в четвертую очередь—претеазда по 
прочим бесспорным взысканиям неналогово
го характера;

5) в патую очередь—претензии учрезяе- 
IIий и предприятий, тохояящихся па госу
дарственном и местном бюджете, а также 
требования кредитных учреждений о ♦уча
стием государстэешюго али кооперативного 
капитала;

6) оставшиеся суммы распределяются 
пропорционально претензиям всех осталь 
яых кредиторов.

Если суммы ее хватает па полное удо
влетворение претензий по всем перечислен-



то задовольняється ■повігістю або домірно 
кожну лрутгу за вка запою чергою, так що 
задовольняти дальші групи кожна тільки 
після сотого задсшолепігя (попередніх труп.

3. Додати до арт. 49 тої-ж Інструкції 
увагу такої редакції:

« У в а г а .  Ком сорамавня орова- 
деться з кредитових організацій коопера
тивного кредиту, то встановлюючи чергу 
иа задоволення претензій треба керува
тись вказівкам уваги 4 до арт. 101 Див. 
Код. УСИ», <36. Уз. УСРР 1927 р., X* 35, 
арт. 163)».

Харків, 27 жовтня 1928 р.

Секретар 'Всеукраїнського ‘Центрального 
(Виконавчого Комітету Власенко.

Народній Комісар Юстиції УСРР 
та Генеральний Прокурор

Республіки 8. (крайко.

ІНСТРУКЦІЯ НАРОДНЬОГО «ШСАРШТУ 
ФІНАНСІВ 1 НАИРШГО КОШСАИЯТУ 

ЮСТИЦІЇ УСРР.
140. Як застосовувати арт. арт. 415і * *— 

415' Цивільного Кодексу УСРР.
Народній Комісаріат Фінансів та Народ

ній йсиосаріят ІОотіщ-ії УСРР п о с т а л о -  
( к и л и  затвердити пнисчеяссишу «Інструк
цію як застосувати арт. арт. 415*—4154 
ІЬгемшого Кодексу УСРР».

1. На випадок ліілндоїт з будь-яких під
став підприємств (державши, мішавих, при
ватах то-що), громадських і кооперативних 
організацій, що мають права юридичної осо
би. а так само «їшркемств, що належать 
фізичній особі чи де-шшм фштним'ї к>рі(- 
анчаитс особам, «еобедгкьикм у птхвдрнство з 
правами юридичної особи, їм лнгадаційні
органи зобов'язані протагои сімох днів від- 
коли складуть тіш рооргхуаок зацовжено- 
сти ліквідованого тдврисмства подати до 
сідаюадпях округовкх контор Держстраху
УСРР, а що до осіб, яких було застраховано 
«порядком соціального страхування,—до «д- 
повднвх округоввх кас соціального страху
вання, куди слід, листовну заяву про юаіі- 
талоацію норіодичинх виплат, що їх лікві
довані гадоркемгпва зобов’язати платити, як

ним груашам, то удовлетворяется шшОстьК: 
или по раеверотке каждая группа по ука
занной очереди, так тго удовлетворять по- 
следующие группы можно тюлько после пол
ного удовлетворения предыдущих групп.

3. Дополнить ст. 49 той же Инструкции 
примечанием в следующей редакция:

« П р и м е ч а н и е .  Если взыскание 
Производится с кредитных српаїпюацнй 
кооперативного кредита, то прп устаиои- 
леннн очереди удовлетворенна претензий 
надлежит руководствоваться указаниями 
(Примечания 4 к ст. 101 Пр. Код. УССР 
(36. Уз. УСРР 1927 г., У* 35, от. 163)».

Харьков, 27 октября 1928 г.

Секретарь Всеукраииского Центрального 
Исполнительного Комитета Власенко.

■Народный Комиссар Юстиции УССР и 
Генеральный іПроікуїрцр

(Республики В. Псрайко.

ИНСТРУКЦИЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ФИНАНСОВ И НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 

ЮСТИЦИИ УССР.
140. О поряцке лршенедоя ст.ст. 415’— 

4154 Гражданского Кодекса УССР.
Народный Комиссариат Финаисов к На

родный Комиссариат Юстиции УССР н о- 
с т а п о е н  л и утвердить тюкеслюдующую 
«Инструкцию о порядке шримоненвя ст. 
ст. 415і—4154 траждалсксго Кодекса 
УССР»:

1. В случае лнювндацші но каким бы то 
ни было основаниям предприятий (государ
ственных, смешанных, частных и пр ), об
щественных и кооперативных организаций, 
имеющих права юридического лица, а равно 
предприятий, принадлежащих физическому 
липу или неоколькам физическим Я ЮрЯДЯ- 
ческны лицам, яе обсдяненньи я товари
щество с правами юридического лица, их 
лккшшциовные органы обязаны в течение 
семи 'дней со для составления ими расчета 
задолженности лик&яцяравазшого предприя
тия представить соответствующим окруж
ным конторам Госстраха УССР, а в отноше
ние лиц, которые были застрахованы в не
редко социального страхования—соответ
ствующим окружным кассам социального 
страхования по* принадлежности, письмсевое



Няшкодуванля за каліцтво або смерть, вчи- 
веві як перед ліквідацією, як і оіцчас лівш- 
надії підприємства.

, У в а г а. Як-що прало оошкодо&шого 
чи Доти родини на одержання нешї буде 
остаточно встановлено по свлацаані від 
ліквідаційного органу розрахунку задо- 

| зжошгш, то зазначений в цьому артикулі 
реченець, .приховується від моменту цьо
го ВСТДИОВЛОНОЯ.
2. Заява повинна містити в собі: а) назву 

підприємства £ осіб, що (провадять ліквіда
цію; б) ім'я, оо батькові та прізвище особа, 
що їй (належать періодичні платежі (пенсії); 
в) вік цієї особи; г)розмір й реченці пері- 
оди тих платежів; д) підстави, з яких плате
жі належать пошлО,юиакому. або його родині 
(догов.р, судовий вирок то-що). До заява елц 
додати докумеїгт», що и підтверджують.

3. Одержавши згадані в попередай; арти
кулах заяви, фганн Держстраху >СРР, а за 
«алежшгх ошіадків—оюрстрахкаси» на під
ставі затве]ижевах встановленим порядком 
над Головної Лтіраїж Державного Ограбуван
ня правил і тарифів що до страхування до
вічних і тимчасових повсій, а також* відомо
стей, що їх наведено в заявах, а в разі по
треби й медичного огляду пошкодованого,— 
(зобов'язані протягом двохткжнсвого реченця 
од дня одержання заяв, скласти розрахунки 
капіталізованої суши періодичних виплат і 
надбати ііх до ліквідаційного органу під
приємства. 4

4. Ліквідаційні органи, одержавши згада
єм в а^/г. з розрахунки капіталізовалої суми 
періодичних пенсійних виплат, обов'язан» не 
пізніше, як протягом одного місяця, (ВИДІЛИ
ТИ із загальної маси майна ліквідованого 
адприємства зазначену э (розрахунках сушуі 
і заплатити її порядком черговосте, що її 
еюшювдеш на задаволвші-я претензій до- 
тнчш> заробітної плати, відаовідвнм органам 

'Держстраху УСРіР як одноразову премію за 
загарахуваїгая лерюдочнях пенсійних ви
плат покривдженому чи членам його родини, 
а за належних випадків—органах сощяль- 
еого страхуваавя дія покриття належного 
ял права регресу.

заявление о капитализации поеремеаяьа 
платежей, которые ликвидированные пред
приятия обяэаяы уплачивать, как воамеще- 
вяе за увечье иля смерть, причиненаые хае 
перец ликвидацией, так а во время ликвида
ция предприятия.

П р и м е ч а н и е .  <6 тех случаях, во
ща право потерпевшего или его семь* 
еа получение пенси будет окончательно 
установлено после «оставленая лнвввда- 
циоояьем органом расчета задолженности, 
указанный в настоящей статье срок ис
числяется с момента этого установления.
2. Заявление должно содержать в себе: 

а) наименование преивраягая я лиц, прою- 
щщцях ликвидацию; б) имя, отчество « 
фамилию лица, которому сладу.от товремен- 
яые платежи (пенена); в) возраст этого ли
ца; г) размер я сроки повременных плате
жей; д) основания, по которым платежи 
причитаются пострадавшему «ли его семье 
(договор, судебное решение я т. о.)., При 
заявлении должны быть представлены под
тверждающие єго документы.

3. По получении указанного в предыду
щих статьях заявленім, органы Госстраха 
УСОР, а в подлежащих случаях смрстрах- 
кассы, па осисоааша утвераиеяных уста
новленным порядком Главным Правлением 
Государственного Страхования правил « та
рифов страхования пожизненных и повре
менных пенсий, а также сведений, указан
ных в заявлениях, а в случае 'Необходимо
сти я медацшюкого осмотра потерпевшего,— 
обязаны в течеше двухнедельного срока со 
дня получения заявлений, составить расче
ты 'Каїштализировзнвой суммы повременных 
платежей и направить их ликвидационному 
органу предприятия.

4. Лиишдацповные органы, получив упо
мянутые о ст. 3 расчеты вапеталиевровав- 
іюй суммы повременных оенсяошшх плате
жей, обязаны не ноамее чем в течение од
ного месяца вщедггь из общей суммы мму- 
щества ликвидационного предприятия ука
занную в расчетах сулагу и уплатить ее ж 
порядке очередности, установленной до 
удовлетворения претензий по заработной 
плате, соответствующих органам Госстраха 
УСОР как едввояремееную премию за за- 
страхование оовременвых певевоевых пла
тежей потерпевшему ши членам его семы, 
а в соответствующих случаях оргавам оо- 
пвалыаого страхованая в погесюме орк- 
надлежащего шж права рбгреоса.



У в а г а .  Кашталэоваяу суму певсій. 
що їх вимазують покривдженим органі 
•соціального етрахуБаени, ліквідатори вно
сять цим органа» в тому разі, сохи за си
лою арт. 413 «Цветного Кодексу УОРР. 
їм належить право роїресу до підприєм
ства.
5. Потішаючи о дня, коли органи Держ

страху одержать від підприємства капіталі
зовану - уму оерісовзшіх платежів, на зга
дані органи переходить зобов'язання під
приємства виплачувати ці платежі покрив- 
джеоому або його родині, в усьому зпідво з 
умовами, на яких сало підприємства випла
чували або повинні були виплачувати й які 
зазначені були в поданих заявах (арт. 1 і 2 
иієї постанови).

У в а г а .  Задовженість аідпроємств за 
смерть або каліцтво, яка сталася до дни 
внесення лшсаційнйми оргпнанш до ор
ганів Держстраху УСРР касі галмопапої 
суми платежів, залишається повністю на 
вццовпалыюсгл тих одприемств.

6. Внесеная ліквідаторами (страхувача
ми) катталізоваивої суми періодичних плате
жів (одноразова премія) органами Держстра
ху (страхівпик) йде разом з видачею лікві
датором поліса, в якому, прім відомостей, 
що їх зазначено в заявах, зазначається: 
а) розмір каптзхізованої суми; 6) крайні 
сіроми чинности поліса; в) строк періодич
них виплат і г) місце виплат.

7. Одночасно з видачею страхувачеві по
ліса органи Держстраху УСРР видають по
кривдженому або Його родині (застрахова
ная), за формою, що и встановив Держ
страх УСРР, пенсійну книжку, в якій ро
биться нотатка про сплату пенсії.

8. В разі втрата полісу або пенсійної 
книжка, страхувач або застрахований по
винні негайно заявил про не органові, який 
вщав поліс або книжку, і заплатити погріб
ну для офіційної публікації суму. Якщо про
тягам двох дощів вод дня публікації поліса 
або книжку по буде знайдеео, то заявникові 
гадається дубліката. В дублікаті точно від
творюється зміст вказаних документів і за- 
вкачається, що дублікат видало аамісць 
втраченого полка або пенсійної «ядая

П р и м е ч а н и е .  йалиталЕЗврованную 
.сумму пенсий, выплачиваемых потерпев- 
тим органами социального страхованая, 
лвавщаторы вносят этем органа» в том 
случае, когда за силою ст. 413 Гражд. 
Код. УССР нм принадлежит право {одее- 
са к предприятию.
5. йачнвая со дня получения органами 

Госстраха от предприятия капитализирован- 
пой суммы повременных платежей, па ука
занные органы переходят обязательство 
(Предприятия оплачивать эти платежи по
терпевшему или его семье во всем согласно 
с условиями, на которых выплачивали яла 
должны были выплачивать сами предприя
тия я которые были указаны «в поданных 
заявлениях (ст.ст. 1 и 2 настоящего поста
новления).

П р и м е ч а н и е .  Задолженность пред
приятий за смерть ноя увечье, вдевшая 
место до дня внесения ликвидационными 
органами в органы Гоостраха УССР капи
тализированной суммы платежей, пол
ностью остается на ответственности этих 
предприятий.
6. Внесение лтежящаторамн (страховаге

ли) кадиталнзцрогаиной суммы повремен
ных платежей (единовременная премия) ор
ганам Госстраха (страховщик) сопровожда
ется выдачей лндодаторам полиса, в кото
ром кроме сведений, посмещепнш в заявле
нии, указывается: а) размер кашггаедшро- 
вааяой суммы; б) предельные сроки дей- 
ствия полиса; в) срока повременных плате
жей и г) место платежей.

7. Одновременно с выдачей страхователю 
полиса, органы Госстраха УССР выдают по
терпевшему или его семье (застрахованным) 
по форме, установленной Госстрахом УОСР, 
пенсотопяую книжку, в которой делаются от
метки об уплате пенсии.

8. В случае утраты полиса али пенсион
ной книжки, страхователь или застрахован
ный должны немедленно заявить об этом ор
гану, выдавшему полис или книжку и упла
тить -необходимую для официальна публи
кации сумму. Если в течение опух хеовдев 
со дня публикация полис илн книжка ко 
будут найдены, заявителю выдается дубли
кат, в котором в точности воспроизводится 
содержание указанных документов с обозвэ- 
ч ани єм, что яубл&ат выдан взамен утра
ченого полка али леюяовяой квржкй.



9. Залежно від підстави, з якої видаєть
ся пішії, ці пенсії поділяється -на конічні ІІ 
Ос'чЄЖЄШ повнію* реченцем.

У першому разі прав» на исисію припи
няється за смертю пошкодованого, а в дру- 
тому—за шіетаоїням реченця, вказаного в
ПОТІСІ.

Одноразова премія (кангшізоваш сума), 
що її заіьтатш страхувач, пі в нкому.разї не 
навертається.

Харків, 2> жовтня 1928 р.
За’ст. Нарсип.згз Кзміоара Фінансів

УСИ» С. Арсон.
Партій К. місар Юстиції УОИ* 

та Іенера.іниий (Прокурор
•Роспуаіікк В. Пораймо.

9. В злвштмоетя от ос-воваилн, «н кото
рому пыдаютсн пенсам, последние деоеттн 
на пожизненные и ппрапнчениыо определен
ным ороком.

•В первом с л у ч а е  ираво на пенсию іі|м*- 
кращаєтен смертью потерпевшего, а зо вто
ром—заступлением укалшиого в полис:’ 
срока.

Внесенная страхователем адиновремепная 
премия (капитализированная сумма) ни и 
кое.ч случае йе возвращается.

Харьков, 26 октября 1928 г.
Зам. Нар.'{лого Кемнгг.чра Финансов

УССГ С. Арсон.
'Народный Комиеспр Юстиции УСОР 

и Генеральный Прокурор
Республики В. Порайко.

ПОСТАНОВА НАРНОМЮСТУ й НАРКОМ- 
ФІНУ УСРР.

141. Такса й правила оплати нотарішьних 
чинностей і технічної роботи.

Підстава: арт. 38 постанови ВУІЛВК 
та РНК УСРР з 25 липня 1928 року 

іНотаріяльна Уставаи іЗб. Уз. УСРР 
1928 р., АФ 20, арт. /53).

І. Правила оплати нотаріальних чинностей.
1. За кожну иптаріяльну чинність, що її 

викопують державні нотаріальні контори та 
інші органи, на яка покладено .виконувати 
нцтаріяльиі функції, береться плату в -розмі
рі, встановленому таксою оплатя иотаріяль- 
тих чинностей.

Визначаючії суму лраночпну дія чраннд 
щітаріяльних оплат, неповні сотні карбован
им вважається за новіи.

2. Не береться плату за мотарінллв чин
ності з нравочнпів та документів, що й пе
релічено в частині 2-ій розділу IV цієї по* 
станови.

3. Лшо в прагочині одну із сторін за 
ьмкдаом увільнено від штати нотаріальних 
чинностей, то належну плату за виконану 
ііптчикиіт ці.тком вносить друга сторона.

4. Нотар або іиша особа, що виконує но
таріальні чинності, може увільнити осіб, що 
подадуть документи за «нотартдыною інст
рукцією, від оплати иотаріяльних чинно- 
стой, ЩО їх іВОїш зробИЛИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА И НІР 
НОМФИНА УОСР.

141. Такса и правила штаты нотариальных 
действий и технической работы.

Основание: ст. 38 постановления 
ВУЦИК и СИК УССР от 25 июля 
1928 года щНотариальное Положение• 
(36. Уз. УСРР 1928 г., М 20, ст. 183).
1 Правила оплаты нотариальных действий.

1. За каждое нотариальное действие, вы
полняемое государственными нотариальны
ми конторами и другими органами, на кото
рые возлагается выполнение нотариальных 
функций,—взимается плата в размере, уста
навливаемом таксой оплаты нотариальных 
действий.

Мри определении суммы сделки для взи
мания нотариальных сборов—неполные ос 
нп рублей считаются за полные.

2. Но «взимается плата за т/гарнальлые 
действия по одежам к документам, перечи
сленным во 2-й части IV главы настоящего 
постановления.

3. 'При освобождении по закону одной из 
сторон в сделке от оплаты нотариальных 
действий, надлежащую оплату за совершен
ное «отдействио полностью яносіґг ДР)'П1Я 
сторона.

4. (Нотариус либо другое лицо, выполняю
щее нотариальные действия, может освобо
дить лиц, представивших документы соглас
но нотариальной инструкции, <гг оплаты со- 
першеипьгх ими нотариальных действий.
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Увільнення від оидатн лотаріїииінх ч и н 
ностей не «оншрюстьгл ш лревочшт.

5. Оплату за нотаріальні читносгі треба 
брати перед тич, як їх виконати, за винят
ком плати за накладення арештів на будів
лі та право забудови та за видачу довідок 
про них, коли ці арешти накладають дер- 
жа-влі оргаїв* та службові оосби. які про
вадять безаіірие справляння та в «риміяаль- 
них справах, а так само плати з осіб, визна
них від суду па підставі п. «в* арт. 43 
Щ1ТК за таких, що не чають коштів зробиш 
оплату в судових справах. Належну плату 
за накладення таких арештів та за вилаяли 
цовідок пін» нр покривається в першу чергу 
Із сузг, -що справлені» з .ювжників (винува
чених).

■ У в а г а .  У спеціальних веюселишх 
ноткоиторах плату за подання до протесту 
векселів -від Держбанку та інших креди- 
тогих установ можна вносити залежно від 
іЦеціядмюї угели між і*та|к\ч даної' 
нотконгорп та кредитовою установою.

. (». Визначаться сучу иравочішу для бран
ня нотаріальної сплати за правилами, іцо їх 
іх-тапомсио дли вирахування гербового.

У в а г а .  Суму .договору на встапо- 
клсілія права забудови не для потреб жит
лового будівництва визначавши ціною 
будівель, що мають бути збудовані.

- 7. За засвідчення правочииу, с у н и  якого 
плюєш1 засвідчення визначити в грошевих 
'лаках не «шіа, юотар бере хяшту нй свай 
розсуд в суп від 3-х до 100 карб., залежно 
рід характеру та розміру правочкну. Наколи 
я комеят засвідчеігпя іідома будь-яка частл- 
пд -суми праюочяііу, то плату паиерсд береть
ся з цім відомої частини за відлоріднймч 

ставками такси.

' Засвідчуючи ярьвочшш иа невішачені 
гуми. Нота]» новіший відібрати від сторін 
лптпску, що вони зобов'язані у міру вияв
лення суми вносити до нотконторн або до 
найближчої каси окрфінваділу протягом 2-х 
тижнів додаткову оплату < в останньому 
гиладкові квитанції надсилати до нотконто-. 
ри, де засвідчено прарочвна.

За' пеенесетнгі додаткової оплати, після 
втпиовия будь-якої частини суми праео-

Освобождеиие от оплаты нотариальных 
действий «в раопрострапяеген на сделки.

б. Сбор за нотариальные действия должен 
вноситься перед их совершением за исклю
чением платы за наложение арестов чгастро- 
еішя н прагва застройки и за выдачу опра
вок о них, ес.тн эти аресты налагаются го
сударственными органами и дліжносшьіми 
лицами, производящими взыскания в бес
спорном порядке и по уголовным делам, а 
также платы от лиц, признанных судом па 
оепкюлпнн я. <ов> ст. 43 ІЩ, не имеющими 
прецсгв -на уплату' сбиров по судебным де
лам. Следуемая, за наложение таких арестов 
н выдачу оправок о них, плата погашаете я н 
первую очередь из орім, ВЗЫСХаННЫХ с доля.- 
ПИКОВ (сбЕИДГЯСМЫХ).

П р и м е ч а н и е .  Н специальных ве
ксельных нопконторах плату за предявле- 
пие векселей для протеста от Госбанка и 
других кредитных учреждеігой можно «но
сить « 'зависимоеги от специального со- 
глашеияя между нотариусом данной нот- 
конторы и кредитным учрежденном.
6. Определение суммы сделки для взима

ния нотариального сбора производится по 
правилам, установленным -для исчисления 
гербового сбора.

П р и м е ч а н и е .  Сумма договора об 
установлении права застройки не для 
пужд жилищного строительства опреде
ляется -ценою строений, подлежащих воз
ведению.
7. За удостоверение сделки, суммы ноей 

.» момент удостоверения определить « денеж
ных знаках нельзя, нотариус взимает плату 
по своему усмотрелию в сумме от 3 до 
1<Ю рублей, в зависимости от характера и 
размера сделке. Бата в «смеют удостовере
ния известна какая-либо, часть суммы сдел
ки, олата вперед взимается в этой извест
ной части по соответствующим ставкам 
таксы.

Удостоверяй сделки на неопределенные 
сулрш» нотариус должен отобрать, от сто
рон подписку, что они обязаны по «ере вы
яснения сузосы вносить в юотконтору или 
в ближайшую кассу скрфмотдела в двух- 
педсльвый срок дшголквтельаый сбор, по
сылая. в последнем случае, квитандн.'о в 
нотконтору, где тдостоверялася сделка.

За аевнесеміе допшштыьного сбора, по
сле выяснения какой-либо части суммы сдел-



чину, встановлюється штраф розміром опла
ти, що належать з виявленої суни. Штраф 
цей беэсшршо оправляють органи фгавц- 
ділу, коли виявлено невиплату або за по
відомленням потконтори.

<8. Нотаріальна контора повертав зайво 
ннесену ‘нотаріальну оплату, якщо гроші ще 
чье иоотушг.тп до державвої скарбниці; гро
ші, -що їх внесено вже до державної скарб
ниці, повертають органи Наркомфіну. Для 
подання заяв про повернення потаріяльевх 
оплат встановлюється річний реченець, якай 
вираховується від для, коли внесено оплату.

У в а г а .  Якщо оплата, зроблена при 
засвідченні правочшу на невезначеву су
шу, перевищує належну оплату після 
остаточного виявлення суша правочппу, 
лишків назад пе повертається.

Н. Такса ошети нотаріальних чинностей.
1. За засвідчення усіх майнових правочв- 

цгв, за винятком прзвочввів, що передбаче
но нижче окремими артикулами цієї такси, 
береться з лравочшпв сулою до 500 карб, 
включно—3 карб.; з правочюгів сумою по
над 500 карб.—по 60 кап. з кожної сотні 
карбованців.

У в а г а .  За засвоєння правочвнів. 
що їх вчиняють державні органи, коопе
ративні, професійні та партійні організа
ції поміж собою, береться оплату з пра- 
вочи-шв сумою до 700 крб. включно— 
З карб.; з правочивів сумою понад 700 
карб.—по 40 коп. з кожної сотні карбо
ванців.
2. За заовідчешя запродажних договорів 

та інших попередніх договорів, а так само 
договоров позики й застави, що їх вчиня
ється иа забезпечення вимог, що базуються 
на інотаріяльво-оасвцченвх правочвяах, — 
береться з договорів сумою до 600 карб, 
включно—3 карб.; з договорів сумою понад 
600 карб.'— по 50 кап. з кожної сотні кар
бованців.

У в а г а .  За засвідчення правочвігів, 
що їх укладають робітники З службовці 
на потреби будівництва, береться з ора-
вочтіі® сумою до 600 карб, включно — 
1 карб. 50 коп.; з нравочинів сумою по
над 600 карб. -— по 25 коп. з кожної 
є отій карбованців.

ки, устанавливается штраф в размере сбора, 
следуемого с выяонеэаой суммы. Штраф 
етот взыскивается в бесспорном порете ор
ганами финотдела при обнаружении неупла
ты или оо у ведом лееян еотаопторы.

8. Нотариальная контора возвращает ад- 
липше внесенные нотариальные сборы, если 
деньга еще по поступили в государственную 
кассу; деньги внесемыс уже в государ
ственную кассу возвращаются орггівами 
Наркомфина. Для еоаачн заявлений о возвра
те нотариальных сборов устанавливается го
дичный срок, исчисляемый со дня внесения 
сборов.

• П р и м е ч а н и е .  Бєля сбор, произве
денный при удостоверении сделки па до
определенную сумму превышает следу
емый сбор после оштгольвого выясне
ния суммы сделке, юдшикл возврату йе 
подлежат.

»
Н. Такса оплаты нотариальных дайстмй.

1. За удостоверение всех ямуществепиых 
сделок, за исключением сделок, преоусою- 
тройных ниже отдельными статьями взего- 
ятцей таксы,—взимается со сделок «а оучвму 
до 500 руб. включительно—3 руб.; со сде
лок на сумму более 500 руб.—но 60 коп. 
с каждой сотая рублей.

П р и м е ч а н и е .  За уяосговвроьию 
сделок, * совершаемых государственшми 
органами, кооперативными, професси
ональными н партийными организациями 
между собой, сбор взимается со щелок на 
сумму до 700 руб. включительно—3 руб.; 
со сделок на сумму более 700 руб.—по 
40 коп. с каждой оопга рублей.
2. За удостоверение договоров запродажи 

и кругах -предварительных договоров, а так
же договоров займа и залога, совершаемых 
в обеспечение требований, осеованвых аа 
тютаряальао-^доставеревных сделках,—взи
мается с договоре® иа сумму до 600 руб. 
включительно—3 руб.; с договоров иа сум
му более 600 руб.—оо 50 коп. с каждой 
сотни рублей.

П р и м е ч а н и е .  За удостоверение 
сделок, совершаемых рабочими в служа
щими иа нужды строительства, взимается 
со сделок иа сумму до 600 руб. включи
тельно—1 р. 50 коп.; со щелок да сумму 
более 600 руб.—по 25 коп. с каждой 
сотая рублей.



3. За аасвцчеївна поговорів про вставо- 
елевня права забудови дія збудувався жит
лових будавкі® з робітники і службовців бе
реться 1 каро., з інших гром^влн—3 кар^о- 
иавді.

У в а г а .  За засвідчення договорів про 
встановлення права забудови не длн по
треб житлового будівництва береться 
оплату за арт. 1 цієї тавсн.

4. За засвіченая договорів про товари
ства сумою складеного капіталу по 2.000 
карб. включно—береться 20 карбованців; з 
договорі ©утлою ст спад 2.000 карб. — по 
1 карб, з кожної сотій карбованців.

У в а г а .  Наколи в договорі про това
риство, хоч би на одній стороні беруть 
участь державні та кооперативні органи 
або юші організації, приравняй до Дер
жавша. береться з договорів сумою до
1.000 каро, включно—5 карб.; о погово
рів сумою понад 1.000 карб.—по 50 коп. 
з кожної сотні карбсттсі®.

5. За засвідчешм фуіг :аторських догово
рів про заснування акційних (пайових) то
вариств та товариств з обмеженою віщові- 
дальністю береться 100 крб.

6. За засвіченая правочинів, суму яких 
в оинеиг засвйшшл не кожна виявити, бо
реться потоплату «а розсуд яотаря від 3 до 
100 карбованців, а решту вносять сторони 
е юру вдавлення ціісіюї сучи шравочину.

7. За засвідчення заповітів, аолюбовинх 
записів та договорів порука беречься 5 карб.

8. За засвідчення цравошнів тро пере
дачу і змісту вже тих правочнві®, що 
«, довготах та інших зобов'язань в фермі да
шків або окремих 'угод береться:

1) про передачу — 50% основного роз
міру ставки, що його встановлено для вадпо- 
«дного роду договор»;

2) про зміну змісту' оравочквів:
а) «о® збільшується суму, опиту бе

реться із суми цього збільшення в розмірі, 
що його встановлено ДІЯ ЙДООВДООТО ропу 
договорів;

б) без збільшення сучи — 1 карб.;
3) за засвіченій паюсів на поговорах 

про товариства/ без збільшення суогя — 
10 карб. та крім того 1 крб. за кожний 

***»*•

3. За удостоверевяе договоров об уставав' 
леиин орава застройки для возведения жи
лых домов с рабочих « служащих взимает' 
ея 1 рубль, с діючих граждан—3 рубля.

П р и м е ч а н и е .  За удостоверение до
говоров об установлении орава застройки 
сте для нужд жилищного строительства 
плата взимается, согласно ст. 1 насто
ящей таксы.
4. За удостоверение договоров товари

щества до сумму складочного капитала до
2.000 руб. включительно—взимается 20 
руб.; с договоров до сумму более 2.000 руб. 
—по 1 рублю с каждой сотни ‘рублей.

П р и м  о ч  а п й е .  Если в договоре то
варищества, хотя бы с одной только сто
роны участвуют государственные или ко
оперативные органы либо истые организа
ции, приравниваемые к государственным, 
—взимается с договоров на сумму до
1.000 руб. -включительно—бруб.; сдого- 
воров ста сумму более 1.000 руб.—по 
50 коп. с «аящой сотня рублей.
5. За удостоверение учредятельскрх дого

воров об учреждении акционерных (паевых) 
товариществ к товариществ с орга пяченною 
ответственностью взимается 100 рублей.

6. За уцоетоверенве сделок, сумма коал в 
момент удостоверения не может быть вьшше- 
•на, взимается нотсбор по усмотрению нота
риуса от 3 до 100 рублей, аосгалытой сбор 
уносится сторонам» по море выяснения дей
ствительной суммы сделки.

7. За удостоверение завещаний, третей- 
оккх записей я договоров поручительства 
взимается 5 рублей.

в. За удостоверение сделок о передаче а 
изменении уже существующих сделок, дол
говых н явых обязательств в форме надпи
сей или отдельных соглашений взимается;

1) о передаче—50% основного размера 
ставки, установленого для соответствую
щего рода договоров;

2) об изменении содержания сделок:
а) юра увеличении суммы сборов взимает

ся с суммы отого увеличения в размере, 
установленном для соотвегствевдого рода 
договоров;

б) ЧІез увемчовия оуммыг—1 рубль;
3) за удостоверение додагасей яа догово

рах товарищества без уведаевяя суммы-— 
10 рублей и, кроме того 1 рубль за каждую 
ждавсь.



Уїв а га. За яасвдмедая івдису -па 
«аписах про розрахунки за цоговораош 
береться оплату по 50 коп. за кожний 
одгас.
5). За засвідчення <доиі)>сііосте1І береться:

1) за довіреність на водспия оправ у су
дових, адміністративних та інших угтааю- 
вах і у службових осіб — 1 карб.;

2) за загальну довіреність на заряджу- 
і аішя ■назнач, торговельним або промисло
вим едприємсгвом—б крб.;

3) за спеціальну довіреність на провад- 
жонна окремих торговельних, промислових 
або господарських чинностей» а так само 
на -провадження низки будь-»:сих чшіногтсй, 
знизаних між собою—3 карбованці й за до- 
крепк-ть на одноразове окреме доручен
ій—1 карбованець;

4) за довіреність чга ^рядяоувгчрня май
ном трудового рільницького господарства — 
.'0 коп. '

У в а г а .  Коли засвідчується догірен- 
шеть що її видають дечплька травних чи 
фізичних осіб, береться зверіх плат», «ста- 
мовлеиої вище, по 50 коп. з кожної осо
би за вігнягком першої; засвідчуючи дові
реності на оа-ріожуївакня (трудового ріль
ницького господарства береться тільки 
50 коп., незалежно від шькоети осіб, що 
підписали довіреність.

10. За засвідченім вірчих написів бе
реться:

1) на (почтоеігх повістках, дублікатах і 
переказах, в тім числі й банківських — 
ІО коп.;

2) і н ш и х  — 1 карб.
14. За протест векселів і варанта (за

ставних свідоіггв, що їх видають товарові 
склади) береться 1 юрб. і згерх того Ч10% з 
суки векселя або варанта.

Таку саму плату, береться за прийнятий 
до протесту, ало не піютестований вексель 
або варант.

12. За вчинений морського протесту бе
реться 10 карбованців.
. 13. За вчлютія виконавчих написів на 
нотаріально засвідчених -договорах застави, 
заставим свідоцтвах, протестованих вексе
лях та варантах береться Уз% г сущи, що 
її спрарлявться збо з суми вартосте чайна, 
яке належить повернут*» або виправити, але 
найменш 50 коп.

Об

11 р и и е ч а я л е. За засвщетаїьств'*- 
■ванне подписи -на інадпнгкх о расчете н<« 
доіговорам сбор взимается ио 50 коп. лл 
каждую подавсь.
9. За лідостовереііио доиерешкттей взи

мается:
1) за доверешіисіг на «іменне дел в су* 

дєГийх, административных и иных учрежде
ниях я у должностных чінп—1 рубль:

2) за о&цую аовсреіигость на утшиешіе 
пчуществом, торговым ИЛИ ПроМЫШЛЯШЫМ 
гсродлоиятиом—г5 рублей;

3) за спеїшаліжую .іоперепіилт» па со
вершение отдельных торговых, промышлен
ных ели хозяйственных действий, а также 
на совершение ряда каких-либо действий; 
овязавных между собою—3 рубля и за до
веренность та однократное отдельное пору- 
чение—1 -ру&іь;

4) за доерешгость ,1а уловление иму. 
щестоом трудового эе».ияельчт,-ип) хозяй
ства {двора)—50 копеек.

П р и м е ч а н и е .  11>рн удостоверении 
доверенности, выдаваемой несколькими 
юридическими или фнзвчеекачи лицами 
сверх платы установленной -ныше, взи
мается по 50 «<гп. с каждого лица за ис
ключением первого; при удостоверения 
доверенности на унравлоине трудовым 
земледельческим хозяйством (дворам) взи
мается только 50 коз., независимо от ко
личества лиц, подписавших доверенность.
10. За удастгогреше дгяерятельпьге над

писей взимается:
1) па почтовых повестках, дубликатах и 

переводах, -в том числе н банковских — 
10 коп.;

2) и н ы х—1 рубль.
11. За протест векселей и варрантов (за

логовых свидетельств, вьца-ваемых товар
ными складами) івзитсаетог—1 рубя» я сверх 
того 11н%  с суммы векселя или варранта.

Та же плата взимается за принятый и 
протесту, но не протесловавный вексель или 
варрант.

12. За совершенно морского протеста взи
мается 10 рублей.

13. За учанские нсаолянтсльпых (надпи
сей на нотаряа л ь н о- удостоэврекн ых догово
рах задета, залоговых сащетельствах, оро- 

'тестоваяггьгх векселя я садаитах—взи
мается Уз %  со взыскиваемой суммы или 
с суоми стоимости возвращаемого тип оты- 
свиваемого шгтапл’тва, по ж* мешее 50клп.



14. За видачу заставших тдоцта береть
ся 2 крб.; за сплачу заставних свідоцтв дли 
подачі їх до кредитових этапов, щоб «на
жата позику на житлово будівництво — 
1 «зрб.

Коли кредитова або інша уеталова пере- 
Ґжрал -майно, зазначено в заставному сві
доцтві па забезпечиш позики, або догово
рів підряду і постачавші береться Ч І Л %  з 
суми полики, але найменш 50 кад. іію опла
ту беруть кредитові або інші установи, ви
даючи позику, та надсилають до шоткон- 
тори.

15. За засвідчення тропо шції вчинити 
договора з відоугои коїпрагептом <арг.. 132 
Цивільного Кодексу УС-РР) береться 3 карб.

У в а г а .  За засвідчений вірдіовідн па 
п|ит<снцію вчинити .щгозора <арт. 133 
ЦК) оплату переться як за засвідчення 
договору.
ІЗ. За засвідчений лраашвж-тн копій бе

реться:
1) з документів усякого роду—75 кон. 

від сторачгкп оригіналу докумшта в 35 ряд
ків;

•2) з документів, що їх подається до учбо
вих закладів так підчас вступу до цих за
клала, як і протягом навчання—25 коп. 
з документу.

У в а г а .  Оплата за засвідчення киті 
не може перевищувати оплату за засвід
чений оригіналу.
17. За засвідчення азтентачігоста пчпи- 

гів на документах, що йе мають характеру 
лратині® та підписів осіб, які розписались 
на вравочвяах за осіб, що не можуть самі 
р:зписаггяо8 з причин, зазначених в арт. 28 
Цве. Код., береться 50 кеп. за тіщне.

За засвідчення автеніичности полисів на 
заявах, що їх подається до банків по банків
ських операціях—2 крб. за твдлне.

За засвідчеінія автснтіяиоств оідпнею за 
пездом еонах селян на зобов'язаннях, які 
«дають вон®, купуючи на виплат сільсько- 
господарські огаашшк—25 коп. за пвдпне.

•18. За засвадчешін часу подання докумен
ту береться 1 каро.

■19. За реєстрацію книг береться 1 коп. з 
кожної сторінки, але найменш 1 крб. за 
кожну книгу.

14. За вьдачу залоговых свидетельств 
«взимается 2 рубля, ов -вщаїчу залоговых 
свидетельств для представления »х в кус- 
дитчіьіе учреждения с целью получения ссу
ды на жилищное строительством-1 рубль.

При принятии чередИТЦЫМИ ИЛИ НВЬШС 
л?!реяс,еніюпт имущества, указанного & за
логовая свидетельстве в обеспеченно ссуды 
или договорів подряда и поставки взимает
ся 11ю% *уммы ссуды, «о йе мсиео 50 кои, 
Этот сбор взимается кредитными или ины
ми учреждениями при выдаче ссуды я от
сылается в ноткойтору.

15. За удостоверение пресыожеиия заклю
чить договор с отсутствующим контраген
том (ст. 132 Гражданского Кодекса УС0Г> 
ДГ..ИМ0ЄГОЯ 3 рубля.

П р и м е ч а н и е .  За удостоверение от
вета на предложение заключить договор 
(от. 133 ГК) сбор взимается -как за 
удостоверение договора.
16. За удостоверение правильности копи# 

взимается:
1) со всякого рода документов—75 жоп. 

со страницы оригинала документа в 35 
строк;

2) с документов, подаваемых в учебные, 
заведения как при поступлении в эти заве
дення, так и при прохождении учения— 
25 кеп. с документа.

П р и м е ч а н и е .  Сбор за удостовере
ние копни -не может быть выше сбора за. 
удостоверение оригинала.
17. За удостоверение подлинности подпи

сей на документах, не имеющих характера 
сделок и подписей лиц, расписавшихся на 
сделках за лиц, те могущих, по причинам, 
указанным в ст. 28 Гражд. Код., расписать
ся собствеїпхіручію, взимается 50 коп. за 
подавсь.

За засвидетельствование оодлееносш под
писей на заявлениях, подаваемых в банки 
ло банковским операциям—2 рубля за под
пись.

За удостоверение подлинности подписей 
эа неграмотных крестьян на обязательствах, 
вьюаваемых послед тяга при покупке на вы
плату сельско-хозяйственяых матшш—25 
коп. за подпись.

18. За уяостовереігне времени пред'явле
ння документа взимается 1 рубль.

19. За регистрацию пошт взираете* 
і коп. сч каждой страницы, по -не менее 
1 рубля за каждую шігу-



20. За дер сдачу заяв від сотої особи до 
одцої береться 3 крб. За видачу госвздчен- 
ия еро це — 1 крб.

У в а г а .  За вручення заяв праеіжни- 
ків про розмір комірного за арт. 219* ЦПК 
береться 50 кеп. та почтові витрати.

21. За прийняття на схов документів бе
реться 50 кап. місячно за кожний документ 
і при цьому найменш за 6 юсяців.

У в а г а .  В разі в ексел (державець не 
одержить протестоеакого векселя протя
гом 7 днів після протесту, дальше пере
ховування такого векселя оплачується за 
правилами арт. 4 такси оплати тетанічної 
роботи.
22. За прийняття до депозиту для пере- 

давня, куди слід, об'єктів зобов’язань (гро
шей та ціїшнх паперів) береться 50 коп.

У в а г а .  Прийняття до депозиту сум 
до 3 крб. включно не оплачується.

23. За 'накладення, зміну та знесення 
арештів, що їх накладається на будівлі та 
про забудови, береться 1 крб. за кожний 
арешт.

За «вдачу або висилку довідки про ареш
ти па прохаашя заінтересованих осіб береть
ся 1 «рб. Довідки, що їх видається «а (вимо
гу суду, лрекуратури, нотаріальних органів 
та іфгашв влади в службових справах не 
оплачується.

У в а г а .  За арешти, одо їх ‘накла
дається, коли видається заставне сві
доцтво та коли кредитові та інші уста
нови видають позику за цими свідоцтва
ми, окремої плати не береться.
24. За'видання свідоцтва на право спад

щини береться 5 карбованців.
За тих випадків, коли заходів до охорони, 

відумерщиня вживає безпосередаьо потар 
або ііппвй службовець потконторв, оплату 
за опис майна, оцінку та лередашя його на 
схов береться за таксою, що її встановлено 
для судових виконавців.

25. За вчинення перекладів, коли їх ро
бить ногар, береться оплату:

1) за переклад з української мав»-' на 
мову національних меншостей та навпаки— 
1 карб, зі сторінки в 35 рядків;

20. За передачу заявлена! от одного ли
ца к другому взимается 3 рубля. За вы
дачу удостоверения об этом—1 рубль.

Л р я м е ч а и в е .  За вручение заявле
ний взыскателей о размере квартврве# 
«латы согласно от. 219* ГПК ««мается 
50 коп. н почтовые расходы.
21. За оряшггне документов на хранение 

взимается 50 коп. помесячно за каждый до
кумент и яра этом не менее чем за шесть 
месяцев.

П р и м е ч а н и е .  В случае неполуче
ния векселедержателем протестовавого 
векселя в течение 7 дней госле а;отсстз. 
дальнейшее хранение такого векселя оп
лачивается по правилам статьи 4 таксы 
оплаты технической работы.
22. За принято в депозит для передачі 

по лрюадлежиостн предметов обязательств 
(денег и ценных бумаг) вэямаотоя 50'мао.

П р и м е ч а н и е .  Принятие в депозит 
сумм до 3 руб. включительно не оплачи
вается.
23. За наложение, изменение ш оаятае 

арестов, налагаемых па строеавя і орава 
застроен, взимается 1 рубль за
арест.

За выдачу или высылку но просьбе за
интересованных лиц оправки об аресте 
взимается 1 рубль. Ставки, вызываемые 
до требованию суда, прокуратуры, нотари
альных органо© (и органов власти до слу
жебным делам по оплачиваются.

П р и м е ч а н и е .  За аресты, шата
емые яри выдаче залогового сюретельсгаа 
н при вьцаяе иреднтяыяв «ли вшмж уч
реждениями ссуд по зткм свидетельствам, 
отдельной платы не взимается.
24. За выдачу свидетельства о ораве ва 

наследство 'Взимается 5 рублей.
В тек случаях, когда меры по охраоэ 

имущества, оставшегося после умершего, 
принимаются непосредственно нотариусом 
иля иным служащим ногноторы, сборы ва 
опись имущества, оценку я передачу его ш 
хранение взимаются по таксе, установлен
ной для судебных исполнителей.

25. За совершение переводов, если их 
производит жлар&ус, взимается сбор:

1) за перевод с украинского языка ва 
языки аэдропалыгых мешшютів V наобо
рот—1 рубль со страницы в $5 строк:



2) за середа «а украінську мову в 
мов: азійської, французької, швецької, 
їшйеьвої та сусідніх європейських дер
жав: польської, рулувської, латинської та 
»нш. — 1 крб. 50 всо.;

3) за переклад на українську мову з ш- 
шнх європейських мов: шведської, норвезь
кої, еспаяської. маврської, сербської, бол
гарської, фінської та івш., а так самозі схід
нії ■мов та стародавніх: турецької, перської, 
хінської, арабської, гебрсйсьвої, латиської, 
грецької та івш. — 3 арб. 60 кап.

26. Коле вот&рнгхма чтоесиггі провадить
ся поза яотаріяльвою конторою, вверх суми 
основної оплати, береться 100% цієї суми 
й дорожні вггратн.

НІ. Такса ояяатм технічної робота.
1. За складання проектів правочиню, 

довговнх зобов’язань, ваосеїтів, проектів на- 
аисвна лравочитек про переоачу орав, при
пинення чинности договору, вчивенвя розра
хунку за договором, розписок то що береть
ся оплату в розмірі ЬО% нотаріальної опла
ти, зле шймеяш 50 ®оз. та 'найбільш 
100 карб.

2. За складання проектів різного роду 
довіреаоогей береться ЬО% аотаріяльаої 
оплат

( У в а г а .  За бланки довіреностей бе
реться шагу в сумі 26 коп.
3. За складати ваяв від одної особи зо 

одної та іошгх заяв в проводу вчиненая но
таріальних чшяостей берета 2 крб.

4. За схов протестовав!! векселів, що їх 
йе забрав векседедєржзвець протягом 7 днів 
після протесту, береться плату в розмірі 60 
кос. «кто з тим, що неповні юсящ вва
жається за повні.

5. За викояаввд доручень осіб, що беруть 
участь е нотаріально заоначувзпкх право- 
нивах, про реєстрацію цих оравочиїгів в ін
ших установах береться 2 крб. та ще поч
тові виграти.

6. За вкопавня доручень осіб, що беруть 
участь в нотаріально засвідчуваних. право- 
■швах чи документах, па одержання потріб
не довідок ом нотарйшвіх чюностеі, бе
реться 2 юрб. за довідку та ще почтові ви
трата.

2) за явревсн па украяно®# яшде с язы
ков: английского, французского, немецкого, 
ктальяпши» н соседних европейских гоау- 
царств: польского, румынского, латышского 
и др.—1 руб. 50 коп.;

3) за пвр«вод на украинский язык с ос
тальных европейских языков: шведского, 
норвежского, испанского, венгерского, серб
ского, болгарского, финского я других, а 
также с восточных и древних языков: ту
рецкого, персидского, китайского, арабского, 
еврейского, латинского, греческого я др.— 
3 руб. 50 кеп.

26. Боля нотариальные действия произво
дятся вне нотариальной конторы, сверх суи- 
мы основного сбора, взимается еще 100% 
этой суммы н дорожныо расходы.

III. Такса оплаты техническом работы.
1. За составление проектов сделок, дол

говых обязательств, завещаний, проектов 
надписей па сделках о передаче прав, яря- 
остаяовлеше действия договора, производ
ство расчета по договору, расписок я пр. 
взимается сбор в размере 50% вотарналь- 
вого сбора, яо не менее 50 коп. я не более 
100 руб.

2. За составление проектов различного 
рода доверенностей замается 50% догарв- 
альяоло сбора.

П р и м е ч а я н е .  За бланки доверен
ностей взимается плата в орое 26 коп.

3. За составление заявлений от одного 
лица <к другому я других заявлений со пово
ду совершения нотариальных 'действий взи
мается 2 руб.

4. За хранение сротеотаеаваьк векселей, 
не взятых векселедержателем в течение 
7 дней после протеста, вешается дота в 
размере 50 вол. в месяц, при этом вековые 
месяцы считаются за полные.

5. За выполнение поручений лиц, уча-
елвукяцих в нотариально. удостоверяемых 
сделках, о регистрации этих сделок в иных 
учреждениях взимается 2 рубля к кроме 
того почтовые расходы. „

С. За аьиюдневие поручений лиц, участ
вующих в* жхгарвальяо «удостоверяемых 
сделка* мн докуыеятаа о получен ян «еоб- 
ходвмых для нотариальных действ, «пра
вок взимается 2 рубля оа справку и кроме 
•того почтовые расходы.



7. За тамилку від нотаріялмюї контори 
за дарушшям клієнтів .тоїсрсеїгпп на «пен
но мшачеш адреси береться 1 карб. га поч
тові ситратн.

8. За переписування документів беїютіся 
50 коп. за кожну сторінку «в 25 рядків.

9. За •переписування документів для по* 
■данігя в учбові заклади береться 25 коп. за 
кожну сторінку о 25 родів.

10. За оповещения •відомостей про проте- 
гтовані векселі Державному Банкові та ак- 
пгйному т-.ву «Кредит-Бюро» береться "жон. 
за кожний примірши; сповіщення «про про
тест та почтові витрати; за оповіщення -цих 
відомостей іншим установам — 10 кап. та 
почтові витрати.

11. За приставку вимог про платіж за 
п і а п и м и  до протесту векселями та за при
ставку з а я в  гід одної особи до одної, а так 
само за всіх випадків нздодкн <ві-д поткан- 
торн сповіщень, об'яв, оповісток береться 
ЗО кол. за кожне споющетпг, о5*яву чп опо
вістку.

12 Погар отож© увільнити від оплати тех- 
нічпої роботи документи, що їх увільнено 
від оплати за нотаріальні чинності.

IV. Перелік увільнень від нотаріальної 
оплати.

І. Бід оплати нотаріальних чинностей 
умльаіюєтьсн остб та установи:

1) селянські комітети взаємодопомоги 
(36. Уз. УОРР 1928 р., Хй 3, арт. 21);

2) (підприємства, трудові колективи без
робітних та об'єднання їхнього устравяпяя. 
що їх організує Біржа Прані протягом 6 
місяців з першого дня відкриття своїх чин- 
костей (Фін. Бш. МФ УСРР 1926 р., 
*й 55, копр. НКФ ОРСР Хй 35—69—114);

3) осіб, ацо їх увільняється від оплати в 
судових справах оа ст. «в» лрт. 43 Див. 
Проц. Кодексу УСРіР, коли засвічується до
кументи та копії, що ах «прикладається до 
справ, з яких їх увільнено від сплат;

4) переселенські товариства, артілі та ін
ші об’еднаодя оореселепців;

5) Товариство допомоги жертвам іптер- 
гепції, йото органи та всі громадяни Союзу 
РСР, коли вони оформлюють документи, ак
ти та іі пні дані, що їх подається Товариству 
допомоги жертва* шптервонції та його орга
нам (Вісник іЦВК, РйК та РЛО ОРОР 1924 р., 
Хй 3, арт. 93);

7. -За пересылку нотцівшльною -коііт^\<ю. 
по поручению клиентов, документов ПО "РИ

ЛО указатпаы адресам апгааетоя 1 рублі, 
и почтовые расходы.

8. За переписку документов взимается 
50 коп. за каждую страницу в 25 гтрок.

9. За переписку документов доя предош- 
лгоіня в учебігьі© сшсдепия шоимает-н 
25 -коп. за каждую страниц)" в 25 строк.

10. За сообщепио свсдешй о протестоваи- 
льрх векселях Государстве) гному Банку н 
акщшіерпому О-В)* «Кречгг-Биіро» ыипгасг* 
ея 5 •кон. за каждый окзеччш;» уведомле
ния о протесте и почтовые расходы; за го* 
общение этих сведений иным учреждениям — 
10 коп. л почтовые расходы/

41. За доставку требований платежа но 
представленным для протеста векселям, .к» 
доставку заявлений от одного лица к дру
гому, а тахасе во всех случаях посыла» щ;т- 
копгорою сообщений, об'явлений, повесток, 
взимается т30 коп. за каждое пщбщйгне. 
оЗ’явлвние или повестку.

12. Нотариус может освободить от оп.ы- 
ты техшческой работы документы, освобож
денные от сбора за нотариальные действия.

IV. Перечень мз'ятий по нотариальному
сбору.

<1. От уплаты пкжьриа.1М1Ых действий 
освобождаются лица и учрежденпя:

1) селянские комитеты взаююпоздщи 
(36. Уз. УОРР 1928 г., Хй 3,’от. 21);

2) предприятия, трудовые коллективы 
безработных н об'одииення их удрагалеїжи. 
организуемые Биржею Труда в течение 6 ме
сяцев с первого дня открытия их 'ДЄЙСТ-8ЯЯ 
(Фип. Бюлл. ЛКФ УОТ 1920 г., Хй 55, 
Пястр. НКФ СОТ Хй 35—69—114);

3) лица, освобождаемые от сборов по су
дебным делам 6 породе п. «в» от. 43. 
Гражд. Проц. Кодекса УООР, при засвод- 
твльствавастии документов к копий приоб
щаемых к делам, но кокм оші освобождены 
от сборов;

4) переселенческие общества, артели к
иные об’едншмшя переселенцев; {

5) Общество помощи жертвам интервен
ция, его органы л все граждане Союза ССР 
лря офорхлеиви документов, актов я иных 
данных, подаваемых Обществу помощи жерт
вам лптервешшя л его органам (Вестник 
ДИК, ОНКиСТООСОР 1924 г., Хй 3, ст. 93);



6) Товариство Червоного Хреста, устано
ви та філії Його, коли бони здійснюють зав
даная, одо належать до безпосереднього об- 
сипу діядмюстя Червоного Хреста (ЗО. Уз. 
УС» 1926 р., » 23, арт. 191);

7) «ТДО Авіохем», товариства й місцеві 
оріанізащї, що елі їх со‘«длгуіе, а так сажі 
підприємства, що належать до «ТДО Авіяхе- 
»у> та до згаданих тсвароств і оргашзацШ 
за засвідчення правочгагів, що їх обов'язко* 
■ію треба нотаріально засвідчити (36. Зак. 
СРСР 1928 р., У* 8, арт. 69).

2. Документи, що їх увільнюетьсз від но
таріальної оплати:

1) документи нравочвнів, що їх впиш
еться для потреб збуаови, добудови та капі
тального ремонту осель для робітників та
г.гужбовцсв: а) жігглово-ореидт й робітничі 
житлобудівельпі кооперативні т-ва; 6) спіл
ки житлової кооперації всіх ступнів; в) дер
жавні установи та ігідприеїства; г) акційні 
т-ва, яких більшість акцій фактично дале* 
жить державним установам та тдпртомег- 
вам (3.1 За». СРСР 1*927 Уг 36, арт. 369);

зшачепі пільги ее поширюється на до
кументи п иравочшах будівництва таких 
будівель, що іх призначається для обслуго
вування культурио-освітвіїХ потреб робітни
ків та службовців як: робітничі «клуби, ота* 
дюня, капі станції то-що (35. Зак. СРСР 
1928 р., й 32 арт. 283);

2) документи, що їх вимагають військові 
установи від громадян у справах що до зфи- 
зову їх па військову службу та відбу
вання її;

3) договори ш закупівлю золото, що їх 
складають Народпій* Комісаріат Фінансів 
СРСР та народні комісаріати фінансів союз
них республік, а так само договори «на за- 
купівлю золота. що їх «вчиняють конт^иген- 
ти за маедатамк, еклаваяяха яад ЙКФ ОРСР 
та наркомфіяів союзних республік за арт. 2 
постанови ЇЖ ОРОР з 23 вересня 1924 р. 
«Про заходи для підняття державної та при- 
ватньої премпсдовостн* (36. Зак. ОРОР 
1924 р., X» 16, арт. 151);

4) ' договори, що їх вчиняється для потреб 
м«ярифікації сільського господарства -на 
постачаная всілякого роду двигун», елек
тричних <мапш, приладдя та «атерголв для 
своруцження електричних станції, підстан
цій. електропередач, сіток лазького та ви
сокого паїгружетга І току, приймачів у ою-

6) Общество Красного Креста, учреадения 
н отделения єго при осуществлении за,іа'Г. 
входящих в велосредствемшй круг детгель- 
востн Красного Креста (С. У. УССР 1926 г., 
й 23, ст. 191);

7) «ОСОчАвнсхшт», общества я местные 
организация, обеоияяемыо ям, а также 
предприятия, принадлежащие «ОСО Авиохи- 
му* л упомянутым обществам и цргаїша- 
циям за удостоверение сделок, подлежащих 
обязательному нотариальному тоостовере- 
нию (С. 3. СССР 1928 г., X* 8, ст. 69).

"2. Документы, освобождаемые от «нотари
ального сбора:

1) документы но со&шам, совершаемым 
для нужд возведения, достройки к капи
тального ремонта жилищ для рабочих я слу
жащих: а) жилящно-арбцдныо к рабочие 
жилищно-строительные 'кооперативные о-ва;
б) союзы жилищной кооперация всех ступе
ней; в) государственные учреждения и пред
приятия; г) акционерные о-ва, большинство 
акций коих фактически принадлежит госу
дарственным учреждениям л предприятиям 
(С. 3. СССР 1927 г, У* 36, ст. 369);

указанные льготы не распространяются 
па документы но сделкам строительства та
ких строений, которые предназначаются сиги 
обслужнваагая кудьтурно-просветнтельшх 
«нужд расочвх н служащих, как: рабочие 
кжбы, стадионы, водные станции н т. л. 
(С! 3. ОООР 192в Ґ., Ха 32, ст. 283;;

2) документы, требуемые ©сенными уч- 
«реждешгямн от граждан но делам, касаю
щимся призыва их на военную службу « 
отбывания ее;

3) договоры на закуту* золота, заключа
емые Народным Комиссариатом Финансов 
СООР я пароешьгмн комиссариатами финансов 
союзных республик, а также договоры на 
закупку золота, заключаемые коптрагеетамп 
по мандатам, выданным «НКФ СССР я <нар- 
комфинами союзных республик в передке 
ст. 2 постановления ОНК СССР от 23 сен
тября 1924 г. «О способах поднятая госу
дарственной я частой орсмышлевности» 
(О. 3. ОООР 1924 г., й 15, от. 151);

4) договоры, заключаемые «на нужды зле- 
ктрофнхацни сельского хозяйства, на по
ставку различного рода двигателей, электри
ческих машин, приборов н материалов до 
сооружения злоктричеешх. станций, шод- 
стаащий, электропередач, сетей низкого п 
'Высокого шпражеаия в тока, лрвеомл-



жквачіа електрики для господарських. Про
мислових та культурних потреб сільської 
лкдоости, так само для дрібних господарсь
ких пщпряемств •первісного переробітку про* 
дуетів сільського господарства або.кустар
них і>ромислів та договори підряду що до 
вбудовв та устаткування згаданих електрет* 
«их постав;‘креіитові правочввв, що їх вад- 
«гається для збудовл та устаткування елек
тричних постав, що прагнуть до оільсьхо- 
іхкоодарської еоектрпфікащї; договори ореа
ди майна для потреб сільсько-господарської 
елеетрнфікації;

5) всілякі документи, що до одержання та 
справляння заробітної шати та прирівняних 
до неї платежів, коштів на утримання, пен
сій та допомог соціального забезпечення та 
соціального страхування, а так само всі до
кументи і лравочюш в аліментних справах;

6) накладання арештів на будівлі та ора
во забудови, видання довідок про арешти 
державним органам і службовим особам, що 
провадять безспірве справляння і в кримі
нальних оправах, а так само в оправах осіб, 
визнаних судом, на підставі п. <в> арт. 43 
Цивільного Процесуального Кодексу УСІ’Р 
за таких, що не мають ікхшггав ла оплати 
в судових справах;

7) свідоцтва про залишення органами 
НКФ за собою або за іншими установами бу
дівель та права забудови, що їх не продано 
з прилюдних торгів за неплатіж лодмшв;

8) документи, подавані від фундаторів 
товариств взаємодопомоги та товариств до
помога в містах та селищах міського типу, 
що їх потрібно на реєстрацію статутів за
значених товариств;

9) засвідчення підписів на поетових опо
вістках для вставовлааяя тотожносте одер
жувачів почтової кореспонденції.

Харків. ЗО жовтня 1928 р.

Народній Комісар Юстиції -УСРР 
та Генеральний Прокурор

Республіки в. Пора йно.

Заст. Народеього Комісара
Фінансів іУОРР Арсон.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 10 листопада 
1928 р., № 262

ков у штребетеаей алестричестаа для 
хозяйственных, промышленных н культур- 
иш нужд сельского населения, а рав
но для мелких хозяйственных предприя
тий по первичной переработке продукта» 
сельского хозяйства пли кустарных промы
слов я договоры подряда по сооружению к 
оборудовав»» упомянутых электрических 
установок; кредшныо сделка, совершаемые 
п целях сооружения и оборудования электри
ческих установок, преследующих цел 
сельско-хозяйственной электрофикацкн; до
говоры аренды имущества для ігужд сель
ско-хозяйственной электрификации;

5) различные документы, касающиеся по
лучения и взыскания заработной платы « 
приравненных к пей платежей, средств на 
содержание, пенсий я пособий по социаль
ному -обеспечена» и социальному страхова
нию, а также все документы л сделки по 
аламеятаьи делам;

6) наложение арестов на строения и пра
во застройки в выдача справок об арестах 
государственным органам и должностным ли
цам, производящим взыскание в бесспорном 
порше и по уголовным делам, а также по 
Делам лиц, призначиш судам, ла основании 
П. «в» ст. 43 Граждашжо-Прессу ал ьни\> 
Кодекса УООР, ле лмеющвми средств ш 
оплату сборов по судебным делам;

7) свидетельства об оставлен® органами 
НКФ за собою или за иными учреждениями 
сгроовий н права застройке допроданных 
с публичных торгов за -неуплату налогов;

в) документы, подаваемые учредителями 
обществ взаимопомощи и обществ помощи 
в городах и поселениях городского типа, не
обходимые для регистрации уставов указан
ных обществ;

9) засвидетельствование аодшкой на по
чтовых повестках для удостоверения лично
сти получателей почтовой корреспоадевцяя.

Харьков, 80 октября 1928 г.г

Народный Комиссар Юстгц-ия УССР 
л Генеральный Прокурор

Ресотубликн В. Лорайке.

Зам. Народного Комиссара Финансов
УССР Ареон.

«<ь»
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 10 ноября 

1928 г., Д* 262



ПОСТАНОВА НАРКОИЗДОРОВ'Я ТА НАР- 
КОМПРАЩ УСРР.

142. Правша іро юаштуминл 4 санітарний 
стаи Пкдіфиоаств хлібопекарного іфомислу.
Видані на розвиток виданої посп.а- 
нови Ради Народніх Комісарів УСРР 
з 1'2-го лютого 1925 р. .Про санітар
ний догляд за виготовленням,'сховом 
і продажем харчових продуктів, сма
кових речовин і напоїв* (36. >з. УСРР 
19/Ь /'., АФ 8, арт. 61) та на додаток до 
обов'язкової постанови НКП СРСР 
з 10-го березня 1924 р., № і08(351 
.Про улаштування йутримання хлі
бопекарень* („Известия Наркомтруда

СССР*4 1924 р., АФ 12, стор. 22).

1. Для відкриття підприємств хлібопекар
ного промислу треба, опріч попереднього 
спаду вршпщесшя, що провадять органи 
праці, ще й попередній огляд від санітарних 
органів охорони здоров'я. Без висновку них 
дейтероні органів піадряемства відкривати 
ее нояиіа.

2. Улаштовувати підприємства хлібопе- 
«арвого промислу в цокедьнвх поверхах 
ножна за тих випадів, коли підлогу примі
щення поглиблено в землю найбільш на 1 
метр, а вікна розташовано ницо поверхні 
землі.

В. Готові хлібні продукти до впуску їх 
на продаж треба зберігати в окремому при
міщенні ва опеціяльво для того влапгтова- 
шх полицях, або в затратні вітринах і ша
фах—-для приправлених і солових ввробів.

4. Дія продажу готовкх хлібних продук
тів треба улаштувати окреме приміщення з 
полицями Й вітринами.

6. Медкнвй огляд робітників, що пра
цюють у шдорвбметвах хлібопекарного про
мислу, треба робити за іострут&щєю Наркоч- 
здоров'я ііПро обов'язковий оглед робітників 
хартоео! сщ&вв> (Э6. Уз. УСРР 1926 р., від. 
П, >6 20, арт. 7 та обов'язковою постано
вою ШШ <Ж)Р від 10 березня 1924 р., 
№ 108 351, я. 19).

6. Скрипі дія тіста X столи дія вироблен
ня хліба мають бул в добре обстругавші А 
щільно збігах дошок і яв мати щілин; ч- 
«тяя оголи X ягухіет треба щоденно.

7. На складав вя окрайків, крихот, папе
ру І евших поводів треба мат* спеціальні

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОИЗДРАВА Н НАР- 
КОШРУДА УССР.

142. Правим об устройстве и содержании 
іяюяоїтіі хвеботиариого лроамсям.

Издаются в развитие постановле
ния Совета Народных Комиссаров 
УССР от 12 февраля 1925 г. „О сани
тарном надзоре за изготовлением, 
хганением и продажей пищевых про
дуктов, вкусовых веществ и напитков* 
(С. У. УССР 1925 г., АФ 8, ст. 61 ) .  
и в дополнение кобязательному поста
новлению НКТ СССР от 10 марта 
1924 г., АФ 1081351 пОб устройстве 
и содержании хлебопекарень* (.Изве
стия Наркомтруда СССР* 1924 г., 

АФ 12, стр. 22).
1. Для открытия предприятий хлебопекар

ного промысла требуется лом&мо предвари
тельного надзора, проводимого оргаяаоги ох
раны труда, талике п предварительный над
зор санитарных органов здравоохранения, 
без заключения которых предприятие откры
то быть йе может.

2. Устройство заведений хлебопекарного 
промысла в цокольных этажах может быть 
разрешено в тех случаях, если пол аккме- 
щеюга углублен в землю не больше как па 
1 метр, а окна расположены «мгле уровня
36МЯ.

3. Готовые хлебные продукты до выпуска 
вх в продажу должны сохраняться в отдель- 
пом помещении на специально для этого 
устроенных полках иля в закрытых витри
нах и шкафах—для сдобных и сладких из
делий.

4. Для продажи готовых хлебных продук
тов необходимо оборудовать отдельные по
мещения с полками я 'витринами.

5. Медицинский осмотр яиц, работающих 
в заведениях хлебопекарного промысла, дол
жен производиться согласно инструкции 
Наркомадрава «Об обязательных осмотрах 
работников пищевого дела» (О. У. УССР 
1926 г., отц. П, Л» 20, ст. 71 я обязателья. 
постанов. НКТ СССР от 10 марта 1924 г.г 
& 108/351, л. 19).
„ 6. Ящики для теста я столы для разделы

вания хлеба допшы быть изготовлены и® 
хороню дотрогашых я аеотао обитых досок 
и не иметь щелей. Очистка столов и ящиков- 
долею лраязводтся ежедневно.

7. .Для складывания обрезков, ярошек,. 
бумага я ороч, отбросов должны быть ссе-



гкрвньк* або кошелі, і щоденню їх -вино, 
іюжнювати.

Звалювати ж ж а д и и а  яід.юго заСшгщія- 
«тьоя. #

8. Козуби «ля тіста треба цюкривати чи
стими покришками й зберігати їх на поли
цях або помостах, але ні т якому рам не на 
долівці.

0. Пологішім підстилки й накривала для 
тіста треба 'держати чисто й гмйіяти йе 
менш двох разів та тиждень.

10. Б приміщеннях для заготовлення, 
зберігання й Щ)о.^»жу продуктів хлібопекар
них закладів не дозволяється мати с к л а 
ди мішків и лід бо)юшиа; (порожні хішкн 
треба «виносити з цих 'приміщені, щоденню »к 
закінчать роботу.

11. Перевозити хліб і хлібні продукти 
дозволяється лише (В спеціяльїшх закритих 
повозках з полицями або чистими лолотнл- 
ними підстилками на дні й з ок|Юмігн місцем 
для візника.

У о а г а. Переносячи хлібні продукти 
на руках, їх треба гаразд захищати від 

*мух і вуличного пороху.

12. Дог.іяд за виконавшим зазначених 
правил покладається «а санітарні органи 
охорони здоршя.

13. За невиконання зазначених травил 
втших притягається «о адміністративної 
віпповідальностн за Адміністративним Ко
дексом УОРР (36. Уз. УОРР 192? р., 
Э& (53-65, арт. 240).

Харків, 2? вересня 1928 р.

Народній Комісар Охорони
Здоров'я УСРР Бфімов.

За ІЦюдпьогп Комісара П]«ці
УСРР Летинсьхий.

циальтыс ящики или корзины. ежедневно 
опоражниваемые.

(їваавоедж* отбросов та тлі н< спр**- 
щаеген.

8. Кошелки «ля госта до.гжиы быть по
крыты чистыми покрышками и сохраняться 
на татках или том остах, но отнюдь не на 
пату. .

9. Холщовые постилки п іюхрьякіта для 
теста должны быть чистыми « сменяться но 
метео 2-х раз в неделю.

10. В помещениях для приготовлении, 
храіюння я продажи продуктов хлебопока^ 
иых заведений воспрещается иметь склады
МеШКОВ ИЗ Я0Ц муки; Пустые МОШКИ ДОЛЖНЫ 
быть удаляемы из этих помещений СЖОДЦЄІІ- 
но по окошапил работы.

11. Дли перевозки хлеба и хлебных про
дуктов должны (употребляться специальные 
крытые повозки с полками НЛП чистыми хол
щовыми подстилками и с отдельным сидень
ем для кучера. <

П р и м е ч а н и е .  Н р к  перепоете хлей-
ных тірдуїлов врытую они должты
быть достаточно защилцепы от мух и
уличной пьмп.
12. Надзор за выполнением означенных 

правил возлагается на санитарные органы 
здравоохранения.

13. Невыполнение оэиачонных правил 
влечет за собой отвептвоївкт «в аамшг.1- 
стратлвпом порядке, согласно Администра
тивному Кодексу УССР (36. Уз. УСІМ’ 
1927 г., У* 63-65, ст. 240).

Харьков, 27 сентября 1928 г.

'Народный Комиссар Здравоохранении
УССР Ефимов.

За Народного Комиссара Труда
УССР Пвтинсиий.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР.
143. Про скасування постанови э 13 серпня 
1928 р. «Про неприпустимість лонатя^-. 
доаженосги державних бю«жвтоеих\|(та^в ’ 
портном зарахування бюджетних сум, що 

е в розпорядженні цих установ».
♦

Народній Комісаріат Юстиції УОІ’Р п о- 
« г а аі о їв и в скасувати свою постанову з 13 
серпня 1923 р. *:Про яеяфипустяопсггь локря-

ЛОСТАНОВЛБНИЕ НАРКОМЮСТА УССР.
143. Об отмене постановления от 13 авгу
ста 1928 г. «О недопустимости покрытия 
задолженности государственных бюджетных 
у*4>ежлений посредством зачета находящих
ся в распоряжении этих убеждений бюд

жетных сумм».
Народный Ксмтариат Юстиции УССР и о- 

с т а п о в и л  отменить (юггсжсшевис «воо 
от 13 айпусгл 1928 г. «О подопусгмиостн по*



гм «ооикевости доржамш 6ю,уветоаих 
уставов порядком зарзхувавя бвдяетовкх 
лгч. що к в «оосркдкевв дві ротонов» 
<36. Уз. УСРР 1928 р., від. П, Л 18,
арг. 110).

Харків. 31 жовтня 1928 р.

НароінМ Комісар Юстиції УО№ 
та Генеральні Прокурор

Рсшубліки В. ІЦамм.
Чдеи Колегії ЯКИ)—Зав. Ввдду 

«Іамонспанчіїх Причетів та Кодифікації 
З&яцаів Юр. МІаурвмо.

Оголошено • .Вістях ВУЦВК* 4 листопад»
1928 р., М 259.

■хрьгмя. оацо.ккеввоотя тооударотвошшх 
бюдветвш утреадевяй ікюрбйргвовс оачета 
вахейящжхоя в расягарявеени этих учрелае- 
ввй бюдакетмыхсу.»» <36. Уз. УСР>Р1928г., 
«щ. П, )& 18, ст. 110).
Харьков. 31 октября 1928 г.

Народный Кевюссар Юстиции УССР її 
Генеральный Прокурор

Республіки 8. Парким.
Член Коллегии ШСЮ—Зав. Отделом За- 
воводательиьи йредполооввяй я Водифн- 

садвя Заковов Юр. Мазуреико.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 4 ноября 
1928 г.. № 259.

1
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Видіння Кімдмога КомІсарНіту Юстиції

Укргманліт Ж 7. «Харків Друк*. Друга Друкарня їм. В. Бяакятиого. Зам. Ж 1375—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
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ—ХАРКІВ, вул. АРТЕМА, № Зі

К Р А М Н И Ц І :
ХАРКІВ, вуд. 1-го Травка, 8.
КИЇВ. вул. Воровського. 17.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ. Пр. К. Маркса. 

рігЛен., 18.

ОДЕСА, вуд. Ласала, 12.
ПОЛТАВА, вуд. Когдарсаського, ІІ.

ПРЕДСТАВНИЦТВА В УСІХ ОКРУЖНИХ МІСТАХ УКРАІНИ (при ©крсудаї).

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1929 РІК

„ВІСНИК РАДЯНСЬКОЇ 
ЮСТИЦІЇ"

Двохтижневий журнал Наркомюсту 
і Юридичного Товариства УСРР

ВИДАЄТЬСЯ ЗА РЕДАКЦІЄЮ
Ю. П. МАЗУРЕНКА, С. О. ПРИГОВА та 

Ф. С. ЧУМАЛА
Виходить укрмовою

Журнал, обслуговуючи переважно судових робітників, 
своїм широким змістом б також дуже потрібним посібником 
для радянських, адміністративних, господарських, кооператив
них. фінансових, професійних, громадських робітників, робіт
ників міліції та юрисконсультів госпорганів.

Журнал видається за такою програмою:
I. Провідні передові та науково-теоретичні статті в усіх 

питаннях радянської політики Й права, та процесу.
II. Відділи: 1) на чергові теми, 2) огляд радянського законо

давства, 3) хроніка, 4) на місцях, 5) в українському юридич
ному товаристві, 6) в радянському союзі, 7) за радянським кор
доном, 8) з практики Найвищого Суду по Пленуму, Президії, 
Цивільно - касаційній та Кримінально «касаційній колегіях, 
9) з практики Вищої арбітражної комісії, 10} з практики ОКВК в 
земспорах, 11) бібліографія, 12) запитання Й відповіді. Зміни й 
доповнення артикулів кодексів УСРР (у вирізках), списки 
справ, що призначені для розгляду в ЦКК найвсуду УСРР.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік—12 крб. На 6 Міс.—6 крб. 50 коп.
ДЛЯ РІЧНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ПРИПУ
СКАЄТЬСЯ РОЗСТРОЧКУ П Л А Т Е Ж У :

за

Перший внесок при передплаті—4 крб. 
Другий „ 1 квітня 1929 р. 4 крб.
Третій „ 1 червня . 4 крб.


