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ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО

ниві шат ті пшнджеіь шітішеіиші ірш ікріїві
за 1927 рік **= ? Ч

(До ЖЛ 29—67 Відділу 1-го, до №6 23-46 Відділу 2-го)
Дві поруч поставлен! цифри, відділені злаком (—) риска, показують: перша на № 36. Узак. 

&Ідд. 1-го, а друга на артикул. Зазначенні .Відділ І1-нй“ перед цифрами, що показують 
число й артикул 36. Узак.,—показує на другий Відділ 36. Узак).

А.
Адміністративні анти. Обов'язком по

станови селищних рад. «49—213. п. «а», 
арт. 14, 63—240, розд. 2 под, 11-го.

— Обов'язкові постанови міських рад. 
51—214, эрг. 13; 63—240, розд. 2 под Н-го.

— Обов'язкові постанови райвиконко
мів. 56—231, л. «в> ст. 17; 63—240, розд 2 
под П-га

— АдмІністратжні акти загального 
характеру.

Розд, 1. Інструкції та обіжники адміні
стративних органів.

Розд. 2. Обов'язкові постанови. 63— 
240, под П-А.

— Адиввстрапмн» акти, що їх нале
жить обов'язково оголошувати в «Збір
никові Узаконень УСРР» та «Вістях 
ВУЦВК» та порядок оголошення звана- 
усміх актЬ. 63—240, арт. арт. 19, 20, 2і 
та 22.

— Порядок надання сили обов'язко
вим постановам. 63—240, арт. 33.

— Порядок надмем сили адміністра
тивним актам, що їх належить оголошу
вати в «Збіртасоаі Узаконень УСРР». 
63-240, арт. 23.

ЛдиШстратямвА волив. Заходи адмі
ністративного апл»у, що їх застосову
ється за ламаюм обов'язкових постанов 
(Адміністративний Кодекс). 63 — 240, 
роад. І под Ш-го.

— Надання і.Т" 1 ■" органам
права застосовувати заходи адміністра
тивного впливу аа маловажні правовом- 
ства (на зміну арт. 78 КК). 39—177; 63— 
240, розд 2-Й под ІІІ-го.

— За недотримання правил обов'язко
вої реєстрації заразливих та гостро-по
шесних за хворувань та неповідомлення 
про них, винних осіб притягається до 
відпаакдальностм адм в истратим аш поряд
ком, а підчас пошесш—кримінальним по
рядком. 44—197.

— Заходи адміністративіїого впливу, 
що їх застосовують сільради за ламання

виданих еищепоставленнми виконавчими 
комітетами обов’язкових постанов, як що 
в цих постановах буде зазначено це пра
во сільрад; порядок оскарження поста
нов сільрад про застосований заходів 
адміністративного впливу. 47—212, л. «а» 
арт. ІЗ.

— Заходи адміністративного впливу, 
що їх застосовують селищні ради та по
рядок застосовування їх. 43 — 213, 
п.п. «а», «б» і «в» арт. 14.

— Заходи адміністративного впливу, 
що їх застосовують міськради та поря
док застосо&зння їх. 51—214, п.п. «а», 
«б» і «в» арт. ІЗ.

— Невюсонання власниками торговель
них та промислових підприємств пропо
зицій санітарного нагляду, в порядкові 
нагляду за масовим виготовленням, схо
вом, перевозом та відпуском для загаль
ного споживання харчових продуктів, 
смакових речовин та налоїа, тягне за со
бою відповадальиість порядком адивгі- 
стратнаного вплину (3. У. 1927 р., Х< 39, 
арт. 177) або арт. 193 Крим. Код. Нова 
редакція арт. ІЗ постанови «Про санітар
ний догляд за виготовленням, сховом та 
продажем харчових продуктів, смакових 
речовин та напоїв» (3. У. 1925 р., № 8, 
арт. 61). 55—225.

— Райвиконкоми застосовують заходи 
адміністративного впливу розміром най
більш 25 крб. штрафу, або сім днів ареш
ту', або примусової роботи з правом за
мінити один захід впливу іншим за ла
мання обов'язкових постанов, чинних на 
території району, а за маловажні право- 
ломствв та лісоеі прааоломстеа—в межах 
та порядком, зазначенім законом. 56— 
231; о. «г> арт. 17.

— Заходи ад>*6стратиаиоґО впливу.
Розд. 1. Заходи адміністративного

впливу, що їх застосовується за зламан
ім обое’яаномес постанов.

Розд. ІІ. Заходе тимявстрдпмпого 
впливу, що їх эас?£р$рз^ъся за мало



важні праволоиства (розд Ш Адмініста- 
тивн. Код. УСРР). 63—240, под. Ш.

— Виконання постанов райвиконкомів 
про стягання е адміністративному поряд
кові штрафу за лісові лраволомсгва по
кладається в сільських місцевостях не 
сільради, а в містах та селищах міського 
типу—на органи міліції.—Нов. редакція 
арт. 9 інструкції «Про порядок засто
сований арт. 99 КК та про порядок на
кладення та стягання штрафів за лісові 
праволомства». Відд. ІІ-А, 25—113.

— Адміністративний вплив на млинар
ські підприємства за ламання встановле
них стандартів або за випуск на ринок 
борошна з марками, що не відповідають 
його якості. Відд. Н-й, 33—161, арт. арт. 
2, 4 та 5.

— Адміністративний вплив за ламання 
заборони провадити комерційний помол 
та заготівлю млинам, яким не надано та
ке право. Нова редакція арт. З постанови 
НКТ УСРР з 24 серпня 1927 року (36. 
Узак. 1927 р., відд Ц-й, № 31, арт. 149). 
Відд. И-й, 33—162.

— Застосування заходів адміністра
тивного впливу до власників та оренда
рів млинів за перемол пшениці на сорто
ве борошно, <не маючи права на таке ме- 
ливо. Відд И-й, 40—185.

— Застосування заходів адміністра
тивного впливу за ламання порядку пере
молу, стягання плати та розміру ставок 
за мелнво селянського зерна на 1927— 
28 рік. Відд 11-й, 42—189.

— Притягнення до відповідальносте 
адміністративним порядком осіб, винних 
у невиконанні «Інструкції про порядок 
відкриття та санітарний стан їдалень, ре
сторанів, шинків та інш. місць громад
ського харчування» (Збірн. Узак. 1927 р., 
відд. Н, Ке ЗО, арт. 147). Відд И-й, 44— 
204.

Адміністративне виселення* Про поря
док адміністративного виселення грома
дян з житлових приміщень. 43—196.

— Постанову РНК УСРР про порядок 
адмпгістративного виселення громадян із 
заселених ними помешкань (Збірн. Узак. 
1922 р., АГ» 39, арт. 581; 1923 р. М 2, арт. 
ЗІ та 1925 р. Кз 15, арт. 107) поширюється 
лише на міста та селища міського типу, 
а також, як виняток, «а будівлі,—що е 
поза межами міста та селищ міського ти
пу,—належні державі та що ке потребу
ють негайного капітального ремонту 
Відд 11-й, 21—98.

Адміністративний Кодекс УСРР.—Про 
надання чинности Адміністративному Ко
дексові УСРР. 63—239.

— Адмвнютративнкй Кодекс УСРР.
Под І. Засад».
Под ІІ. Адміністративні акти.
Под. Ш. Заходи адміністративного 

впливу.
Под. IV. Інші адміністративні примусо

ві заходи. ■
Под V. Трудовий відбуток на запо- 

бігнення стихійному лихові та боротьбу 
з ним.

Под. VI. Обов’язки людности в справі 
охорони громадського ладу.

Под. VII. Громадянство УСРР; його 
набуття та втрата.

Под. VIII. Реєстрація .та облік руху 
людности.

Под IX. Товариства, спілки, клуби, 
з'їзди та збори.

Под. X. Правила про культи.
Под XI. Прилюдні видовища, розвал», 

гра.
Под. XII. Користування державним 

прапором УСРР та печатками.
Под. ХШ. Нагляд адміністративних ор- 

■анго в царині промисловосте
Под. XIV. Нагляд адмЬбстратнвннх 

органів у царині торгу.
Под. XV. Як оскаржувати чинності 

місцевих адижастратнвннх органів.
Додаток до арт. 75 Адиін. Код (Такси 

штрафів за лісові праволомства). 63—240.
— Перелік узаконень, що втратили си

лу і змінені з наданням чинности Адміні
стративному Кодексові УСРР. 63—240, 
додаток.

Адресові столи. Правила реєстрації 
людности. 63—240, розд. И под УІІІ-го.

Акти громадянського стану. Надання 
адміністративним органам права застоссу- 
вувати заходи адміністративного впливу 
в разі неподання або невчасного подання 
без важливих причин відомостей про на
родження і смерть, а також про знай
дення немовляти. 39—177, п. «о» арт. 1.

— Провадження селищними радами 
актів громадянського стану. 4^—-213, 
п. .«и* арт. 14.

— Органи ЗАГС'у, що виявили одру
ження з недотриманням умов арт. арт. 
110—112 Код Законів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського стану, 
повинні скласти протокола для притяг
нення винних до відлові дальности за арт. 
96 Крим. Код 1922 року. Відд. ІІ-Й, 
23—204.

Акційні товариства (пайові товари
ства). Передамся акційним товариствам 
матеріяльннх цінностей переводять уста
нови, що є на державному або місцевому 
бюджеті, до 14-го липня 1927 року не 
у вигляді стаггутового капіталу і не для 
сплати акцій (паїв); її належить оформи
ти найтгізкіш 1-го жовтня 1927 р., вклю
чивши ці цінності до статутовкх капіта
лів або склавши договори оренди на 
майно. 39—173.

— Порядок затвердження статутів ак
ційних товариств.—Нов. редакція арт. 
арт. 323, 323і, 323а та 325 Цнвільм. Кодек
су УСРР. 39—176.

— Втратила силу постанова з 19-го 
грудня 1923 року «Інструкція про поря
док реєстрації акційних товариств (пайо
вих товариств)» (3. У. 1923 р., № 46, 
арт. 582). 55—228, арт. 3.

— Статут іфиватного Украінського 
акційного товариства торгівлі та проми
словосте «СТАР». Відд 11-й, 21—100.

— Ліквідаційна комісія акційного то
вариства з переважною або виключною



участю державного капіталу повинна ви
яснити на підставі торговельних книг та 
документів задовженкть ліквідованого 
акційного товариства державі з подат
ків, оплат та інших стягань та внести цю 
задовженкть на рахунок задоеженостн 
акційного товариства. В разі виявлення 
неправильного оподаткування або зара
хування органами фіску, діквідкоиісія 
подає зазначені питання на розвивання в 
порядкові «Положежя про стягання по
датків». (Пояснення НКЮ). В ідо. ІІ-й,
27— 127.

— Табель заходів дисциплінарного 
впливу за ламання трудової дисципліни в 
державних установах та в апаратах дер
жавних трестів, синдикатів та торговель
них і акційогх товариств з переважною 
участю державного капіталу. Відд ІІ-й,
28— 132.

— Статут Одеського Пайового това
риства «Одесторга». Відд. Н-й, 24—110; 
відд. ІІ-й, 30—144.

—> Порядок організації й даяльмости 
адміністрації в справах акційного това
риства «Південний Роздрібних» в місті 
Одесі та загальних зборів акційного то
вариства «Південний Роздрібним». Відд. 
11-й, 35—163.

— Статут Пайового Товариства Елек- 
трофікації Вінницької округи «Вінелек- 
тро». Відд. ІІ-й, 40—187.

— Статут Миколаївського Акційного 
товариства сільсько-господарського кре
диту «Миколаївський Сільбанк». Відд. 
Н-й, 42—191.

— Зима статуту пайового товариства 
«Електрохліб». Відд ІІ-й, 42—192.

— Зміна статуту акційного товариства 
«Укрутильзбір». Вддд. 11-й, 42—193.

— Зміна статуту акцією го товариства 
«Хаторг». Вгдд. И-й, 42—194.

— Нова редакція артикулу 8-го стату
ту акційного товариства «Укрмедторг». 
Відд. ІІ-й, 44—198.

— Нова редакція арт. арт. 8, ІІ, 16 та 
62 статуту акційного товариства вживан
ня електричної енергії в сільському го
сподарстві України «Електрика». Відд 
П-й, 46—219.

Ампестія. Інструкція про застосований 
амнестії до десятиріччя Жовтневої Рево
люції, з 9-го листопада 1927 р., оголоше
ної ЦВК’ом СРСР. Відд И-й, 42—190.

— Роз'яснення до арт. 5-го айнестії 
ЦВК СРСР та п. 5 лгг. «в» арт. 28 ін
струкції НКЮ УСРР з 14-го листопада 
1927 р. «Про застосування амнестії, ого
лошеної до десятиріччя Жовтневої Ре
волюції». Відд Н-й, 44—206.

А.М.СР.Р. Постанова 2-ї сесії ВУЦВК’у 
Х-го скликаюся «Про роботу уряду Ав
тономної Молдавської Соціалістичної Ра- 
дтської Республіки». 53—218.'

— Утворення в складі Народнього Ко- 
місаріяту РСІ АМСРР Бюра Скарг 
АМСРР. Компетенцію та порядок праці 
Бюра Скарг визначає спеціальною ін
струкцією НК РСІ УСРР. 55—223.

Арбітражні комісії. Передання на роз
гляд Вищої Арбітражної Комісії справ, 
не роввязаних Центральною Мішаною 
Комісією в справі повернення споживчій 
кооперації належних їй підприємств, у 
звязку зі скасуванням її. 42—181.

Арешт. Членів сільради можна заареш
тувати лише, повідомивши про це прези
дію сільради, або П голову, або за виключ
них випадків, з наступним, протягом 24 го
дин, повідомленням президії сільради. 
47—212, арт. 72.

— Членів селищної ради не можна за
арештувати без попереднього повідо
млення президії ради, а за невідкладних 
випадків з наступним, протягом 24-х го
дин, повідомленням президії селищної 
ради. 49—213, арт. 71.

— Правила затримання особи (розд. 
1-й под IV. Адмін. Код УСРР). 63—240.

Артілі. Ліквідація всіх існуючих на те- 
рекі УСРР товариств (артілей) відпові
дально! праці. 66—241.

— Інструкція про порядок ліквідації 
товариств артілей (відповідальної праці) 
на підставі постанови РНК УСРР з 3-го 
листопада 1927 р. Відд Н-й, 46—215.

— Про порядок тимчасового припи
нення діяйьностн ч кустарно-промислових 
продукциях та трудових кооперативних 
артілей. Відд ІІ-й, 44—195.

Артемівська округа. Доповнення точ
ного списку міст та селищ міського ти
пу Артемівської округи. 66—251.

Асенізаційна справа. Влаштування й 
тримання асенізаційних дворів, асеніза
ційних валок, порядок експлоатацИ асе
нізаційних валок, порядок реєстрації та 
одержання дозволу на вивезення брудннн 
та покиді». Відд ІІ-й, 33—160, под. ІІ.

&

Банк. Статут Миколаївського Місько
го Банку. Відд. ІІ-й, 22—101.

— Статут Миколаївського акційного 
товариства сільсько-господарського кре
диту «Миколаївський Сільбанк». Відд ІІ-й, 
42—191.

Безпритульність. Положення про захо
ди боротьби з дитячою безпритульністю.

Под. І. Засади.
Под. ІІ. Заходи боротьби з безпри

тульністю.
Под III. Органи боротьби з безпри

тульністю.
Под IV. Кошти на боротьбу з безпри

тульністю. 66—247.
Без спірний порядок стягання. Надання 

сільсько-господарським, кредитовим та 
промисловим кооперативним організаціям 
права безспірного стягання довгів з від
сотками А пенею адміністративним поряд
ком, а довжникам надається право захи
щати свої інтереси через суд позовним 
порядке»! з тим, що вдавання до суду не 
припиняє стягання, але суд може ухва
лити про припинення. 35—164.



— Правила стягання неподатковий 
сум безслірним порядком.

A. Засади.
Б. Майко, що яа нього можне напра

вити безспірне стягнемся неподаткових 
сум.

B. Майно, що на нього не можна на
правляти безспірного стягання неподат
кових сум.

Г. Правила-, як провадити безспірне 
стягання неподаткових сум.

Д. Про розподіл неподаткових без- 
спірно-стяганих сум.

Е. Порядок розвязамкя спорів що до 
стягання неподаткових сум. 63—240, 
розд. 4. под. IV.

— Сільради роблять стягання безслір- 
ким порядком, згідно з чинним законо
давством неподаткових сум, зокрема, 
штрафів за ламання обов’язкових поста
нов, накладених вищими органами. 
47—212, п. <е> зрт. ІЗ.

Безгосподарне майно. Постанова з 
27-го березня 1926 року про поліпшення 
справи соціального забезпечення (Збірн. 
Узак. 1925 р., № 15, арт. ПО) втратила 
силу в звязку з виданням постанови ЦВК 
СРСР з 28 травня 1927 р. «Про порядок 
використання конфіскованого відуиер- 
лого та безгосподарного майна». (3. 3. 
СРСР 1927 р., № 32, ст. 323). 58—233.

Борошно. Про встановлення дозвіль
ного порядку перемолу пшениці на сор
тове борошно. Відд И-й, 26—219; від
діл Ії-й, 40—185 (нова редакція арт. 4).

— Заборона провадити комерційне 
меливо та заготівлю млинам, що їм не 
надав цього права Наркомторгівлі УСРР. 
Відд. 11-й, 31—149; відд. ІІ-й 33—162 
(нова редакція арт. 3).

— Про встановлення порядку пере- 
молу, слравления плати та .розмір ставок 
за меливо селянського зерна на 1927— 
28 рік. Відд. П-й, ЗІ—150, вида. ІІ-й, 42— 
189 (мова редакція арт. 7).

— Відповідальність млинарських під
приємств за випуск на ринок житнього та 
пшеничного борошна, яке не відповідає 
встановленим стандартам, та за тавру
вання борошна марками, що не відпові
дають його якості. Відд. ІІ-й, 33—161.

— Нова редакція постанови' НКТ 
УСРР з 27 червня 1927 року ‘«Про вста
новлення дозвільного порядку перемолу 
пшениці «а сортове борошно» (3. У. 
1927 р. відд. ІІ-й, № 26, арт. 119). Відд. И-й, 
40—185.

Будівлі. З домів, що загрожують обва
лом, в разі нагальної потреби злому або 
відбудування будинку, а також речНіце- 
вого ремонту виселяти дозволяється адмі
ністративним порядком житці® його. Пра
вила виселення. 43—196.

— Реєстрація правочинів про пере- 
власкення будівель сільсько-господарчого 
значіння на землях трудового користу
вання не на знос або перенесення, нале
жить до компетенції сільради. 47—212 
п. «л» арт. 15.

— Давати висновки на цінування бу

дівель в разі вилучення земель в сіль
ських місцевостях для державних або 
громадських потреб належить до компе
тенції сільрад. 47—212, п. «р> арт. 15.

— Перевласяюеети право забудівлі 
раніш як забудівнж зведе будівлі, за 
договором допускається тільки з дозво
лу того органу, що з ним укладено до
говір про право забудівлі. Увага до арт. 
79 Цивільи. Код 55—221.

__За поліпшення, що їх орендар на
ціоналізованої будівлі зробить погодив
ши з наймодавцем, орендар має право на 
відповідну винагороду; без згоди—він 
цього права на винагароду не має. (Тлу- 
мачешія арт. арт. 178 та 179 Ци». Код). 
Відд. И-й, 23—103.

— Про одержання юридичними особа
ми будинків на власність за денаціоналі
зацією на підставі господарчо-трудового 
звязку. Відд 11-й, 23—105.

— Порядок леревласмення держмайна 
(будівель) при реалізації держфондів та 
про спосіб, в який оформлюється при
дбання будівель, проданих порядком цієї 
реалізації. Відд ІІ-й, 29—143.

— Права на одержання домобудівні 
за гості.-трудовим з вязком не треба окре
мо оформлювати судовим порядком 
спадкоємцем осіб, що вмерли до 1-го лю
того 1923 року та мали право одержати 
цей будинок за декадіонал ізац іек>, а та
кож для членів родини особи, що вмерла 
до 1-го лютого 1923 року, як що з його 
будівлею еонм мали госл.-трудовий звя- 
зок.—Нов. редакція до арт. 34 постанови 
НКВС та НКЮ з 10-го травня 1926 року 
(Збірн. Узак. 1926 р., відд. ІІ-Й, № 14, 
арт. 49). Відд ІІ-й, 32—156.

— У договір кулівлі-лродажу будинку 
можна вносити умови про довічне кори
стування його частиною з тим, що умо
ву цю можна забезпечити арештом (за
бороною), покладеним на будинок одно
часно з засвідченням договору про ку
півлю-продаж будинку. Відд. ІІ-й, 35— 
266.

— Чоловік, жм<а та неповнолітні ді
ти не мають права набувати, у власність 
більш трьох домобудівель за винятком 
випадків, коли чоловік або жінка законно 
набули свої доиобудівлі до одружіння. 
Відд ІІ-й, 39—182.

— Підвищення крайньої максималь
ної страхової суми обов’язкового оклад
ного страхування для кам’яниць—до 

п’яти тисяч крб. Відд ІІ-й, 40—183.
— Д и в .  д е н а ц і о н а л і з а ц і я ,  б у 

д і в н и ц т в о .
Будівництво. Ліквідація комітету спри

яння кооперативному та індивідуальному 
будівництву робтдач. осель при НКПраці 
УСРР та його місцевих органів з переда
чею компетенції його почасти Всеукраїн
ському Комітету допомоги житловому 
та комунальному будівншпву при УЕН, 
почасти НКВС—Вищому Технміно-Буді
вельному Комітетові, або Окрвиконко- 
мам, почасти НКФ і почасти НКПраці. 
42—185.



— Санітарні норми та правила для 
лазень громадського користування.

Розд. І. Помешкання Й розміри.
Розд ІІ. Устаткування й влашту

вання.
Розд. П. Водопостачання, каналізація, 

опалення й вентиляція. Відд. ІІ-й, 
30-145.

— Лазні спеціального прнэначежя на 
підприємствах будується, згідно з «юрма
ми, що їх видав НКПраці. Відд. 11-й, 
30—145, увага 2-га до арт. 1-го.

— Проекти будівель, знову будованих 
для місць громадського харчування, а та
кож плани перебудови тих, що існують, 
повинно подавати на висновок сантех
нічних рад. Відд. ІІ-й, 30—147, увага до 
арт. 1-го.

— Статут Одеського Пайового Будів
ничого товариства. Відд. ІІ-й, 31—151.

— Правила зведення . будівель для 
установ. Відд. ІІ-Й, 39—179.

— Д и в .  р а д я н с ь к е  б у д і в н и 
ц т в о .

Будівельні організації. Статути акцій
них товариств з районом діяльностк, що 
не виходить за межі УСРР, затверджує 
Народній Комісаріат, що керує цією га
луззю народиього господарства, в якій 
гадає працювати акційна організація. Но
ва редакція арт. 323 ЦК. 39—176.

Будівельні правила. Надання адміні
стративним органам право застосовувати 
заходи адміністративного впливу за ла
мання будівельних І протипожежних пра
вил, встановлених законом або централь
ними органами влади, як що зламаикя 
це спричинило собою тяжкі наслідки. 
39—177, л. «а* арт. 1-го.

Будинки. Д и в .  с е л я н с ь к і  б у 
д и н к и .

Будинки матери та дитини. Інструкція 
«Про порядок приймання вагітних домо
вих робітниць до будинків матери й ди
тини». Відд 11-й, 35—165.

Бюджет місцевий. Про сільський бюд
жет. 47—212, арт. 14.

— Голову, секретаря та технічний 
апарат сільради утрішуеться на сільсько
му бюджеті або на прибутково-видатко
вому кошторисі сільрад порядком, вста
новленим законом. 47—212, арт. 36.

— Компетенція селищної ради в галузі 
фінансово-4юдаткоаій. 49—213, арт. арт. 
1$ та 17.

— Компетенція міськрад у галузі місь
кого бюджету. 51—214, арт. 15.

— Відрахувати одного відсотку з 
належних надходжень до місцевих бюд
жетів єдиного сільсько-господарського 
податку для утворення фонду на премію
вання поліпшених способів ведення сіль
ського господарства. 55—227.

— Права райвиконкому в галузі фі
нансово-податковій. 56—231, арт. 18.

— Зміна та доповнення «Положення 
про місцеві фінанси УСРР» (Збіри. Узах. 
1926 року, № 74—76, арт. 463).—Нова ре
дакція под. 1-го (арт. арт. 1—9) допов
нення арт. ІІ п. «т>, доповнення арт. 24

л. п. «и» та «к», иова редакція арт. арт. 
33, 36—37, 38, 39, 40 і 41, доповнення арт. 
41х, нова редакція арт .арт. 50 і 53, допов
нення арт. арт. 82і—82*, нова редакція 
розд. 2 под. Ш-го (арт. арт. 88—88), нова 
редакція заголовку под. У-го, нова ре
дакція арт. 106 та перенесення його до 
розділу І под У-го, нова редакція розд 2 
под У-го (арт. арт. 107, 116), скасування 
под УІ-го (арт. арт. 117—123), нова ре
дакція под VII (арт. арт. 124—135), нова 
редакція арт. 136, скасування уваги до 
арт. 136, нова редакція арт. арт. 137, 138, 
140, 141 та 142, доповнення артикулом 
142і, нова редакція арт. арт. 143, 144,
145, 147 і 148, скасування артикулу 146, 
нова редакція додатку 1-го «Положення 
про місцеві фінанси УСРР. 60—238.

Бюджет республіканський. Нова ре
дакція п. 1-го «Списку установам Нарком- 
здоров'я, що є на державному бюджеті в 
1926—27 бюджетовому році». (3. У. 
1927 р., № 14, арт. 83). 44—203.

— Відрахування одного відсотку з 
належних надходжень до республікан
ського бюджету УСРР та АМСРР єди
ного сільсько-господарського податку 
для утворення фонду на преміювання 
поліпшених способів ведення сільського 
господарства. 55—227.

Бюро Скарг РСЬ Засмовання Цен
трального Бюра скарг в складі НК РС1 
УСРР; Бюро скарг АМСРР в складі НК 
РСІ АМСРР, округовнх Бюр скарг—у 
складі відділю Робітничо-Селянської 
Інспекції, окрвиконкомів та районовнх 
уповноважених Бюр скарг при Райвикон
комах. 55—223.

В.
Векселі. Окрвиконкоми можуть робити 

позики в тому числі й під векселі в дер
жавних, кооперативних та приватних 
устало® і осіб. 11—71.

— Інститути УСРР можуть зобов’язу
ватися векселями для потреб підприємств 
і земельних господарств, що є при них. 
ЗО—141, п. «б» арт. 68.

— Доповнення «Векселсвого Статуту» 
(Збіри. У зак. 1922 р., № 20, арт. 321) роз
ділом ІУ-и «Про відновлення прав на 
втрачені векселі». 44—202.

— Право міськрад робити позики в 
державних, кооперативних та приватних 
установ та осіб під векселі та складати 
інші зобов'язання. 51—214, п. «м» арт. 15.

— Право Райвшгсмвсомів видавати век
селі та Інші зобов'язання. 56—231, п. «ф» 
арт. 18.

Вечірні робітничі університети. Д и в .  
р о б і т н и ч і  у н і в е р с и т е т и .

Взаємодопомога. Д и в .  с е л я н с ь к і  
т о в а р и с т в а  в з а є м о д о п о м о г и .

Відпуски. Встановлення для забійників 
та кріпильників, зайнятих на постійній 
роботі, що риють тои ель колеї Мер ефа- 
Херсон, 2-хтижневої додаткової відпуст
ки. Відд ІІ-й, 28—134.

— Робітники та службовці, відряджені



радами фізичної культури для участи на 
Всеукраїнській спартакіаді 1927 р., кори
стуються правом відпустки з залишенням 
пересічного заробітку. Відд. 11-й. 32— 
154.

Відбутки. Надання адміністративним 
органам права застосовувати заходи адмі
ністративного впливу в разі відмови окре
мих громадин від відбутків, якщо ці 
вчинки не злсжавмисн» та за них не вста
новлено відповідальности, арт. 53 Крим. 
Код. 39—177, п. «м», арт. 1.

— Норма оплати праці людности, за
кликаної порядком трудгужвтдбутків на 
боротьбу зі сніговими заметами взимку 
1927—28 року та розмивом колії на заліз- 
ничих шляхах України. Вид. 11-й, 44—202.

Відумерле майно. Постанова з 27-го 
березня 1927 року «Про поліпшення спра
ви соціального забезпечення». (3. У. 1925 р. 
X? 15, арт. ПО) втратила силу з виданням 
постанови ЦВК та РНК СРСР з 28-го 
травня 1927 року «Про порядок викори
стання конфіскованої втдуыерщнни та ні
чийого майна» (3. 3. СРСР 1927 р., № 32, 
ст. 323). 58—233.

Військовий стам. Надзвичайні заходи 
охорони революційного порядку (Адміні
стративний Кодекс УСРР). 63—240, розд. 
7 под. IV.

Військова служба. Про прикладення на 
Україні арт. 112-а союзного закону «Про 
обов’язкову війському службу» (відстро
чення призову наукових робітників). Відд 
П-й, 35—169.

— Інструкція «Про порядок встано
влення факту перебування громадян на 
військовій службі та набуття ними у звяз- 
ку з нею інвалідности». Відд. ІІ-й, 46—220.

Військове урядництво. Порядок адмі
ністративного виселення з касарняннх 
приміщень та приміщень, розташованих 
на території складів військового уряд- 
кицтва, та з будинків, закріплених за вій
ськовим урядництвом. 43—196.

Військові службовці. Інструкція «Про 
порядок забезпечення родин військових 
службовців порядком постанови ЦВК та 
РНК СРСР з 31-го грудня 1926 року.'Відд 
ІІ-й, 28—129.

— Порядок повернення стягань на 
основну та податкову зарплатню військо
вих службовців. Відд 11-й, 46—216.

«Вінелектро». Статут Пайового Това
риства електрофікації Вінницької округи 
«Вінелектро». Відд ІІ-й, 40—187.

«Вісти ВУЦВК’у». Обов'язкове оголо
шення в «Вістях ВУЦВК» по справах про 
відновлення « правах на втрачені цінні 
папери. Арт. 225—4. ЦПК. 33—156, арт. 8.

— Постанова про затвердження стату
тів акційного товариства оголошується 
в «Вістях ВУЦВК’у. Нова редакція арт. 
325 Цкв. Код 39—176.

Виборчі права. Особи, що їх позбавле
но виборчих прав до рад можуть бути 
членами сільсько-господарських коопера
тивів та товариств, з тим, що вони не мо
жуть бути в числі фундаторів їх і не мо
жуть бути обраними до органів їх у п р а 

вління та контролі; усіма іншими правами 
члена сільсько-господарського колективу 
чи кооперативного товариства вони кори
стуються. Відд. Н-й, 29—142.

Видавництва. Статут Видаетщтва га
зети «Комуніст». Відд ІІ-й, 25—115.

Видовища та розваги. Порядок від
криття підприємств для влаштування при
людних видовищ та розваг, порадок ви
дання дозволу на ставлення театральної 
вистави, кіно та інш., та охорона поряд
ку та безпеки підчас прилюдних видовищ 
та розваг. 63—240, розд І, под ХІ-го.

Виїмки. Див. т р у с и  т а  в и ї м к и .
Винаходи. Нова редакція арт. 2 поста

нови з 11 травня 1927 р. «Про фонд роз
витку винаходів, удосконалень і інших 
досягнень в галузі техніки, безпеки та 
професійної гігієни» (3. У. 1927 р., відд. 
ІІ-й, № 18, арт. 88). Відд Н-й, 44-207.

Винові склепи. Інструкція про порадок 
передання Центрослиртоеі колишніх дер
жавних винових склепів та ректифікацій
них заводів. Відд ІІ-й, 28—128.

Виправлення до збірника узаконень 
УСРР. Див. помилки до «Зборннха узако
нень УСРР».

Виселенню Судового наказу приклада
ється при подання вимоги на виселенню 
домового робітника, якщо в розрахунко
вій книжці, або труддоговорі Є відмітка 
про розірвання труддоговору, що вста
новлює речіиець звільнення помешкання 
звільненим робітником. Доповнення арти
кулу 210 ЦПК п. «л». 43—193.

— Про порядок виселення домових ро
бітників (робітниць), що мешкають у най
мача в разі розірвання трудового догово
ру. Доповнення арт. 17і постанови з 28-го 
квітня 1926 року (3. У. 1926 року, № 22, 
арт. 182). 43—195.

— Правила адміністративного виселен
ня громадян з житлових приміщень. 
43—196.

— Героям праці та членам їхніх родин 
підчас виселення їх адміністративним по
рядком надається ті самі пільги, що й 
науковим робітникам, членам товариств 
колгшшіх політичних каторжан та інвалі
дам. 66—252, арт. 3.

Вищі школи. Положення про Інститу
ти УСРР. 30—141.

Власність. Чоловік, жінка та неповно
літні діти не мають права набувати у влас
ність більш 3-х домобудівель за винят
ком того випадку, коли чоловік або дру
жина законно придбали свої домобудівлі 
до одруження. Відд. ІІ-й, 39—182.

Всеукраїнська Асоціація Інженерів. 
Віднесеная Всеукраїнської Асоціяціі Ін
женерів до Науково-технічних організа
цій, на які поширюється пільга, передба
чена постановою РНК СРСР єПро пільги 
науково-технічним організаціям». (3. 3. 
СРСР 1927 р., № 10, арт. 97). Відд. П-й,
29—135.

Всеукраїнська Кооперативна Рада. Дю.
к о о п е р а т и в н і  р а д и .

В. Р. Н. Г. Статути акційних товариств, 
що мають за мету виробничу діяльність,



затверджує В. Р. Н. Г. УСРР, якщо Пра
вління їх перебуває на терені УСРР та 
якщо статути !х не підлягають зате ер-
дженню В. Р. Н. Г. або Р. П. О. СРСР_______
Нова редакція эрг. 323 Цк». Код. 39—176.

В. У. П. Л. Положення про Всеукраїн
ське Управління Лісами (ВУПЛ) Нарком- 
зему УСРР та його місцем органи.

Розд. І. Засади.
Роэд. ІІ. Структура Всеукраїнського 

Управління Лісами.
Розд НІ. Обсяг відання Всеукраїн

ського Управління Лісами.
Розд IV. Місцеві органи Всеукраїн

ського Управління Лісами
А. Округові лісові управління.
Б. Лісництва. 45—205.
Див. В. У. Ц. В. К. С е с і ї  ВУЦВК’у, 

« В і с т и  ВУЦВК'у».

Г.
Гербова оплата. Звільнення від гербо

вого та нотаріальних оплат договорів, що 
складають держпідприемства в справі бу
дівництва та ремонту помешкань для сво
їх службовців (Роз’яснення НКЮ до по
станови ЦВК та РНК СРСР з І6-го жовт
ня 1925 -року.—3. 3. СРСР 1925 р., № 74, 
ст. 542). Відд ІІ-й, 23-106.

— Не підлягають під чинність поста
нов про гербове та «нш. оплати—чинності 
відділів окрвиконкому при передайте за 
постановою окрвиконкому майнових 
об’єктів у відання іншого відділу, як чин
ності, що не е правовиками цивільного 
обороту. Відд М-й, 35—170, арт. 7.

— Договори, що їх складають відділи 
Окрвккомкомів зі сторонніми для окрви- 
комкому фізичними або юридичними осо
бами, підлягають нормам про форму та 
оплату гербовим та нші. оплатами на за
гальних підставах. Відд. ІІ-й, 35—170, 
арт.. 7.

Герої праці. Пш>гн героям праці. 
66—252.

«ГІряопром». Статут Донецького Гір
ничо-Промислового Товариства з обмеже
ною відпоюдальистю «Гцжопром». Відд 
И-й. 36—172.

Гірничо-рятувальні станції. З примі
щень, закріплених за гірничо-рятуваль
ними станціями, можна виселюватн адмі
ністративним порядком осіб, що не ♦’ в 
них на службі. Правила виселена. 43—196.

Гірничі роботи. Про лередакня з 1-го 
липня 1927 року Наркомораці УСРР та 
його місцевим органам функцій що до 
нагляду над безпекою гірничих робіт і 
над гірничо-рятувальною справою. 44— 
198.

Глухівська округа. Доповнення точно
го списку міст та селтец міського типу 
Глухівської округи. 66—250.

Гой вилиці. Правила виселення адміні
стративним порядком з госткнннць, що е 
у безпосередньому господарчому віданні 
держорган». 43—196, п. «д», арт. ).

Громадянство УСРР. Громадянство 
УСРР, його набуття й втрата

Розд І. Громадянство УСРР.
Розд. Іі. Як чужоземним громадянам 

набувати громадянство УСРР.
Розд. Ш. Як вибувати з громадянства 

УСРР.
Роед IV. Втрата громадянства УСРР. 

63—240, под VII.
Громадське харчування. Інструкція 

«Про порядок відкриття та санітарного 
стану їдалень, ресторанів, шинків та піш. 
місць громадського харчування. Відд. ІІ-й,
ЗО—147.

Громадські організації. Дозволяється 
виселяти адміністративним порядком з 
приміщень громадських організацій ро
бітників, що обслуговують приміщення 
після спливу двох тижнів по звільненню 
або попередженню про звільнення. Пра
вила адмтісгратнвного виселення. 43— 
196.

— Про одержання будівель за денаціо
налізацією на підставі господарчо-трудо
вого звязку. Відд. ІІ-й, 23—105.

Гри. Відкриття закладів для платної 
гри та не газардові гри та порядок на
гляду за ними. 63—240, розд. З, под. ХІ-го.

Гуральні. Статут тресту «Об’єднання 
державних гуралень на Україні* скоро
чено «Український Слнртотрест». Відд. 
ІІ-й, 32—159.

Гуртожитки студентські. З приміщень 
студентських гуртожитків дозволяється 
адмітстраттамнм порядком виселюватн 
приватних житців, колишніх студентів та 
студенток, та тих, що ламають встановле
ні правила внутрішнього розпорядку.— 
Правила виселення. 43—196.

д.
Двір. Див. р і л ь н и ц ь к і  т р у д о в і  

г о с п о д а р с т в а  ( д в о р и ) .
Двірнкки. Про двірників та нічних 

сторожів. (Розд. І, лод УІ-го. Адмін. Ко
дексу—Обов’язки людности в справі охо
рони громадського ладу). 63—240.

Держмайно. Про порядок перевласнен- 
ня державного майна підчас реалізації 
держфонд» та про спосіб оформлення 
придбання будинків, що їх продано по
рядком цієї реалізації (Пояснення КНЮ 
порядком тлумачення законів). Відд. ІІ-Й, 
29—143.

Держпідприемства. Див. п і д п р и є м 
с т в а  д е р ж а в н і

Держполітуправдкіня. Обов’язкове за
прошення голови ДПУ з правом ухваль
ного голосу на засідання розподільчої 
комісії підчас розгляду нею справи про 
порушення прохань про умовно-доречін- 
цеве звільнення засуджених надзвичай
ними сесіями.—Нова редакція уваги 3 до 
арт. 18 Поправно-Трудового Кодексу 
УСРР. 43—189.

Держфонди. Див. ф о н д и .
Денаціоналізація. Ліквідація справ, що 

до денаціоналізації дрібних та середніх 
промислових підприємств. 42—186.



— Про одержання юридичними особа
ми будівель за денаціоналізацією на під
ставі господарчо-трудового эвязку з ни
ми. Відд. ІІ-й, 23—105.

— Не можна денаціоналізувати бу
динків на користь держустанов, що є на 
державному або місцевому бюджеті, або 
на користь установ, що не мають права 
юридичної особи. Відд ІІ-й, 23—105, 
арт. 4.

— Не мають права одержати домо- 
будівлі за денаціоналізацією особи, що 
вже одержали одну, дві або три домо- 
будівлі тоді, якщо загальна вартість їх 
разом з будівлею, що П вони прохають 
денаціоналізувати, перевищує вищу нор
му оцінки для денаціоналізації будників 
даної місцевостн більше як на 25%.—Но
ва редакція п. «а», арт. 31 інструкції «Про 
застосований постанови ВУЦВК’у та РНК 
УСРР з 16-го грудня 1925 року» «Про 
продовження речімця про підвищення 
норм оцінки для денаціоналізації будин
ків» (Збірн. Уззк. УСРР 1925 р., відд. 11-й, 
№ 14. арт. 49). Відд. ІІ-й, 29—140.

— Про право забудівників дістати за 
денаціоналізацією у власність будинки, 
що вони їх відбудували або добудува
ли.—(Пояснення НКЮ порядком тлума
чення законів). Відд. П-й, 29—141.

— Права, щоб одержати будинок за 
господарчо-трудовим звязком, не треба 
особливо оформлювати судовим порядком 
спадкоємцям осіб, що померли після 1-го 
лютого 1923 року та мали право одер
жати за денаціоналізацією даний буди
нок, а також члени родин осіб, що по
мерли до 1-го лютого 1923 року, якщо з 
цим будинком еони мали господарчо-тру
довий звязок.—Нова редакція уваги до 
арт. 34 інструкції «Про застосований по
станови ВУЦВК’у та РНК УСРР з 16-го 
грудня 1925 року «Про продовження ре* 
чгнця про підвищення корми оцінки для 
денаціоналізації будинків». Відд. П-й, 
32—156.

Діти. Про розгляд та поліпшення ро
боти ясел і кімнат для годування немо
влят на промислових підприємствах, де 
масово вживається жіночої праці. 39— 
171.

— Заходи до боротьби з дитячою без
притульністю в УСРР. 66—247.

— Інструкція про участь міських, сіль
ських і селищних рад у справі запро
вадження обов'язковосте загального на
вчання дітей. Відд. 11-й, 42—188.

Дитячі будинки. З приміщень, закрі
плених за дитячими будинками, можливо 
виселювати адміністративним порядком 
осіб, що не є на службі в дитячому бу
динкові. Правила про виселення. 43—196.

Дисциплінарний вплив. Постанова НК 
РСІ УСРР про накладення заходів дисци
плінарного впливу, а також зміщення та 
звільнення урядових осіб за негосподар
ність, бюрократизм і тяганину е остаточ
ною і обов'язковою до виконання для 
всіх державних установ та підприємств.—

П. «е», арт. 14і Положення про НК РСІ 
УСРР. 39-170.

— До компетенції сільради належить 
застосовувати заходи дисциплінарного 
впливу відносно членів сільради, сіль
ських виконавців у формі зауважень та 
догани з правом оголошення на зібран
нях виборців. 47—212, п. «к», арт. 12.

— Селищна рада має право застосову
вати заходи адміністративного впливу до 
членів селищної ради та осіб, що їх обра
ла «а посади селищна рада. 49—213, 
п. «з», арт. 13.

— Міськрада має право застосовувати 
заходи дисциплінарного впливу відносно 
членів міськради та осіб, обраних та при
значених міськрадою. 51—214, п. «л>, 
арт. 12.

— Право райвиконкомів застосовува
ти заходи дисциплінарного впливу до чле
нів райвиконкому, чледав сільрад та їх 
президій та до урядових осіб райвикон
кому й підвідомчих йому установ. 56— 
231, п. «д», арт. 17.

— Табель заходів дисциплінарного 
впливу за ламання трудової дисципліни в 
державних установах та в провідному 
апараті державних трестів, синдикатів і 
торговельних та акційних товариств з пе,- 
реважкою участю державного капіталу. 
Відд. 11-й, 28—132.

Дисциплінарні суди. Положення про 
дисциплінарні суди.

Под. І. Організація дисциллгнарних су
дів.

Под. ІІ. Підсудність дисциплінарних 
судів.

Под. III. Заходи впливу, що їх обира
ють дисциплінарні суди.

Под IV. Справування в дисциплінар
них судах.

Под. V. Підзвітність дисциплінарних 
судів. 32—152.

Договори. Дга. п р а в о ч и н н .
Договори міжнародні. Інструкція про 

прикладення «Угоди про спадщину», скла, 
деної між Союзом РСР та Німеччиною. 
Відд. ІІ-й, 40—184.

Документи. Надання права адміністра
тивним органам вживати заходів адміні
стративного впливу до осіб, що користу
ються чужими документами; для пропи
ски та для посвідки особовосте перед 
адміністративними органами. 39 — 177, 
п. «д», арт. 1-го.

Домобудівлі. Див. б у д і в л і ,  д и т я ч і  
б у д и н к и ,  д е н а ц і о н а л і з а ц і я .

Домашні робітники (робітниці). Висе
ляти домового робітника з обсудж уважно
го ним приміщення за судовим наказом 
дозволяється лише тоді, якщо в розра
хунковій книжці або трудовому договорі, 
засвідченому профспілкою та підписано
му довжником є нотатка про розірвання 
труддоговору, шб встановлює речінець 
на з порождения звільненим робітником 
приміщення наймача. Доповнення п. «л», 
арт. 10 ЦЛК. 43—193.

__Про порядок виселення домових
робітників (робітниць), що мешкають у



наймача в разі розірвання труддогово
ру.—Доповнення артикулом 17* постано
ви з 28-го квітня 1926 року «Про умови 
праці робітник» з наймю, що виконують 
вдома у наймача (домові робітники) ро
боту для особистого обслуженкя найма
ча та його родини». 43—196.

— інструкція «Про порядок прийман
ня хворих домових робтпщь та робітни
ків до лікарень і вагітних домових робіт
ниць до «Будинк»" матери й дитини». 
Відд. П-й, 35—165.

Д. П. У. Днв. Д е р ж п о л і т у л р а -  
в л і н н я.

Дуваївськнй Державний Текстильний

Я»ест «Дуксукяо». Статут ДунаТвського 
ержавиого Текстильного Тресту «Дун- 

сукио». Відд. И-й, 26—120.
Друкарні. Днв. п о л і г р а ф і ч н і  п і д 

п р и є м с т в а .
Друковані твори. Всі без винятку по

ліграфічні підприємства повинні надсила
ти до Украінськоі КжжковоТ Палати 
встановлену Наркомосом та Комітетом у 
справах друку кількість примірників дру
кованих творів до видання їх замовни
кові та не пізніше 3-х днів після вигото
влення перших примірників. Обов'язкові 
примірники Украінська Книжкова- Палата 
розподілюе за планом. Нова редакція 
арт.арт. 623, 623* та 624 Код Законів про 
Наросвіту. 43—194.

— Адміністративний нагляд за торго
влею друкованим» творами та виобра<- 
женнямн. 63—240, роэд. Ні, под. ХІУ-го.

Е.
Експертиза. Дна. І н с т и т у т и  Н а у 

к о в о - С у д о в о ї  е к с п е р т и з и .
Екстерни. Про екстернів інститутів. 

30-141.
«Електрика». Нова редакція арт.арт. 8, 

11, 16 і 62 статуту Акційного товариства 
вживання електричної енергії в сільсько
му господарстві на Україні—«Електржа». 
Відд. ІІ-й, 46—219.

Електрофікація. Статут Пайового то
вариства Електрофікації Вінницької окру
ги «Вінелехтро». Відд. 11-й, 40—187.

«Електрохліб». Зміна статуту Пайового 
товариства «Електрохліб». Відд. ІІ-й, 42— 
192.

Епідемія. Див. п о ш е с т і
ЕпізотЛ. Надання права адміністратив

ним органам вживати заходів адміністра
тивного впливу на осіб, шо їм належало 
оповістити про пошесті та про падіж ху
доби. 39—177, п. «б»,*арт. 1-го.

Етикет Всякі етикет» на виробах 
промислових закладів на терені УСРР, 
фабричні знаки, марки, умовно-скорочені 
назви та фірмові назви то-що треба ро
бити яа українській мові, з тим, що до
зволяється' ставити рівнобіжний текст 
всякою іншою мовою. ЗА—157, арт. 16.

€•

Єдиний сільсько-господарський пода
ток. Зарахований надходжень 1926—27 
року єдиного сільсько-господарського по
датку з трестованих радгоспів, за винят
ком відраховане у районові бюджети, до 
особливого фонду кредитування тресто
ваних радгоспів при Всеукраїнському 
Сільсько-Господарчому Банкові. 42—187.

— Про затвердження переліку узако
нень УСРР, що втратили силу з надан
ням чинности постанові ЦБК та РНК 
СРСР з 2-го квітня 1927 року «Положен
ня про єдиний сільсько-господарський 
податок». (3. 3. СРСР 1927 р., № 18, 
ст. 189). 43—191.

— Відрахований одного відсотку з 
надходжень єдиного сільсько-господар
ського податку належного республікан
ським та місцевим бюджетам УСРР та 
АМСРР, для утворення фонду на премію
вання полишених способів ведення сіль
ського господарства. 55—227.

— Додаткові пільги селянству з єди
ного сільсько - господарського податку 
1927—28 року. 55—229.

— Всі надходження єдиного сільсько
господарського податку 1927—28 року з 
трестованих радянських господарств, за 
винятком відраховане, що йдуть безпо
середньо в районовнй бюджет, належить 
зараховувати до особливого фонду креди
тування трестованих радянських госпо
дарств. 67—258.

Ж.
Жінки. Розвиток і поліпшення робо

ти ясел та кімнат для годування немовлят 
на промислових підприємствах, де масово 
вживається жіночої праці 39—171.

— Про права жінок, що одружилися, 
не дійшовши повноліття. Відд. 11-й, 46— 
213.

Житлові приміщення. Випадки, коли 
правила про автоматичне продовження 
договору оренди житлових приміщень, 
(арт. 156 ЦПК) не поширюються на ви- 
наймача, що мав право використати це 
право продовження договору. Доповнен
ня арт. 156 ЦПК увагою 2-ю. 43—192.

— Порядок адміністративного висе
лення громадян з житлових приміщень 
43-196.

— Про житлові пільги, що іх надано 
науковім робітникам.—Тлумачення арт. 19 
постанови ВУЦВК’у та РНК УСРР з 8-го 
грудня 1926 року «Про комірне (мвати- 
рову плату) А заходи до врегулювання 
користування житлом у містах і селтцах 
міського тішу». (Збірм. Узак. 1926 р., 
№ 77—78, арт. 477). Відд 11-й, 29—139.

— Днв. к о м і р н е  ( к в а т к р н а  п л а 
та), б у д і в л і .

Житлове будівництво. Ліквідація Комі
тету допомоги кооперативному та інда- 
відуальному будівництву робітничих



осель при НКПраці УСРР і його місцевих 
органів, з псреданняи компетенції його 
почасти Всеукраїнському Комітету Допо
моги житловому та комунальному будів
ництву при УЕН, почасти до НКВС—Ви
щому технічному будівельному комітето
ві, або окрвикоикомам, почасти НКФ та 
почасти НКПраці. 42—185.

— Звільнення від гербового та нота- 
ріяльної оплати правочкнге, складених 
держпідпркємсгвом, що до будівництва 
чи ремонту приміщень для своїх службов
ців. (Пояснення НКЮ до постанови ЦВК 
та РНК СРСР 16 жовтня 1925 року—3. 3. 
СРСР 1925 р., № 74, ст. 542). Відд. ІІ-й, 
23—106.

Жнтлокооперація. Див. к о о п е р а 
ц і я .  '

3.

Забудівля. Перееласнюватн право за
будівлі раніш, ніж забудівннк зведе бу
дівлю, що він повинен збудувати згідно 
з договором про право забудівлі, допу
скається тільки з дозволу того органу, 
що з ним укладено договір про право за
будівлі. Увага до арт. 79 Цкв. Код. 
55—221.

— Про право забудіаннків дістати за 
денаціоналізацією у власність будинки, 
що вони їх відбудували, або добудували 
(Пояснення НКЮ порядком тлумачення 
законів). Відд. Н-й, 29—141.

Залізниці. Див. ш л я х и .
Законодавчі акти. Декрети, постанови 

та розпорядження ВУЦВК’у, РНК і УЕН 
та центральних урядництв УСРР оголо
шується двома мовами: українською та 
російською, а особливо важливі акти: 
українською та мовами нацменшостей 
УСРР. 34—157, арт.арт. 9 та 10.

Законодавчі акти та розпорядження 
уряду УСРР, скасовані, змінені або до

повнені постановами уряду УСРР.

. /9/9 рік.

— Втратив силу декрет «Про відокре
млення церкви від держави та школи від 
церкви». («Збірн. Узак.» 1919 р., № З, 
арт. 37). 63—240, арт. 2 под «А» додатку 
(переліку).

— Втратила силу постанова «Тимчасо
ве положення про середню школу» (Збірн. 
Узак. 1919 року, № 5, арт. 59). 63—240, 
арт. 2, под. «А» додатку (переліку).

— Втратила силу постанова «Про ре
лігійні відправи та навчання закону бо
жого в українській радянській школі» 
(Збірн. Узак. УСРР 1919 року, № 6, 
арт. 69). 63—240, арт. З, под. «А» додатку 
(переліку).

— Скасовано постанову з 9-го березня 
1919 року «Про обов’язкове студіювання 
в школах місцевої мови, а також історії 
та географії Украіни» (36. Узак. УСРР 
1919 р., № 23, арт. 260). 34—157.

— Втратив склу декрет РНК УСРР 
«Про переданим історичних та мистецьких 
коштовностей під заряд Народи ього Ко
місаріату Освіти* (36. Уз. УСРР 1919 ©., 
К* 34, арт. 395). 63—240, арт. 4, под «А* 
додатку (переліку).

— Втратила силу постанова Народ- 
нього Комісаріату Освіти «Про вилучення 
з помешкань вищих шкіл Республіки сим
волів релігійних культів та про необов’яз
ковість викладу дисциплін релігійного ха
рактеру» (36. Уз. УСРР 1919 р., № ЗО, 
арт. 422). 63—240, арт. 5 под «А» додат
ку (переліку).

то рік
— Скасовано постанову ВУЦВК’у з 

21 лютого 1920 р. «Про вживання по всіх 
установах украінськоі моєи нарівні з ве
ликоруською» (36. Уз. УСРР 1920 р.,№1, 
арт. 5). 34—157.

— Втратила силу постанова РНК УСРР 
з 3-го серпня 1920 р. «Про погодження 
законодавчої практики УСРР і РСФРР 
що до питання про відокремлення церкви 
від держави» (36. Уз. УСРР 1920 р., & 22, 
арт. 435). 63—240, арт. 6, под. «А» додат
ку (переліку).

— Втратив силу декрет РНК УСРР з 
21-го вересня 1920 р. «Про заведення 
украінськоі мови у школах та радянських 
установах» (36. Уз. УСРР 1920 р., № 24, 
арт. 509). 34—157.

— Втратила силу постанова РНК УСРР
з 28-го грудня 1920 р. «Про заборону 
виїзду буржуазії за межі УСРР» (36. Уз. 
УСРР 1920 р., 28, арт. 600). 63—240,
арт. 7, под. «А» додатку (переліку).

/927 рік.
— Втратила силу постанова ВУЦВК’у і 

РНК УСРР з 27 липня 1927 р. «Про поря
док провадження трусів і арештів членів 
губ. і повітенконкоміе» (36. Уз. УСРР 
1921 р., № 14, арт. 394). 63—240, арт. 8, 
под. «А» додатку (переліку).

— Втратив силу артикул 4 постанови 
РНК УСРР з 18-го жовтня 1921 р. «Про 
приватні видавшштва» (36. Уз. УСРР 
1921 р., № 21, арт. 601). 63—240, арт. 9, 
под «А» додатку (переліку).

— Втратив силу декрет РНК УСРР з 
1-го листопада 1921 р. «Про відкриття ма
газинів санітарН та гігієни». (36. Узак. 
УСРР 1921 р., ч. 22, арт. 636). 63—240, 
арт. 10, под «А» додатку (переліку).

— Втратив силу декрет РНК УСРР з 
15 листопада 1921 р. «Про порядок рекві
зиції І конфіскації майна приватних осіб 
та товариств* (36. Уз. УСРР 1921 р.,№23, 
арт. 687). 63—240, арт. 11, под «А» до
датку (переліку).

— Скасовано постанову з 26 грудня 
1921 р. «Про товариства (артілі) відпові
дальної праці» (36. Уз. УСРР 1921 р., 
№ 26, арт. 777). 66-241.



— Втратила силу постанова РНК 
УСРР з 26 грудня 1921 р. «Про розподіл 
предметів медико-санітарного призначен
ня». (36. Узак. УСРР 1921 р., Хе 26, арт. 
778). 63—240, арт. 12, под. «А* додатку 
(переліку).

1922 рік.

— Скасування постанови з !0-го груд
ня 1921 року «Положення про соціяльне 
забезпечення робітників і службовців в 
разі тимчасової й постійної втрати пра
цездатносте » членів їхніх родин в разі 
смерте їх годувальника» (36. Узак. 
1922 р.. Хё 4, арт. 59). 46—206.

— Скасування постанови з 7-го лю
того 1922 року «Про зміну і доповнення 
декрету РНК з 10-го грудня 1921 року» 
«Про соціяльне забезпечення робітників і 
службовців» (36. Уз. 1922 р., X? 6, арт. 96). 
46-206.

— Зміна постанови з 15-го лютого 
1922 року «Про дрібну та середню про
мисловість» (36. Уз. 1922 р., Хе 7, арт. 123). 
42—186.

— Втратив силу декрет з 5-го квітня 
1922 року «Про кредитову кооперацію» 
(36. Уз. 1922 р., № 16, арг. 269). 35—165.

— Доповнення «Вексельового статуту» 
(36. Уз. 1922 р., Хе 20, арт. 321) розділом 
4-м—«Про відновлення прав па втрачені 
векселі». 44—202.

— Втратила силу постанова з 30-то 
серпня 1922 року «Положення про видан
ня обов’язкових постанов та накладання 
за їх порушення кар в адміністративному 
порядкові» (36. Уз. УСРР, 1922 р., Хе 38, 
арт. 577). 63—240, арт. 14, под «А» до
датку (переліку).

— Втратила силу постанова з 22-го 
серпня 1922 року «Про торгівлю». (Зб. 
Узак. 1922 р., № 35, арт. 547). 63—240, 
арг. 14, под. «А» додатку (переліку).

— Втратила силу постанова з ЗО серп
ня 1922 р. «Положення про Видання обо
в’язкових постайво та накладення за їх 
порушення стягань адміністративним по
рядком» (3. У. 1922 р., № 38, арт. 577). 
63—240, арт. 15, под «А» додатку (пере
ліку).

— Скасовано постанову з 5-го ве
ресня 1922 року «Про порядок адміні
стративного виселення громадян із замет- 
куваних ними приміщень» (Зб. Уз. 1922 р., 
Хг 39, арг. 581). 43—196.

— Втратила силу постанова з 19-го 
липня 1922 року «Про влаштування лоте
рей державними установами». (Зб. Уз. 
1922 р., № 31, арт. 485). 63—240, арт. 13, 
под «А» додатку (переліку).

- — Скасування постанови з 13-го ве
ресня 1922 р. «Про надання чинности Кри
мінально • Процесуальному Кодексові 
УСРР». (Зб. Уз. 1922 р., № 41, арт. 598). 
36—167, п. «а», арт. 2.

— Зміна арт.арт. 22, 143 і 170 Крим- 
нально-Проц. Кодексу УСРР 1922 р. (Зб. 
Уз. 1922 р., X» 41, арт. 598). 34—157.

— Втратила силу постанова з 24-го .

жовтня 1922 року «Про відновлення втра
чених документів» (Зб. Уз. 1922 р., X* 45, 
арт. 660). 63—240, арт. 16, под. «А» додат
ку (переліку).

— Втратила силу постанова з 25-го 
жовтня 1922 р. «Про вільний переїзд всіх 
громадян по терену УСРР» (Зб. Уз. УСРР 
1922 р., X* 46, арт. 677). 63—240, арт. 17, 
под. «А» додатку (переліку).

— Зміна §§ 23, 25 і 26 засад Кодексу 
Закомів про освіту (Зб. Уз. 1922 р., Хе 49, 
арт. 729). 34—157.

Скасування розд. 1-го (арт.арт. 313— 
339), 3 (арт.арт. 367 — 370), 4 (арт.арт. 
371—387) та 5 (арт.арт. 387—396) відділу 
1-го, ч. ІІ, «снити 3-І Кодексу законів про 
Народню Освіту УСРР (36. Уз. 1922 р., 
Хе 49, арт. 729). 30—141.

— Нова редакція арт.арт. 623, 623і та 
624 Кодексу Законів про Народню Освіту. 
(Зб. Уз. 1922 р.. Хе 49, арт. 729). 43—194.

— Втратила силу постанова з 29-го ли
стопада 1922 року «Про порядок кори
стування печатками з державним гербом» 
(Зб. Уз. 1922 р., Хе 50, арт. 747). 63—240, 
арт. 18 под. «А» додатку (переліку).

— Нова редакція арт.арт. 19, 20, 23, 
25, 26і, 27—37, 38—40, 41—65*, 70, 79-83, 
86, 88—90, 173, 177/ 180—194, 207—222 та 
скасування арт. 92 та уваги до арт. 172 
Земельного Кодексу (Зб. Уз. 1922 р., 
Хе 51, арт. 750). 40—180.

— Нова редакція л. «е», арт. 47 Ко
дексу Законів про працю (Зб. Уз. 1922 р., 
Хе 52, арт. 751). 30—179.

— Втратила силу постанова з 6-го 
грудня 1922 року «Про притягнення на
селення до гужової та трудової повинно
сте за для ліквідування стихійного не
щастя» (36. Уз. 1922 р., ч. 53, арт. '766). 
63—240, арт. 19 под. «А» додатку (пе
реліку).

— Доповнення увагою до арт. 79 Цнв. 
Кодексу УСРР (Зб. Уз. 1922 р., Хе 55, 
арт. 780). 55-221.

— Доповнення арт. 101 Цивільного Ко
дексу УСРР (Зб. Уз. 1922 р., Хе 65, 
арт. 780), увагою 4-ю. 35—163.

— Доповнення увагою 2-ю артикулу 
156 Цив. Кодексу УСРР (Зб. Узак. 1922 р., 
Хе 55, арт. 780). 43—192.

— Нова редакція розд. 4-го, под. Х-го 
(арт.арт. 318—318», 319—319*, 320—320* та 
321—321м) Цив. Кодексу УСРР (Зб. Уз. 
1922 р., Хе 55, арт. 780). 58—236.

— Нова редакція арт.арт. 323, 323і, 
323» та 325 Цивільного Код УСРР (Зб. 
Уз. 1922 р., Хе 55, арт. 780). 39—176.

— Зміна розд «А» додатку 3-го (до 
арт. арт. 69—70) до Цивільного Кодексу 
УСРР «Про порядок реквізиції й конфі
скації майна приватних осіб та това
риств» (Зб. Уз. 1922 р., Хе 55, арт. 780) 
идд. 6-м розд. IV Адингістраггмвн. Ко
дексу УСРР. 63—240, арт. 1, под «Б* до
датку (переліку)..

— Скасовано постанову з 26-го груд
ня 1922 року «Про відкриття Юридичних 
Короткоречінцевнх Курсів» (36. Уз. 
1922 р., Хе 56, арт. 802). 32—150.



1923 рік.

— (..касування постанови з 16-го січня 
1923 року «Інструкція «Про прикладення 
декрету РНК від 5-го вересня 1922 року 
«Про порядок адміністративного висе
лення» (36. Уз. 1923 року, № 2, зрт. 31). 
43—196.

— Втратили склу арт. арт. 1, 2, 12, 17, 
19 та 21 постанови з 24-го січня 1923 року 
«Про відновлення сільського господар
ства та сільсько-господарської промнсло- 
вости і організацію для селянства сіль- 
сько-господарского кредиту» (36. Узак. 
1923 р. № 3, арт. 63). 39—175, арт. 1.

— Втратила силу постанова з 23-го 
січня 1923 року «Про право розпочинати 
торгівлю медикаментами» (36. Уз 1923 
року, № 4, арт. 69). 63—240, арт. 20, под. 
«А» додатку (переліку).

— Втратила силу постанова з 30-го 
січня 1923 року «Про порядок провад
ження торгівлі друкарськими машинами 
та шрифтами (36. Уз. 1923 р., X* 4, арт. 
76). 63—240, арт. 21, под. «А» додатку (пе
реліку).

— Втратила силу постанова з 26-го 
лютого 1923 року «Про порядок відкрит
тя друкарських підприємств та догляду 
за ними. (36. Уз. 1923 р., № 7, арт. 117). 
63—240, арт. 22, под. «А» додатку (пере
ліку).

— Скасування місцевих комісій від
критих постановою з 26-го лютого 1923 
року «Про порядок повернення спожив
чій кооперації підприємств, що належали 
їй» (36. Уз. 1923 року, X? 7, арт. 118).
42—181.

— Втратила силу постанова з 9-го 
травня 1923 року «Про порядок скликан
ня з'їздів та нарад» (36. Уз. 1923 року, 
X* 16, арт. 277). 63—240, арт. 23, под. «А» 
додатку (переліку).

— Втратила склу постанова з 11-го 
травня 1923 року «Про реєстрацію това
риств повних та на вірЬ (36. Уз. 1923 р., 
Х« 16, арт. 284). 55—228, арт. 1.

— Втратила силу постанова з 25-го 
травня 1923 року «Про відновлення за
гублених документів» (36. Уз. 1923 р., 
X» 17, арт. 303). 63—240, арт.арт. 16 і 24 
под. «А» додатку (переліку).

— Втратила силу постанова з 30-го 
травня 1923 р. «Про порядок переведен
ня трудгужвідбуткі» у справі ліквідації 
стихійного лиха* (36. Уз. 1923 р., № 22— 
23, арт. 322). 63—240, арт. 25 под. «А» до
датку (переліку).

— На розвиток арт.арт. З та 5 поста
нови з 1-го червня 1923 р. «Про санітарні 
органи республіки» (36. Уз. 1923 р., 
Х« 22—23, арт. 331). Ввдд. Н-й, 46—211.

— Зміна постанови з 6-го червня 1923 
року «Про встановлення прав на промис
лові підпркємтсва» (36. Уз. 1923 р., Х«22— 
23, арт. 335). 42—186.

— Втратила силу постанова з 23-го 
червня 1923 року «Про порядок заснуван
ня товариств сільсько-господарського кре

диту» (36. Уз. 1923 р., X* 24, арт. 362). 
39-175.

— Втратила силу постанова з 11-го 
липня 1923 року «Про доповнення поста
нови з 11-го травня 1923 року «Про реє
страцію товариств повних т на віру» (36. 
Уз. 1923 р., № 26, арт. 388). 55—223, 
арт. 2.

— Скасування постанови з 27-го черв
ня 1923 року «Про заходи в справі украї
нізації шкільно-вкховавчих та культур
но-освітніх установ» (36. Уз. 1923 р., 
№ 29, арт. 430). 34—157.

— Скасування декрету з 1-го серпня 
1923 року «Про заходи забезпечення рав
ноправности мов • про допомогу розвит
ку української моєи» (36. Уз. 1923 р., 
№ 29, арт. 435). 34-157.

— Втратила силу постанова з 3-го 
серпня 1923 року «Про особові посвідки» 
(36. Уз. 1923 р., X» 29, арт. 436). 63-240, 
арт. 26 под «А» додатку (переліку).

— Нова редакція арт. 4-го постанови 
з 3-го серпня 1923 року «Про особові 
посвідки» (36. Уз. 1923 р., № 29, арт. 436). 
29—138, арт. З роад. 5-го.

— Втратила силу постанова з 15-го 
серпня 1923 року «Про влаштування міс
цевих лотерей» (36. Уз. 1923 року, № ЗО, 
арт. 446). 63—240, арт. 27 под «А» до
датку (переліку).

__Зміна постанови з 24-го серпня
1923 року «Про зміни та доповнення де
крету «Про порядок повернення спожив
чій кооперації належних їй підприємств 
(36. Уз. 1923 року, X? 32, арт. 473).—Ска
сування мішаних комісій. 42—181.

— Втратила силу постанова з 14-го ве
ресня 1923 року «Положення про адресо
ві бюра» (36. Уз. 1923 р., ч. 34, арт. 494). 
63—240, арт. 28 под «А» додатку (пере
ліку).

— Скасування уваги до арт. 14 та до
повнення арт. 14і «Положення про На
родній Комісаріят Р об іттмо-Селянської 
Інспекції УСРР». (36. Уз. 1923 р., № 37, 
арт. 512). 39—170.

— Скасування п. «а» арт. 2-го, а та
кож скасування арт. 4-го постанови з 
12-го жовтня 1923 року «Про порядок ви
дачі та оплат» лісу на пні» (36. Уз. 1923 р., 
X? 37, арт. 514). 66—255.

— Втратила силу постанова а І9-го 
грудня 1923 року «Інструкція про поря
док реєстрації акційних товариств (пайо
вих товариств)» (36. Уз. 1923 року, № 46, 
арт. 582). 55—228, арт. 3.

1924 рік.

— Втратила силу постанова з 2І-го 
січня 1924 року «Про надання органам 
міліції* права накладати адміністраційкі 
кари», (36. Уз. 1924 р., № 4—6, арт. 24). 
63—240, арт. 29 под «А» додатку (пере
ліку).

— Втратила силу постанова з 22-го 
січня 1924 року «Про подання декларації 
в справі рентового оподаткування земель



<<

міських і даних транспортові» <36. Уз. 
1925 року, Ні 6, арт. 37). 44—201.

— На розвиток постанови з 19-го лю
того 1924 року «Про преміювання за 
викриття осіб, що свавільно рубають і 
безакомно користають з лісів і лісових 
дільниць» (36. Уз. 1924 року, Ні 6, арт. 49). 
Відд ІІ-А, 46—212.

— Скасування постанови з 23-го лю
того 1924 року «Положення про Бюро 
скарг Робітничо-Селянської Інспекції 
Україні» (36. Уз. 1924 р.. № 6, арт. 55). 
55-223.

— Скасування постанови з 7-го квітни 
1924 р. «Про утримання родин робітників 
юстиції, відряджених на юридичні курси» 
(36. Уз. 1924 р., Ні 9, арт. 85). 32—150.

— Втратила саду постанова з 16-го 
квітня 1924 року «Про зміну п. 8 «Поло
ження про адресові бюра» (36. Уз. 
1924 р., №6 9, арт. 92). 63—240, арт. ЗО, 
под. «А» додатку (переліку).

— Зміна постанови з 30>го квітня 
1924 р. «Про зміни та доповнення арт. 623 
Код. Законів про Народмо Освіту УСРР 
та про обов’язкові примірники друкова
них творів» (36. Уз. 1924 р., № 10. арт. 97).
43—194.

— Втратила силу постанова з 25-го 
червня 1924 року «Про порядок вико
нання обов'язкових постанов місцевих 
виконкомів на території смуги внвласнен- 
ня залізниць» (36. Уз. 1924 р., № 14, арт. 
137). 63—240, арт. ЗІ, под «А» додатку 
іпереліку).

— Втратила силу постанова з 27-го 
червня 1924 року «Про торгівлю» (36. Уз. 
1924 року, Ні 15, арт. 149). 63—240, арт. 32 
под. «А» додатку (перелясу).

— Втратила склу постанова з 9-го лил
ия 1924 року «Про сільських еюсоиавців» 
(Збірн. У зак. 1924 р, № 15, арт. 152). 63— 
240, арт. 33 под. «А» додатку (переліку).

— Нова редакція арт.арт. 14, 19 та 23 
уваги до арт. 82, п. «а», ч. 2-ої, арт. 187, 
арт. 191, п. 1 арт. 211, арт.арт. 224 та 225 
(розд ХХУ-а) та доповнення увагою 
2 цгг. 24, арт.арт. 225* 225”, арт. 266* 
Цив. Проц. Кодексу. (36. Уз. 1924 р., 
№ 16—17, арт. 156). 33—156.

— Доповнення арт. 261 Цив. Проц. Ко
дексу. (36. Уз. 1924 р., № 16—17, арт. 156) 
увагою. 29—138, арт. 1, розд. V.

— Доповнення арт. 9 Цю. Проц. Код. 
УСРР (36. Уз. 1924 р., № 16—17, арт. 156). 
34—167.

.— Доповнення л. «а», арт. 210 Цив. 
Проц. Кодексу (36. Ув. 1924 р., № 16—18, 
арт. 156). 43-193.

— Скасування комкай, утворених по
становою з 13-го серпня 1924 року «Про 
ліквідацію взаємних лретеюй між злікві
дованими харч органами та Іхянан контр
агентами» (36. Уз. 1924 р., № 26—27, 
арт. 210). 35—158.

— Втрати» склу постанова з 25-го ве
ресня 1924 р. «Про фірму» (36. Уз. 1924 р., 
>4 39, арт. 352). 55—226.

— Втратила силу постанова з 2-го 
жовтая 1924 року «Про торговельний

реєстр» (36. Уа. 1924 р., № 39, арт. 253) 
55—228, арт. 4.

— Скасування постанови з 3-го 
жовтня 1924 року «Про зміну л. 2 арт. 107 
Крш. Проц. Кодексу та про спрощення 
порядку провадження справ, що до зло
чинів, передбачених у арт. арт. 140 та 
140і—-Крим. Кодексу» (36. Уз. 1924 р., 
№ 40, арт. 269). 36—167, п. «6» арт. 2.

— Нова редакція уваги до арт. 1 по
станови з 22-го жовтня 1924 року «Про 
стягання зборів у спірних справах про 
землекористування, що знаходяться 8 ві
данні земельно-судових комісій» (36. Уз. 
1924 р., № 42, арт. 267). 66—257.

— Нова редакція арт. 6-го постанови 
з 22-го жовтая 1924 р. «Про відвод землі 
селжкьким комітетам громадської вза
ємодопомоги» (Зб. Уз. 1924 р., № 42, 
арт. 268). 46—211.

— Втратила силу постанова з 11-го 
листопада 1924 року «Про нічних сторо
жів» (Э6. Уз. 1924 р., № 49, арт. 292). 
63—240, арт. 34, под, «А» додатку (пере- 
лку).

— Скасування постанови з 26-го ли
стопада 1924 року «Про роботу Бюра 
Скарг Робітничо-Селянської Інспекції 
УСРР (36. Уз. 1924 р., № 50, ерг. ЗОЇ). 
55—223.

— Доповнення постанови з 10-го 
грудня 1924 року «Про встановлення 
точного списку міст та селищ міського 
гніту на Чернигірщю»—(36. Уз. 1924 р., 
№ 15, арт. 315). 66—250.

— Втратила силу постанова з 30-го 
липня 1924 року «Про приблудну худобу» 
(36. Уз. 1924р., К? 56, арт. 335). 63—240, 
арт. 39 под, «А» додатку (переліку).

— Нова редакція арт. 8 статуту акцій
ного товариства «Укрмедторг» (Зб. Уз.
1924 р., відділ ІІ-й, № 4, арт. 9). Відд. ІІ-й, 
44—198.

— Нова редакція арт. арт. 8, 11, 16 
та 62 статуту акційного товариства 
«Вживання електричної енергії в сіль
ському господарстві на Україні «Елект
рика» (Зб. Уз. 1924 р., від ІІ-й, № 21—22, 
арт. 22). Відд Н-й, 46—219.

1925 рік.

— Скасування постанови з 5-го січня
1925 року «Про зміну арт. 211 Цкв. Проц. 
Код УСРР» (Зб. Уз. 1925 р., № 2, арт. 6). 
33—156.

— Скасування постанови з 11-го лю
того 1925 року «Про комітети допомоги 
кооперативному будівництву робітничих 
осель» (36. Уз. 1925 р., Ні 6, арт. 33).
42—185.

— Скасування постанови з 5-го бе
резня 1926 року «Про організацію ясел І 
кімнат для годування немовлят на про
мислових підприємствах, де масово вжи
вається жіночої праці» (36. Уз. 1925 р., 
№ 6—7, арт. 60). 39—171.

— Нова редакція артикулу 15 поста
нови з 12-го лютого 1925 року ^Про са-



нгтэрний догляд за виготовленням, схо
вом та продажем харчових продукт», 
смакових речовин і напоїв»: (36. Уз. 
1925 р., № 8, арт. 61). 55-225.

— Доповнення постанови з 13-го бе
резня 1925 року «Про встановлення точ
ного списку міст, селмц міського типу на 
Донеччині» (36. Уз. 1925 року, X» 12, 
арт. 91). 66—251.

— Скасування постанови з 13-го бе
резня 1925 року «Про Всеукраїнське, гу
берніальні та округові Управління Селян
ськими будинками та хатами-читальнями» 
(36. Уз. 1925 р., № 12, арт. 93). 33—153.

— Скасування постанови з 13-го бе
резня 1925 року «Про Товариство «Се
лянський Будинок» та районові й окру
гові їхні спілки» (36. Уз. 1925 р., № 12, 
арт. 94). 33—155.

— Скасування постанови з 26-го бе
резня 1925 року «Про порядок адміні
стративного виселення громадян іа за
мешкуваних ними помешкань» з 5-го ве
ресня 1922 року та інструкції Про прик
ладення цієї постанови з 16-го січня 
1923 року» (36. Уз. 1925 року, № 15, 
арт. 107). 43—196.

— Втратила силу постанова з 27-го 
березня 1925 року «Про поліпшення спра
ви соцгялького забезпечення» (36. Уз. 
1925 р., № 15, арт. ПО). 58—233.

— Скасування постанови з 27-го бе
резня 1925 року «Про зміну уваги до 
арт. 1 постанови ВУЦВК’у та РНК УСРР 
з 22-го жовтня 1924 року «Про стягання 
зборів у спірних правах про землекори
стування, що знаходиться у віданні зе- 
мельно-комісій» (36. Уз. 1925 р., № 16, 
арт. 117). 66—257.

— Зміна постанови з 30-го квітня 1925 
року «Про зміну порядку розвязакня 
скарг на відмову повернути підприємства 
їхнім колишнім володільцям» (Збірн. Уз. 
1925 р., № 24, арт. 180). 42—186.

— Скасування постанови з 30-го квіт
ня 1925 року «Про надання права безспір- 
ного стягання адміністративним порядком 
кредитовим та нільсько • господарським 
кредитовим товариствам» (36. Уз. 1925 р., 
X? 25, арт. 189). 35—164.

— Скасування постанови з 30-го квіт
ня 1925 року «Про заходи термінового пе
реведення повної українізації радянсько
го апарату» (36. Уз. 1925 р., № 26. 
арт. 202). 34—157.

— Скасування постанови з 16-го трав
ня 1925 року «Про порядок виселення з 
залізницях помешкань, що знаходяться в 
смузі енвласнення осіб, які не є на по
саді в транспорті» (36. Уз. 1925 р., № 26, 
арт. 206). 43—196.

— Скасування арт. 2-го постанови з 
19-го травня 1925 року «Про заходи до 
комплектування лікарським персоналом 
сільських медично-санітарних установ» 
(36. Уз. 1925 р., № 27, арт. 212). 43—196.

— Втратила силу постанова з 23-го 
травня 1925 року «Про речінець видання 
урядницьких інструкцій до застосування 
постанов Всеукраїнського Центрального

Виконавчого Комітету та Ради Народніх 
Комісарів УСРР» (36. Уз. 1925 р., М 27, 
арт. 216). 63—240, арт. 35 под. «А» до
датку (переліку).

— Втратила силу постанова з 10-го 
червня 1925 року «Про порядок спроще
ної реєстрації державних промислових 
об’єднань і окремих підприємств, реорга
нізованих на засадах, установлених поста
новою ВУЦВК’у з 2-го липня 1923 року» 
(36. Уз. 1925 р., № 32, арт. 247). 55-228, 
арт. 5.

— Втратила склу постанова з 24-го бе
резня 1925 року «Про порядок оскаржен
ня чинностей місцевих органів влади» (36. 
Уз. 1925 р., № 33—35, арт. 255). 63-240, 
арт. 36 под. «А» додатку (переліку).

— Втратили силу арт.ерт. 2, 3, 4 та 5 
постанови з 17-го червня 1925 року «Про 
реорганізацію податкових органів у звяз- 
ку з переходом «а трьохступневу систему 
управління на Україні» (36. Уз.' 1925 р., 
X? 37, арт. 271). 44—201.

— Втратила силу постанова з 6-го лип
ня 1925 р. «Про порядок провадження 
стягань спірним порядком сум неподат
кового характеру» (36. Уз. 1925 р., 'X* 54, 
арт. 321). 63—240, арт. 37, под. «А» додат
ку (переліку). і

— Втратила силу постанова з 15-го 
липня 1925 року «Про порядок, як мають 
користуватися установи, організації, при
ватні особи державним прапором УСРР» 
(36. Уз. 1925 р., Хе 66, арт. 330). 63—240, 
арт. 38 под «А» додатку (переліку).

— Скасування постанови а 16-го липня 
1925 року «Про практичні заходи украї
нізації радянського апарату» (36. Уз. 
1925 р.. № 56, арт. 332). 34—157.

— Скасовано арт. 19 постанови з 5-го 
серпня 1925 р. «Про заходи до переведен
ня загального навчання» (36. Уз. 1925 р., 
X» 62—63, арт. 355). 43—196.

— У розвиток арт. 7 постанови з 5-го 
серпня 1925 р. «Про заходи до переведен
ня загального навчання» (36. Уз. 1925 р., 
X* 62-63, арт. 355). Відд И-й, 42—188.

— На розвиток постанови з 19-го серп
ня 1925 року «Про такси штраф овнх стя
гань за лісові праволомства» (36. Уз. 
1925 р., X» 64—65, арт. 368). Відд. И-й, 
46—212.

— Втратила силу постанова з 19-го 
серпня 1925 року «Про такси штрафовнх 
стягань за лісові праволомства» (36. Уз. 
1925 р., Хе 64—65, арт. 368). 63—240, арт. 
40 под. «А» додатку (переліку).

— Скасування постанови з 31-го верес
ня 1925 року «Про розподіл друкованих 
творів УСРР, надсиланих до Української 
Книжкової Палати обов’язковим поряд
ком» (36. Уз. 1925 року, № 66, арт. 380).
43—194.

— Скасування постанови з І6-го ве
ресня 1925 року «Про доповнення арт. эрг. 
25, 189 та про зміну та доповнення части
ни 4 под 3 Земельного Кодексу УСРР 
«Про порядок розгляду земельних спо
рів» (2К5. Уз. 1925 р., Хе 68—69, арт. 393). 
40-180.



и

— Роз'яснення арт. 21 «Такси оплати 
н отарі ялъннх чинностей і правила спра
вляння нотаріальних зборів» (36. Уз. 
1925 р-, № 70, арт. 401). Відд ІІ-А, 30—146.

— Скасування постанови з 23-го ве
ресня 1925 року «Про зміну арт. 623і Ко
дексу Захоню про Народню Освіту УСРР» 
(36. Уз. 1925 р., № 71, арт. 408). 45-194.

— Доповнення постанови з 23-го ве
ресня 1925 року «Про земель» розпоряд
ки в смузі міст і містечок» (36. Уз. 1925 р., 
№ 72, арт. 411). 31—142.

— Втрата» силу зрт.врт. 8—9 поста
нови з 30-го вересня 1925 року «Про дер
жавну печатку» (36. Уз. 1925 р., № 73, 
арт. 423). 63—240, арт. 41 под. «А» додат
ку (переліку).

— Втратила склу постанова з 7-го 
жовтня 1925 року «Про порядок реєстра
ції товариств та спілок, що не мають не 
меті добувати прибутків і про порядок 
догляду за ними» (Э6. Уз. 1925 р., № 75— 
76, арт. 438). 63—240, арт. 42 под. «А» до
датку (переліку).

— Доповнення увагою арт. 9-го по
станови з 7-го жовтня 1925 р. «Про по
рядок ліквідації кооперативних організа
цій, з'єднання їх та розділу» (36. Уз. 
1925 р., № 75-76, арт. 439). 35—166.

— Втратила силу постанова з 7-го 
жовтня 1925 року «Про оголошення уря
дових актів, що не мають законодавчого 
значіння» (36. Уз. 1925 р., № 79, арт. 453). 
63—240, арт. 43 под. «А» додатку (пере
ліку).

— Скасування постанови з 2-го жовт
ня 1925 року «Про збільшення розміру 
відраховане до Всеукраїнського фонду 
робітничої медицини» (36. Уз. 1925 р., 
Ні 81, арт. 472). 66-249.

— Скасування постанови з 4-го листо
пада 1925 року «Про зміну артикулу 3 по
станови «Про організацію ясел і кімнат 
для годування немовлят на промислових 
підприємствах, де масово вживається жі
ночої праці» (36. Уз. 1925 р., Ні 81, 
арт. 479). 39-171.

— Втратила силу постанова з 4-го ли
стопада 1925 р. «Про винятковий стан» 
(36. Уз. 1925 р., № 82, арт. 484). 64-240, 
арт. 44, под «А» додатку (переліку).

— Доповнення та зміна постанови з
28-го жовтня 1925 року «Про округові 
з’їзди рад і округові виконавчі комітети» 
(Зб.Уз. 1925 р., № 83, арт. 486). 29—138. 
розд. Пі.

— Доповнення та зміна постанови з 
28-го жовтня 1925 року «Про районові 
з’їзди рад та районові виконавчі кохвте- 
ти» (36. Уз. 1925 р., № 84, арт. 488). 29— 
138, розд. Н.

— Скасовано постанову з 28-го жовт
ня 1925 року «Про районові з'їзди рад та 
районові виконавчі комітети» (Зб. Уз. 
1925 р., № 84, арт. 488). 55—231, п. «а», 
арт. 2-го вступної постанови.

— Доповнення пактом 11-м, под «А» 
арт. 12-го, р.п. 15—20 под «Б» арт. 12, 
п.п. 12—30 под «В» арт. 12, п. 7 под «Г» 
арт. 12, л. 12-м под «Ж» арт. 12 та нова

редакція п.п. 1, 2 под «Г* арт. 12 поста
нови з 28-го жовтня 1925 року «Про сіль
ські ради» (36. Уз. 1925 р., № 85, арт. 
489). 29—138, роэд. І.

— Скасовано постанову з 28-го жовт
ня 1925 р. «Положення про сільські ради» 
(36. Уз. 1925 р., № 85, арт. 489). 47—212 
п. «а», арт. 1-го вступної постанови.

— Скасовано постанову з 28-го жовт
ня 1925 року «Положення про міські та 
селищні ради робітничих, селянських, та 
червоноармійськкх депутатів» (36. Уз. 
1925 р., № 86, арт. 490). 51—214, л. «а» 
арт. 2-го.

— Втратила склу постанова з 27-го 
жовтня 1925 року «Про зміну назв фірм 
торговельних і промислових підприємств, 
що мають*у складі назву якогось міста 
або іншого залюдненого пункту, в разі 
перейменування останніх» (36. Уз. 1925 р., 
№ 88—89, арт. 498). 55—226.

— Нова редакція уваги 3 до арт. 18 
Поправно-Трудового Кодексу (36. Уз. 
1925 р., № 94—95, арт. 524). 43—189.

— Скасовано постанову з 18-го листо
пада 1925 р. «Про Раду допомоги україн
ському народньому харчуванню при Все- 
укр. Центр. Виконкомові» (Зб. Уз. 1925 р. 
Ні 97, арт. 531). 31—148.

— Втратила силу постанова з 15-гл 
грудня 1925 року «Про двірників» (36. 
Уз. 1925 р., Л» 101, арт. 552). 63—240, 
арт. 45, под. «А» додатку (переліку).

— Втратила силу постанова з 31-го 
грудня 1925 року «Про доповнення та 
зміну постанови «Про порядок прова
дження стягань безспірним порядком сухі 
неподаткового характеру» (36. Уз. 1925 р. 
№ 104—106, арт. 574). 63—240, арт. 46, 
под. «А» додатку (переліку).

— Нова редакція арт. 14 статуту «Укр- 
хліб» (36. Уз. 1925 р., відділ ІІ-й, № 25, 
арт. 63). Відд. 11-й, 44—196.

1926 рік.

— Скасовано постанову з 6-го січня 
1926 року «Про виселення адміністратив
ним порядком з гостикннць, що знахо
дяться в безпосередньому господарсько
му завідуванню державних органів» (36. 
Уз. 1926 р., Ж 2, арт. 17). 43—196.

— Втратила силу постанова з 14-го 
січня 1926 року «Про заходи урегулюван
ня торгівлі спиртовими напоями» (Зб. Уз. 
1926 р., № 3, арт. 26). 63^-240, арт. 47 
под «А» додатну (переліку).

— Доповнення постанови з 15-го січня 
1926 року «Про порядок застосований по
станови РНК СРСР «Тимчасові правила 
про умови вжнвашія допоміжної найманої 
праці в селянських господарствах» (36. 
Уз. 1926 р., № 4, арт. 35). 35—159. >

— Втратила силу постанова з 30-го 
січня 1926 року «Про порядок застосован
им постанови Ради Народкіх Комісарів 
Союзу РСР з 5-го вересня 1925 року «Про 
догляд за додержанням етикетних цій на 
товари» (Зб. Уз. 1926 р.і 5, арт. 39).



63—240, арт. 48 под. «А» додатку (пере
ліку).

— Втратила склу -постанова а 30-го 
січня 1026 р. «Про спрощений порядок 
реєстрації трестів, що е в управлінні міс
цевих органів і яких реорганізовано згід
но з декретом РНК СРСР з 17-го липня 
1923 р. «Про трести місцевого значіння» 
(36. Уз. 1926 р , № 7—8, арт. 63). 58-228, 
арт. 6.

— Втратила силу постанова з 30-го січ- 
ня 1926 року «Про зміну й доповнення 
постанови «Про торговельний реестр» 
(36. Уз. 1926 р., № 7—8, арт. 64). 55—228, 
арт. 7.

— Втратила силу постанова з 3-го лю
того 1926 року «Про зміну артикулу 3 по
станови «Про порядок реєстрації това
риств і спілок, що не мають на меті добу
вати зиск та порядок догляду за ними» 
(36. Уз. 1926 р., № 7—8, арт. 66). 63—240, 
арт. 49 под. «А» додатку (переліку).

— Змінено постанову з 3-го лютого 
1926 р. «Про зміну арт. 4-го та уваги до 
нього постанови «Про сільські ради» (36. 
Уз. 1926 р., К« 7—8, арт. 68). 47—212, п. «б» 
арт. 1-го вступної постанови.

— Нова редакція арт. 4, 11, 13, 14 та 
16 постанови з 3-го лютого 1926 'року 
«Про товариство Червоного Хреста УСРР» 
(36. Уз. 1926 р., № 7—8, арт. 69). 32—151.

— Скасовано постанову з 3-го лютого 
1926 року «Про забезпечення застрахова
них і членів їхніх родин медичною допо
могою» (36. Уз. 1926 р., № 7—8, арт. 71). 
46—210.

— Скасовано постанову з 5-го лютого 
1926 року «Про порядок дозволів держав
ним установам і підприємствам святку
вати ювілеї» (36. Уз. 1926 р., № 9, арт. 78).
42—182.

— Скасовано постанову з 17-го люто
го 1926 року «Про доповнення Криміналь
но-Процесуального Кодексу УСРР арт. 
4і» (36. Уз. 1926 р., № 13, арт. 101). 36— 
167, п. «в», арт. 2.

— Нова редакція арт. 12 доповнення 
арт. 12* постанови з 17-го лютого 1926 ро
ку «Про порядок провадження господар
ства в лісах, переданих на користування 
громадам і об’єднанням селянської ‘Тру
дової людности і про заходи^ скеровані 
до зберігання й охорони їх» (36. Уз. 1926 
року, № 13, арт. 102). 35—161.

— Скасовано постанову з 3-го люто
го 1926 року «Про дисциплінарні суди» 
(36. Уз. 1926 року, № 15, арт. 114). 
32—152.

— Скасовано арт. 1, арт. 2—в частині 
редакції арт.арт. 323і, 323* ЦК та арт. 5 
постанови з 24-го лютого 1926 р. «Про 
аміни та доповнення розділу 5-го под. X 
Цив. Код. УСРР»—Акційні Товариства 
(пайові товариства). (Збери. Уз. 1926 р., 
№ 15, арт. 115). 39—176.

— Скасовано постанову з 24-го берез
ня 1926 року «Про зміну арт. 470 Крим. 
Проц. Код. УСРР» (36. Уз. 1926 р., № 16, 
арт. 123). 36—167, п. «г», арт. 2.

— Скасовано постанову з 3-го квітня 
1926 року «Про порядок адміністративно
го виселення з касарияннх приміщень 
осіб, що не е на службі в лавах Робітни
чо-Селянської Червоної Армії, або в уста
новах Народнього Комісарнггу Військ, і 
Морськ. Справ» (36. Уз. 1926 р., № 19, 
арт. 161). 43—196.

— Втратила силу постанова з 13-го 
травня 1926 р. «Про зміну постанови РНК 
УСРР з 30-го січня 1926 р. «Про порядок 
застосованая постанови Ради Народніх 
Комісарів Союзу РСР з 5-го вересня 1925 
року «Про догляд за додержанням ети
кетних цін на товар» (36. Уэ. 1926 р., 
№ 20, арт. 169). 63—240, арт. 50 под «А» 
додатку (переліку).

— Доповнення постанови з 28-го квіт
ня 1926 р. «Про умови праці робітників 
з наймів, що вжонують дома у наймача 
(домові робітники) роботу для особисто
го обслуження наймача та його родши» 
(36. Уз. 1926 р., № 22, арт. 182), арт. 17і.
43—195.

— Втратила силу постанова з 20-го 
квітня 1926 року «Про порядок, ж дозво
ляти відкривати заклади за платної гри» 
(36. Уз. 1926 р., № 23, арт. 193). 63—240, 
арт. 51, под. «А» додатку (переліку).

— Втратили силу арт.арт. 1—16 поста
нови з 13-го травня 1926 року «Про укра
їнське громадянство та про чужоземців 
УСРР» (36. Уз. 1926 р., № 24-25, арт. 204). 
63—240, арт. 52 под «А» додатку (пере
ліку).

— Втратила силу постанова з 6-го 
травня 1926 року <£1ро організацію при 
Раднаркомі УСРР Центральної Міжуряд- 
ннцької Комісії єдиного сільсько-госпо
дарського податку на 1926—27 рік» (Зб. 
Уз. 1926 р., їй 27—28, врт. 224). 43—191.

— Втратила силу постанова з 14-го 
червня 1926 р. «Про встановлення окру- 
говнх норм лрибутховости полівництва, 
луківництва, великої Й дрібної худоби, 8 
також спеціяльнкх галузей сільського 
господарства для оподаткування їх сіль
сько-господарським податком на 1926— 
27 рік і про затвердження розміру неопо
даткованого мінімуму та речінця стяг
нення єдиного сільсько-господарського 
податку в 1926—27 р.» (Зб. Уз. 1926 р., 
К« 31, арт. 245). 43—191.

— Скасовано постанову з 12-го червня 
1926 р. «Про затвердження складу Конце
сійної Комісії при РНК УСРР» (Зб. Уз. 
1926 р., у» 32—33, арт. 252). 42—184.

— Втратила силу постанова з 12-го 
червня 1926 року «Про реєстрацію фірм 
торговельних і промислових підприємств, 
що їх не належить, за чинним законодав
ством, заводити до торговельного ре
єстру» (Зб. Уз. 1926 р., № 32—33, арт. 253). 
55—228, арт. 8.

— Скасовано постанову з 7-го липня 
1926 року «Про зміну уваги до арт. 82 та 
арт. 187 ЦПК УСРР» (Зб. Уз. 1926 р., №42, 
арт. 286). 33—156.

— Нова редакція арт. 2, п.п. «а», «б» 
і «г» арт. З та доповнення п. «м» арт. З



постанови з 7-го липня 1926 р. «Про лікві
дацію округовкх інспектур внутрішньо! 
торгівлі і про організацію управлінь упов
новажених Народнього Комісаоіяту Зов
нішньої та Внутрішньої Тоолвлі УСРР> 
(36. Уз. 1926 р., № 42, арт. 293). 43—190.

— Нова редакція арт. 10 постанови з 
7-го липня 1926 р. «Про ліквідацію сжру
тових інспектур внутрішньої торгівлі і 
про організацію управлінь уповноваже
них Народнього Комісар нггу Зовнішньої 
і Внутрішньої Торгівлі УСРР» (36. Уз. 
1926 р., № 42, арт. 293). 66—245.

— Зміна постанови з 28-го липня 
1926 р. «Про утворення при Рад» Народ- 
ніх Комісарів УСРР Комісії-для переве
дення режиму економії» (36. Уз. 1926 р., 
Хё 46, арт. 310). 32—145.

— Доповнення арт. 101 Цив. Код. 
УСРР (36. Узак. 1926 р., X* 47, арт. 314) 
увагою 4. 35—163.

— Нова редакція арт. 2 та доповнення 
арт .арт. 6 та 7 постанови з 18-го серпня 
1926 року «Про округові фонди кредиту
вання біднішого селянства». (36. Уз. 
1926 р., X» 49, арт. 328). 39—178.

— Скасовано постанову з 18-го серпня 
1926 року «Про порядок розгляду і вста
новлення штатів урядництв і установ 
УСРР» (36. Уз. 1926 р., Хе 49, арт. 329). 
65—222.

— Скасовано постанову з 9-го серпня 
1926 року «Про постійну Хлібну нараду 
прн Народньоыу Комісаріаті Зовнішньої 
та Внутрішньої Торгівлі УСРР» (36. Уз. 
1926 р., X» 50, арт. 334). 46-207.

— Нова редакція арт. 6 постанови з 
25-го серпня 1926 року «Про обов’язкову 
реєстрацію заразливих та гостро-епіде
мічних захворувань і повідомлення про 
них» (36. Уз. 1926 р., № 52, арт. 349).
44—197.

— Втратила силу постанова з 24-го 
серпня 1926 року «Про доповнення по
станови «Про заходи врегулювання тор
гівлі стартовими налогам» (36. Уз. 1926 р., 
Хе 56, арт. 373). 63—240, арт. 53 под, «А» 
додатку (переліку).

— Втратила силу постанова з 25-гове- 
ресня 1926 року «Про зміну й доповнен
ня інструкції <про торгівлю*» (36. Уз: 
1926 р., Хе 66, арг. 375). 63—240, арт. 54 
под. «А» додатку (переліку).

— Скасовано постанову з 29-го верес
ня 1926 року «Про зміну арт. 7-го поста
нови «Про дисциплінарні суди» (36. Уз. 
1926 р., Хе 56, арт. 379). 32—152.

— Змінено постанову з 29-го вересня 
1926 р. «Про зміну і доповнення Цнв. 
Проц. Кодексу УСРР» (36. Уз. 1926 р., 
Хе 57, арт. 382). 33—156.

— Доповнено постанову з 29-го ве
ресня 1926 р. «Про зміну і доповнення 
ЦПК УСРР» (36. Уз. 1926 р., Хе 57, арт. 
382). 43—193. ••'5

— Змінено ерг. 2 постанови з 20-го 
жовтня 1926 р. «Про зміну постанов «Про 
округові з’їзди рад і округові виконавчі 
комітети» й «Про міські і селмцні ради 
робітничих, селянських та червоноарим

ських депутатів» (36. Уз. 1926 р., Хе 63, 
арг. 418). 51—214, п. «в», арт. 2.

— Скасовано постанову з 20-го жовтня 
1926 року «Про доповнення постанови 
«Про сгльські.радк» (36. Уз. 1926 р.( №63, 
арг. 421). 47—212, п. «г», арт. 1 вступної 
постанови.

— Скасовано постанову з 27-го жовт
ня 1926 року «Про зміну постанови «Про 
надання права без спірного стягання адмі
ністративним порядком кредитовим і сіль
сько-господарським кредитовим товари
ствам» (36. Уз. 1926 р., Хе 65, арт. 433). 
35-164.

— Втратила силу постанова з 4-го ли
стопада 1926 року «Про порядок оподат
кування в 1926—27 році осіб, що живуть 
з ремісничих, кустарних і інших промис
лів у сільських місцевостях, державним 
промисловим, прибутковим і єдиним сіль
сько-господарським податком» (36. Уз. 
1926 р.. Хе 65, арт. 435). 43—191.

— Скасовано постанову з 28-го квітня 
1926 р. «Про права та обов’язки членів 
сільських рад» (36. Уз. 1926 р., Хе 66, арт. 
436). 47—212, л. «в» арт. 1-го вступної по
станови.

— Скасовано постанову з 28-го квітня 
«Про права та обов’язки членів міських 
-та селищних рад» (36. Уз. 1926 р., 
Хе 66, арт. 437). 51—214, п. «в», арт. 2-го.

— Скасовано постанову з 28-го квіт
ня 1926 р. «Про права та обов’язки чле
нів районового • вгаонавчого комітету» 
(36. Уз. 1926 р., № 66, арт. 438). 56-331, 
п. «г», арт. 2 вступної постанови.

— Зміна п. «о» арт. 72 Адміністратив
ного Кодексу УСРР уваги до арт.арт. 18 
і 29 постанови «Устави про реєстрацію 
актів громадянського стану (ЗАГС)» (36. 
Уз. 1926 р., Хе 67—69, арт. 440, додаток 
1-й). 63—240, арт. 2 под. «Б» додатку (пе
реліку.

— Пояснення НКЮ до арт. 38 Кодексу 
Законів про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану (36. Уз. 
1926 р., Хе 67—69, арт. 240). Відд. ІІ-й,
44—205.

— Нова редакція арт.арт. 61 і 62 та 
уваги до арт. 109 Кодексу Законів про 
родину, опіку, подружжя та про акти 
громадянського стану (36. Уз. 1926 р., 
Хе 67—69, арт. 440). 29—138, арт. 2, розд. 
У-го.

— Тлумачення арт.арт. ЗО—71, 96, 125 
та 129 Кодексу Законе про родону, опі
ку, подружжя та про акти громадянсько
го стану (36. Уз. 1926 р., Хе 67—69, арт. 
440). Відд. И-й, 46—213.

— Нова редакція ші. «в» та «е> арт. 
23 постанови з 10 листопада 1926 р. «По
ложення про Робітничо-Селянську Мілі
цію УСРР» (36. Уз. 1926 р., Хе 71, арт. 
452). 29—138, арт. 4, розд.-V-го.

— На розвиток арт. 9-го постанови з 
23-го листопада 1926 року «Про переве
дення загального навчання» (36. Уз. 
1926 р., X? 72, арт. 453). Відд. И-й, 42—188.

— Нова редакція под 1-го (арт.арт. 
1—9) доповнення арт. 11-го п. «т», допов-
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нення арт. 24-го п. «и» та ск», нова -ре
дакція арт.арт. 33, 36, 37, 38, 39, 40 та 41, 
доповнення арт. 41і, нова редакція арт. 
50 та 53, доповнення арт. арт. 82і—82*. 
нова редакція розд 2-го под III (арт. 
арт. 83—88), нова редакція заголовку по
ділу У-го, нова редакція арт. 106 та пе
ренесення його до розділу 1-го под. 
У-го, нова редакція розділу 2-го 
под. У-го (арт. арт. 107—116), скасування 
под УІ-го (арт. арт. 117—123), нова ре
дакція под УІІ-го (арт. арт. 124—135), 
нова редакція арт. 136, скасування уваги 
до арт. 136, нова редакція арт. арт. 137, 
138, 140, 141 та 142, доповнення арт. 42і, 
нова редакція арт. арт. 143, 244, 145, 147 
та 148, скасування арт. 146, нова редакція 
додатку 1-го «Положення про місцеві 
фінанси УСРР» (Збірн. Уэак. 1926 р., 
№ 74—76, арт. 463). 60-238.

— Тлумачення арт. 19-го постанови 
ВУЦВК’у та РНК УСРР з 8-го грудня 
1926 року «Про комірне (квартнрову пла
ту) і заходи до врегулюванн користу
вання житлом у містах та селищах місь
кого типу» (36. Уз. 1926 р., № 77—78, 
арт. 477). Відд. ІІ-й, 29—139.

— Скасування постанови з 29-го ли
стопада 1926 року «Про затвердження 
складу Підготовчої Комісії РНК УСРР» 
(36. Уз. 1926 р., № 80, арт. 482). 39—169.

— Нова редакція п. «а» арт. 31 поста
нови НКВС і НКЮ УСРР з 10-го травня 
1926 року «Інструкція про застосування 
постанови ВУЦВК’у та РНК УСРР з 16-го 
грудня 1925 року «Про продовження ре- 
чінця і про підвищення норм оцінки для 
денаціоналізації будинків» (36. Уз. 1926 р., 
відд. ІІ-й, № 14, арт. 49). Відд. ІІ-й,
29—140.

— Нова редакція уваги до арт. 34 
«Інструкції про застосування постанови 
ВУЦВК’у та РНК з 16-го грудня 1925 ро
ку «Про продовження речінця і про під
вищення нори оцінки для денаціоналіза
ції будинків* (36. Уз. 1926 р., відділ ІІ-Й, 
ч. 14, арт. 49). Відд Н*й, 32—166.

— Скасовано арт. З постанови з 8-го 
квітня 1926 року «Про запровадження 
метричної системи в заготовчих та тор
говельних операціях дія всіх видів сиро
вини, зернової та хлібних товарів, в опе
раціях зі льоном, коноплею, кенафою, 
джутом, щетиною, пухом, а також горо
диною й фруктами та з іншою сирови- . 
ною, що йде на переробку, на експорт, а 
також безпосередньо на споживання» (36. 
Уз. 1926 р., відділ И-й, № 15—16, арт. 553). 
Відд. ІІ-й, 39—174.

— Скасовано арт. 4 постанови з 15-го 
квітня 1926 року «Про запровадження ме
тричної системи в роздрібній торгівлі 
УСРР» (36. Уз. 1926 р., відділ ІІ-й, № 15— 
16, арт. 54). Відд ІІ-й, 39—174.

— Скасовано арт. 5 обов’язкової по- 
сягнови з 27-го квітня 1926 року «Про за
провадження метричної системи в заго
товчих і торговельних операціях з бавов
ною, шовком та вовною» (36. Уз. 1926 р.,

відділ И-й, № 15—16, арт. 56). Відд. ІІ-й, 
39—174.

— Скасовано обов’язкову постанову 
з 1-го липня 1926 року «Про поширення 
чинности постанови Міжурядннцьхої ме
тричної комісії при УЕН про запрова
дження метричної системи в заготовчих 
і торговельних операціях всіх родів си
ровини, зернових та хлібних товарів, опе
раціях з льоном, коноплями, кенафою, 
джутом, щетиною, пухом, а також горо
диною й фруктами та з іншою сирови
ною ,що йде на переробку та на експорт, 
а також безпосередньо на споживання» 
(36. Узак. 1926 р., відд. И-Й, № 23, арт. 82). 
Відд ІІ-й, 39-175.

— Скасовано обов’язкову постанову з 
9-го вересня 1926 року «Про заведення 
грамового вираховання боніфікацій та ре
факція» (36. Узак. 1926 р., відд. ІІ-й, № З, 
арт. 113). Відділ ІІ-й, 39—175.

— Скасовано постанову з 30-го вере
сня 1926 року «Інструкція про порядок 
встановлення факту перебування грома
дян на військовій службі на набуття 
ними, в звязку з нею, інвалідиости. (Зб. 
Уз. 1926 р., відд ІІ-й, № 35, арт. 128). 
Відд ІІ-й, 45—220.

— Скасовано постанову Наркоміоргу 
УСРР з 30-го листопада 1926 року «Про 
встановлення порядку та розміру ставок 
для перемелювання селянського зерна» 
(Зб. Уз. 1926 р., відд ІІ-Й, № 37, арт. 145). 
Відд. ІІ-й, 31—150.

1927 рік.

— Скасовано постанову з 12-го січня 
1927 р. «Про зміни арт. 1-го постанови 
«Про дисциплінарні суди* (Збірн. Узак. 
1927 р., № 2—3, арт. 8). 32—152.

— На розвиток постанови з 24-го січ
ня 1927 р. «Про утворення особливого 
фонду кредитування трестованих радян
ських господарств і про порядок викори
стання цього фонду» (Зб. Уз. 1927 р., 
X* 2—3, арт. 13). 67—258.

— На розвиток постанови з 23-го лю- 
■•того 1927 року «Про зміни й доповнення
постанови «Про такси штрафних стягань 
за лісові проволомства (Зб. Уз. 1927 р., 
Хе 6, арт. 32). Відд ІІ-й, 46—212.

— Втратила силу іп останова з 23-го 
лютого 1927 року «Про зміну й допов
нення постанови «Про такси штрафних 
стягань за лісові праволомства» (Зб. Уз. 
1927 р., Хе 6, арт. 32). 63—240, арт. 55 
под «А» додатху (переліку).

— Скасовано постанову з 23-го люто
го 1927 року «Про доповнення арт. 38 
«Положення про місцем фінанси УСРР» 
(Зб. Уз. 1927 р., Хе 6, арт. 34). 65-238.

— Змінено арт. 4 постанови з 5-го бе
резня 1927 року «Про зміну й додатох до 
Поправно-Трудового Кодексу УСРР» (Зб. 
Уз. 1927 р., № 8, арт. 48). Нове редакція 
уваги 3 до арт. 18 Поправко-Труд. Код. 
43—189.



— Скасовано постанову з 5-го березня 
1927 року* Про зміну арт. арт. 473, 477 
та 479 Крим. Проц. Код, УСРР» (36. Уз. 
1927 р., Хе 8, арт. БО). 36—167, п. «д» 
арт. 2.

— Скасовано постанову з 16-го берез
ня 1927 р. «Про доповнення до арт. 20 
постанови «Про районові з’їзди рад і 
районові виконавчі комітети» (36. Уз. 
1927 р., Хе 8, арт. 52). 56—231, п. «6» арт. 2 
вступної постанови.

— Нова редакція п. 1-го «Списку 
установам Народньосо Комісарйггу Охо
рони Здоров’я, що е на державному бюд
жеті в 1926—27 бюджетовому році» (36. 
Уз. 1927 р., Хе 14, арт. 83). 44-203.

— Зміна постанови з 8-го череня 
1927 року «Про червону присягу (урочи
сту обітницю)» (36. Уз. 1927 р., № 25, 
арт. 123). 66-246.

— Змінено другу частину арт. 78 
Крим. Код. (Збірн. У зак. 1927 р., X* 26— 
27, арт. 132). 39—177, п. «е» арт. 1-го.

— Скасовано постанову з 29-го червня 
1927 року «Про доповнення постанови 
про надання чинности Крим. Кодексові 
УСРР у ряд. 1927 року». <36. Уз. 1927 р., 
ч. 28, арт. 133). 36—167, л. «е» арт. 2-го.

— Скасовано розділ 1-А постанови з 
27-го червня 1927 рому «Про розширення 
прав місцевих органів влади і спрощення 
порядку управління». (36. Уз. 1927 р., 
X» 29, арт. 139). 47—212, п. «д» арт. 1-го 
вступної постанови.

— Скасовано розд. 2-А постанови з 
27-го червня 1927 р. «Про розширення 
прав місцевих органів влади і про спро
щення порядку управління» (36. Уз. 
1927 р., Хе 29, арт. 139). 56—231, п. «в» 
арт. 2-го вступної постанови.

— Пояснення терміну «службовець», 
вживаного в постанові з 6-го липня 1927 
року «Про забезпечення рівноправносте 
мов та про сприяння розвиткові украін
ськоі культури (36. Уз. 1927 р., X* 34, 
арт. 157). Відд И-й, 35—171.

— Скасовано постанову з 7-го липня 
1927 року «Положення про головну Пен
сійну Комісію при Народньоиу Коміса
ріатові Праці УСРР» (36. Уз. 1927 р., 
Хе 35, арт. 160). 67—259.

— Пояснення арт. 387 ЦГЖ (Збірн. 
У зак. 1927 р., Хе 36-38, арт. 168). Від- 
діл Ц.Д, 46—210.

— Втратила силу постанова з 27-го 
червня 1927 року «Про надання адміні
стративним органам права застосовувати 
заходи адміністративного впливу за ма
ловажні праволомства» (36. Уз. 1927 р., 
№ 39, арт. 177). 63—240, арт. 56 под. «А» 
додатку (переліку).

— Розвиток п.я. «г», «д» та «е» арт. 20 
постанови з 12-го жовтня 1927 р. «Про 
місьхі ради робітничо-селянських та чер- 
воноармійських депутатів» (36. Уз. 1927 
року, № 51—52, арт. 214). Відд. ІІ-А, 
46-211.

— Інструкція до постанови з 3-го ли
стопада 1927 року «Про ліквідацію това
риств (артілей) відповідальної праці» (36.

Уз. 1927 р., X» 66, арт. 241). Відд. И-й, 
46—215.

— Нова редакція арі', арт. 8, 15 та 16 
статуту пайового товариства «Всеукраїн
ське сільсько-господарське Видавництво 
«Радянський Селянин» (36. Уз. 1926 р., 
відд. І!*й, Хе 8, арт. ЗО). Відд И-й, 46—217.

— Нове редакція уваги до арт. 5 
«Інструкції про застосовання арт. 125 по
ложення /іро судоустрій» (36. Уз. 1927 р., 
відд. П-й, № -0, арт. 49) та доповнення 
зазначеної інструкції увагою 2 до арт. 4). 
Відд. И-й, 29—137.

— Скасування постанови НКЮ та 
НКФ з 9-го березня 1927 р. «інструкція 
про порядок одержання схову, витра
чання та внесення на прибуток скарбу 
оплат, що їх стягають нотаріальні уста
нови та інші органи за виконання нот- 
чннностей» (36. Уз. 1927 р., відд. ІІ-й, 
Хе 13, арт. 64). Від д И-й, 44—200.

— Нова редакція уваги 1 до арт. 1 по
станови Наркомлраці з 12-го квітня 1927 
року «Про розціночно-ксжфлжтні комі
сії» (36. Уз. 1927 р., відд. И-й, Хе 16, 
арт. 77). Відд. Н-Й. 28—133.

—Пояснення НКПраці УСРР своєї 
постанови з 29-го квітня 1927 року «Про 
оплату практикантів та сгажерів» (36 
Уз. 1927 р., відд. И-й, Хе 17, арт. 84). 
Відд. И-Й, 28—131.

— Нова редакція арт. 2 постанови з 
11 травня 1927 рцку «Про фонд розвитку 
винаходів, удосконалень та іній, досяг
нень в царині техніки, небезпеки і про
фесійної гігієни» (36. Уз. 1927 р., від
діл П-й, Хе 18, арт. 88). Відд. ІЬй,
44—207.

— Доповнення постанови Наркомтор- 
говлі з 27-го череня 1927 р. «Про встано
влення дозвільного порядка перемолу 
пшениці на сортове борошно» (36. Уз. 
1927 р., відділ ІІ-й, Хе 26, арт. 119). Від-

. діл И-й, 31—149.
— Нова редакція арт. 4 постанови 

НКТоргу УСРР з 27-го червня 1927 року 
«Про встановлення дозвільного порядка 
перемолу пшениці на сортове борошно» 
(36. Уз. 1927 р., відд. ІІ-й, Хе 26, арт. 119). 
Відд. ІІ-й, 40—189.

— Нова редакція арт. 31 постанови з 
20-го серпня 1927 р. «Про затвердження 
інструкції про порядок відкриття та сані
тарний стан їдалень, ресторанів, шинків та 
інш. місць громадського харчування (36. 
Уз. 1927 р., відд И-й, Хе ЗО, арт. 157). 
Відд. П-й, 44—204.

— Нова редакція арт. З постанови 
НКТорговлі УСРР з 24-го вересня 1927 
року «Про заборону провадити комерцій
ний помол та заготівлю млинам, яким не 
надано таке право» (36. Узак. 1927 р., 
відд. ІІ-й, № 31, арт. 149). Відд. ІІ-й, 
33-162.

— Пояснення до іиструюйї НКЮ з 
14-го листопада 1927 р. «Про застосуван
ня амнестН, оголошеної до 10-тнріччя 
Жовтневої революції» (36. Уз. 1927 р., 
відд. Н-А, Хе 42—43, арт. 190). Відд. И-А, 
44—206.



<- Окремий, як виняток з загальних 
правил, порядок задоволення претензій 
при поверненні стягання на закладене 
майно кредитово-кооперативних організа
цій.—Доповнення арт. 101 Цив. Код. ува
гою 4, 3^-—163.

Закордон. Порядок зносин судових 
органів УСРР з особам», що е закордо
ном (Тлумачення арт. 67 ЦГІК). Відд. ІІ-А, 
29—138.

Заразливі хвороби. Надання адміні
стративним органам права застосовувати 
заходи адміністративного впливу за не* 
сповіщення особами, що їм належало, 
про заразливі захворуванкя як у людей, 
так І худоби за винятком випадків, перед
бачених арт. 193 КК, якщо «©сповіщення 
не потягло за собою важких наслідків. 
39—199, п. «б», арт. І.

— Нова редакція арт. 6 з 25 серпня 
1926 року «Про обов'язкову реєстрацію 
заразливих та гостро-епідемічних захво
рювань та сповіщення про них».—Про 
відповідальність за недотримання вище
зазначених правил—адміністративний по
рядком, а лід час пошестей-гкрииіналь* 
ним порядком. 44—197.

— Д и в .  п о ш е с т і .
Заробітня платня. Д и в .  о п л а т а  

п р а ц і .
Збори. Правила, що регулюють вла

штування зборів. 63—240, под. «А» роз
діл IV, под. IX.

Збірник узаконень' та розпоряджень 
УСРР. Статути після реєстрації товари
ства друкується в «Збірнику Узах. 
УСРР».—Нова редакція арт. 325 Цив. 
Код. 39-176.

— Порядок надання сили урядниць
ким інструкціям, обіжникам та обов’язко
вим постановам, що їх належить оголо
шувати а «Збірн. Узак.». 63—240, арт. 23.

— Всі інструкції, обіжники та обов’яз
кові постанови Наркоматів та дор№ненкх 
до них установ, які виходять за межі 
регулювання внутрішньої діяльносте цен
тральної установи та ІІ органів та сто
сується прав та обов’язків людносте, ор
ганізацій, державних установ і підпри
ємств різних урядництв, треба оголошу
вати в «Збірнику Узак. та Розпоряджень 
Робітничо-Селянського Уряду Украіни», 
що їх і надсилається в трьохденний ремі
нець у 3-х примірниках до НКЮ. 63—240, 
арт. арт. 19, 20, 21 та 22.

— Д и в .  п о м и л к и  д о  « З б і р н и к а  
У з а к о н е н ь  т а  Р о з п о р я д ж е н ь  
УСРР.

Зброя та вибухові речовини. Надання 
адміністративним органам права вживати 
заходів адміністративного впливу за схов 
стрільної зброї невійськового зразку без 
дозволу чи реєстрації встановленим по
рядком, а також за схов пороху в межах, 
що перевищують потребу мисливця. 39— 
177 п. «в» арт. 1.

— Нагляд за виробництвом мислив
ської зброї і вибухового надіб’я приват
ними підприємствами і особами. 63—240, 
розд 2 под. 13

— Адміністративний нагляд за тор
говлею зброєю та вибуховим надіб’яи. 
63—204, розд. З под. 14.

Звільнення. Наймач повинен за поста
новою суду, або конфліктного органу 
відновити на попередній посаді непра
вильно звільненого робітника, що ж до 
нового робітника, що його прийнято 
після звільнення попереднього, то він під
падає під чинність л. «а» арт. 107 КЗ про 
працю (звільнення за скороченням шта
тів). Відд. 1І-Й, 32—157.

Здоровля. Д и в. о х о р о н а  з д о р о о л я .
Земельний Кодекс УСРР. Нова редак

ція арт. 19 Земельного Кодексу. 40—180, 
арт. 1.

— Нова редакція арт. 20 Земельного 
Кодексу УСРР. 40—180, арт. 1.

— Нова редакція арт. 23 Земельного 
Кодексу УСРР. 40—180, арт. 1.

— Нова редакція арт. 25 Земельного 
Кодексу. 40—180.

— Доповнення Земельного Кодексу 
26*. 40—180, арт. ІІ.

— Нова редакція под. 2 ч. 1 (арт. арт. 
27—37) Земельного Кодексу. 40—180, 
арт. НІ.

— Нова редакція под. З ч. 1 (арт. арт. 
38—40) Земельного Кодексу. 40—180, 
арт. IV.

— Нова редакція под. 4 ч. 1 (арт. арт.
41—65* (Земельного Кодексу. 40—180, 
арт. V.

— Нова редакція арт. 70 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Тлумачення арт. арт. 72 та 82 Зе
мельного Кодексу—про права неповно
літніх жінок, що виходять зі складу дво
ру через одружили», вимагати виділу їм 
частини загального майна без розподілу 
земель. Відд. П-й, 46—231, арт. 4.

— Нова редакція арт. 79 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Нова редакція арт. 80 Земельного 
Кодексу, 40—180, арт. VI.

— Нова редакція арт. 81 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Нова редакція арт. 82 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Нова редакція арт. 83 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Нова редакція арт. 86 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Нова редакція арт. 88 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Нова редакція арт. 89 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Нова редакція арт. 90 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Скасування арт. 92 Земельного Ко
дексу. 40—180, арт. ЇХ.

— Скасування уваги до арт. 172 Зе
мельного Кодексу, 40—180, арт. IX.

— Нова редакція арт. 173 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Нова редакція арт. 177 Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VI.

— Нова редакція розд. З под І, части
ни IV, <арт. арт. 180=—194) Земельного 
Кодексу. 40—180, арт. VII.



— Нова редакція под. Ш, частини 
ІУ-ої (арт. арт, 207—222) Земельного Ко* 
дехсу. 40—180, арт. VIII.

Зсилекоряс гуввстя. Постанову земель
них громад про наділ окремих громадян 
та установ землею, що е в користуванні 
земельних громад, затверджують сільра
ди. 47—212, п. «к> арт. 13.

— Вчинення «а підставі висновків зе
мельних громад обміну земельними діль
ницями між землекористувачами на тери
торії сільської ради за окремих випадків, 
коли такий обмін е господарчо доціль
ний, входить до компетенції сільради. 
47—212, п. «к» арт. 15.

— Закладати позови про відібрання 
земель в разі неправильного їх трудово
го використання належить до компетен
ції сільради. 47—212, п. «м> арт. 15.

— Реєстрація при переході встановле
ним у законі порядком земельтх діль
ниць від одних землекористувачів до 
інших належить до компетенції сільради. 
47—212, п. «п> арт. 15.

— Передакня сільсько-господарським 
колективам земель, одержаних ними зі 
складу держфонду «а орендних або ін
ших підставах в постійне користування з 
умовою додержання товариського поряд
ку землекористування. 66—344.

Землевпорядження. Компетенція сіль
ради в галузі землевпорядження. 47—212, 
под. «Г» розд ІІ.

— Віднесення витрат на землевпоря
дження колективних господарств за ра
хунок державного бюджету. 55—224, 
арт. 11.

Земля. Правила про порядок реєстра
ції земельних дільниць в межах міської 
смуги та смуга селищ міського типу. 
31—142.

— Забезпечення землями сільсько
господарських шкіл, що їх належить від
крити протягом найближчих п’ятьох ро
ків. 46—209.

— Правила та порядок користування 
земельними дільницями, що Тх відводять 
селянським товариствам взаємодопомога, 
визначає Наркомсоцзабезпечекня за по
годженням з Наркомземом. Нова редак
ція арт. 6 постанови з 22-го жовтня 1924 
року «Про еідвод землі селянським комі
тетам громадської взаємодопомоги» (36. 
Уз. 1924 р., /4г 42, арт. 368). 46-211.

Зілля, наради те конференції. Пооя- 
док скликання з’їздів, нарад та конферен
цій. 63—240, розд. З под. IX.

І.

' Заяви громадян про встано
влення факту набуття ними інвалідносте 
від вчинків контр-револтоцК народаїй суд 
приймає до розгляду порядком п. «ж» 
вот. 224 ЦПК, дотримуючи правил поста
нов з 24-го березня 1926 р. та з 8-го чер
вня 1927 року (36. Уз. 1926 р., № 16, 
арт. 125 та з 1927 р., /4 25, арт. 126)—

нарівні з заявою інвалідів війни та праці. 
Відд. 11-й, 35—168.

— Інструкція про порядок встано
влення факту перебування громадян на 
військовій службі та набуття у звязху з 
нею інваліди ости. Відд. 1І-й, 46—220.

Інженери. Дна В с е у к р а ї н с ь к а  
А с о ц і а ц і я  І н ж е н е р і в .

Інститути. Положення про Інститути 
УСРР.

Роэд. І. Засади.
Розд ІІ. Керування інститутом.

A. Правління.
Б. Ректор.
B. Помічник ректорові.
Г. Загальні збори інституту.
Д Факультети: а) декан фа

культету та факультетська комісія, б) ци
клові (предметові) комісії, в) загальні 
збори факультетів, г) про порядок засі
дань Правління факультетських і цикло
вих (предметових) комісій.

Розд Ш. Про прийом до інститутів.
Розд IV. Про працю в інститутах.
Розд V. Про учнів у інститутах.

A. Про обов’язки студентів.
Б. Про студентські організації.
B. Про оплату за навчання.
Г. Про дозвіл стороннім особам 

працювати при Інститутах.
Розд. VI. Про студентів, що кінчають 

інститути.
Розд. VII. Про екстернів.
Розд УНІ. Про викладачів Інституту.
Розд. IX. Права та пільги, надавані 

• інститутам.
Розд. X. Кошти інститутів. 40—141.
— Положення про Науково-Дослідний 

Інститут Цукрової Промисловосте. 58— 
237.

Інститути науково-судової експертизи. 
Порядок звернення органів судових, 
слідства та дізнання до інститутів науко
во-судової експертизи. Відд. 11-й, 27—124.

1
їдальні. Д и в .  г р о м а д с ь к е  х а р 

ч у в а н н я .

К.
Капітали. Обов’язкове подання устано

вами, що є на державному та місцевому 
бюджеті, НКФ та його місцевим органам 
за належністю відомостей про капітали 
та фонди, що є в їхньому віданні, а та
кож оформлення передання установами 
капіталів та цінностей, що є в їх підпри
ємствах, трестах, акційних товариствах, 
смдакатах то-що. 39—173.

— Про облік діяльносте лркватмього 
капіталу в різних галузях народнього 
господарства. 42—183.

Капіталі судев. Про кримінальну від
повідальність капітанів приватних суден 
за несумлінне та недбале виконання своїх



обов'язків, що потягло за собою аварію 
судна. Відд. 11-й, 40—186.

Квартплатня. Д и в .  к о м і р н е .
Київське музичне підприємство «КМП» 

Статут Київського Музичного Підприєм
ства «КМП» Відд. 11-й, 23—108.

Клуби. Правила відкриття та діяльно- 
стн клубів, а також реєстрація їхніх ста
тутів. 63—240, розд. 2 под. IX.

Книжкова палата. Д и в .  У к р а ї н 
с ь к а  к н и ж к о в а  п а л а т а .

Кодекси. Д и в .  К о д е к с  п р о  Н а 
р о д н а  О с в і т у  УС:РР, А д м і н і 
с т р а т и в н и й  К о д е к с  У С Р Р ,  К р и 
м і н а л ь н и й  К о д е к с  У С Р Р  1922 
р о к у ,  К р и м і н а л ь н и й  К о д е к с  
У С Р Р  1927 р., К р и м і н а л ь н о - П р о 
ц е с у а л ь н и й  К о д е к с  У С Р Р ,  Ц и 
в і л ь н и й  К о д е к с  У С Р Р ,  Ц и в і л ь 
н о - п р о ц е с у а л ь н и й  К о д е к с  УСРР, 
К о д е к с  з а к о н і в  п р о  р о д и н у ,  
о п і к у ,  п о д р у ж ж я  т а  п р о  а к т и  
г р о м а д я н с ь к о г о  с т а н у ,  К о 
д е к с  З а к о н і в  п р о  п р а ц ю  У С Р Р .

Кодекс законів про кародню освіту 
УСРР. Скасування арт. арт. 313—339 КЗО.
30-141.

— Скасування арт. арт. 367 — 396. 
30—141.

— Нова редакція арт. 263 Кодексу за
конів про народню освіту. Про надсилан
ня поліграфічними підприємствами до 
Української книжкової палати примірни
ків друкованих творів в кількості, вста
новленій Нарком ос ом та Комітетом у 
справах друку при НаркомторгівлІ. 
43—194.

— Нова редакція арт. 623* Кодексу За
конів про Народню Освіту про надсилан
ня до Української Книжкової Палати по
ліграфічними підприємствами примірників 
творів друку до видання їх замовникові 
й, у всякому разі, не пізніш »-х день 
після виготовлення перших примірників, 
43—194.

—> Нова редакція арт. 624 Код. Зак. 
про народню освіту. Про розподіл обо
в’язкових примірників творів друку Укра
їнською Книжковою Палатою за планом, 
затвердженим Наркомосом. 43—194.

Кодекс законів про родину, опіку, по
дружжя та про акти громадянського 
стану. Пояснення до арт. 38 Кодексу За
конів про родину, опіку, подружжя та 
про акти громадянського стану.—Служ
ники релігійних культів не можуть бути 
засиновнтелямк. Відд. П-й, 44—205,

— Нова редакція арт. 61 Кодексу.— 
Хто встановлює опіку та піклування. 
29—139, розд. 2 под V.

— Нова редакція арт. 62 Кодексу за
конів про родиму, опіку, подружжя та 
про акти громадянського стану.—Хто 
має сповіщати опікунські ради та сільра
ди про потребу настановлення опіки над 
неповнолітніми. 29—139, арт. 2.

Нова редакція уваги до арт. 109 Ко
дексу Законів про родину, опіку, подруж
жя та про акти громадянського стану.— 
Про дозвіл на одружіння особам, що не

досягай потрібного для одружіння віку. 
29—139, арт. 2 под. V.

— Тлумачення арт. арт. ЗО, 71, 96/126 
та 129 Кодексу законів про родину, опіку, 
подружжя та про акти громадянського 
стану.—Про права жінок, що одружилися 
не дійшовши повноліття. Відд. П-й, 
46—213.

Кодекс законів про працю УСРР. За 
ламання наймачем правил арт. арт. 10, 
29, 41, 42, 43, 59, 103-108, 139-142, 145 та 
178 Кодексу законів про працю та поста
нов НКПраці УСРР, виданих у розвиток 
цих артикулів, за випадків, коли ці зла- 
мання ке потягли важких наслідків, за
стосовують НКВС АМСРР, Адмінвідділи 
Окрвиконкомів та Адміністративно-мілі
ційні відділи Райвиконкомів заходи адмі
ністративного впливу. 63—240, п. „«н» 
арт. 72.

— Надання адміністративним органам 
права застосовувати заходи адміністра
тивного впливу за ламання наймачем пра
вил, установлених арт. арт. 10, 29, 41, 42, 
43, 99, 103—108, 139—142, 145 та 178 Ко
дексу-Законів пра працю та виданих на 
розвиток цих артикулів постанов НКПра- 
ці якщо зламання ці не потягли за собою 
важких наслідків. Урядові особи відпові
дають дисциплінарним порядком. 139— 
177, п. «и», арт. 1.

— Нова редакція арт. 47 Кодексу За
конів про працю.—Трудовий договір мож
на розірвати ке вимогу наймача в разі 
кестакня до роботи найнятого більш 3-х 
днів на місяць без поважних причин. 
39-179.

— Тлумачення арт. 47 та 172 Кодексу 
Законів про працю.—Про прикладення 
арт. 172 Код. законів про працю при ро
зірванні договорів за п. «а» арт. 47 Ко
дексу Законів про працю, Відд. П-й,
24— 109.

Колегія оборонців. Нова редакція ува
ги до арт. 5 «Інструкції про застосуваня 
арт. 125 Положення про судоустрій 
УСРР (36. Уз. 1927 р., відд. И-й, № 10, 
арт. 49) та доповнення зазначеної інструк
ції увагою 2 до арт. 4. Відд. П-й, 29-437.

Колективи. Колективи, організовані 
комітетами біржі праці, (комборбез) для 
подання трудової допомоги безробітним 
та їх об'єднання дорівнено до держггід- 
пркемств, що є чинними на підставі госп. 
розрахунку, та тому вони користуються 
всіми правами, наданими держпідприем- 
ствам, зокрема, мають право складати до
говори державного постачання та підря
ди без ведення торгів і без внесення за
стави та видавати довіреності, згідно з 
арт. 267 Цивільного Кодексу. Відд. П-й,
25- 112.

— Про заходи організаційно-господар
ського зміцнення існуючих колективних 
господарств І дальшого розвитку колек
тивізації господарств. 55—224.

— Передання сільсько-господарським 
колективам земель, будівель і реманенту 
зі складу державного майна, а так само



промислових та допоміжних підприємств. 
66—244.

— Членами сільсько*-господарських ко* 
лектквю та кооперативних товариств мо
жуть бути всі громадяни, сцо ведуть сіль* 
ське господарство, або звивані з ним про
мисли, при чому особи, позбавлені вибор
чих прав до рад, не можуть бути за фун
даторів, а також не можуть бути обрани
ми до органів їх управління та контролі; 
всіма іншими правами члена організації 
вони користуються- Відд. Н-й, 29—142.

Комісії. Скасування Особливих претен
зійних комісій для ліквідації порахунків 
колишніх харчових органів (Особхом- 
прод). 36—158.

— Положення про головку Пенсійну 
Комісію при Народньому Комісаріаті 
Праці УСРР. 35—160.

— Скасоаання місцевих і центральних
мішаних комісій для розгляду справ, 
звязаних з поверненням споживчій коопе
рації належних їй підприємств (36. Уз. 
1923 р., № 7, арт. 118). 42—181. *

— Затвердження складу Концесійної 
Комісії при РНК УСРР. 42—184.

— Утворення прк всіх лікарнЬс уста
новах, що обслуговують застрахованих, 
окремих комісій 8 представників застра
хованих. 46—210.

— Про комісії сільських рад. 47—212, 
роэд. V.

— Склад комісії для перевірки такса
ції та оцінки лісових ділянок, передава
них адамовим заготівникам на підставі 
складених ними договорів з ВУПЛ'ом. 
Відд. Н-й, 26—116, арт. 5.

— Утворення комісії для розванта
ження схованок речових доказів при мі
ліції та розшуку. Відд. Н-й, 26—118.

— Утворення на місцях комісій про 
передакяя Центроспнртові колишніх дер
жавних винових склепів ректифікаційних 
заводів. — їх склад та компетенція. Від
діл 11-й, 28—128.

Комітети Бірж Праці. Колективи, орга
нізовані Комітетами Бірж Праці (Комбор- 
без) для подання трудової допомоги без
робітним, та їх об'єднання дорівнено до 
держпідпрнемств, що діють на підставі 
госп. розрахунку й тому користуються 
всіма правами наданими (аержпгдпри- 
ємствам, зокрема мають право складати 
договори державного підряду та поста
чання без ведення торгів І без подання 
застави та видавати довіреності за арт. 
267 Цив. Кодексу. Відд. П-Й, 26-212.

Комітеті допомоги кооперативному та 
Іидшідужльвому будівництву робітихчах 
осель. Ліквідація комітетів допомоги ко
оперативному та індивідуальному будів
ництву робітничих осель на Україні при 
НКПраці та його місцевих органів
42—185.

Комітети незаможних селян. Д и в .  н е 
з а м о ж н і  с е л я н и .

Комірне. Міськради встановлюють на 
підставі чинного законодавства норми ко
мірного та доглядають за переведенням 
їх у життя. 51—214, п. «ж» арт. 10.

— Вираховуючи комірне з героїв пра
ці в тому разі, коли вони перебувають на 
службі або на роботі, пенсії, що вони 
отримують, як герої праці, не береться 
до' уваги. 66—252, арт. 2.

— Тлумачення закону з 8-го грудня
1926 року «Про квартплатню (комірне) І 
заходи до врегулювання користування 
житлом у містах та селищах міського 
типу» (36. Уз. 1926 *>., № 77—78, орт. 477). 
Відд. 11-й, 25—114.

— Про порядок встановлення факту 
наивности утриманців підчас вирахування 
комірного. Відд. И-й, 36—167.

Комунальні послуги. Міськради вста
новлюють тарифи за користування кому
нальними послугами. 51—214, п. «з» 
арт. 16.

«Комуніст». Статут Видавництва газе
ти «Комуніст». Відд. 11-й, 26—115.

Конференції. Д и в .  з ’ ї з д и ,  н а р а 
д и  т а  к о н ф е р е н ц і ї .

Конфіскація. Визначення терміну «кон
фіскація». 63—240, арт. 173.

— Порядок провадження конфіскації 
(Адміністративний Кодекс). 53—240, арт. 
арт. від 173 до 179.

Конфісковане майно. Втратила силу 
постанова з 27-го березня 1925 року «Про 
поліпшення справи соціяльного забезпе
чення». (36. Уз. 1925 р., № 15, арт. 110)— 
через видання постанови ЦВК Т'і РНК з 
28-го травня 1927 року «Про порядок ви
користання конфіскованого відуиерлого 
та безгосподарного майна» (3. 3. СРСР
1927 р., № 32, арт. 323). 58—233.

Концесійна комісія при РНК УСРР. За
твердження ^складу Концесійної Комісії 
при РНК УСРР. 42—184.

Кооперація. Розмір відрахувань коопе
ративних організацій до фонду агрикуль
турного обслуговування сировинних та 
експортовнх сільсько-господарських куль
тур та продухційних галузів скотарства 
встановлює УЕН, з тим, що відрахування 
витрачає сама кооперація за погодженням 
з Наркомземом та відповідно до плану, 
затвердженого УЕН, ЗО—140, увага 1 до 
арт. 3.

— Доповнення увагою арт. 9 постано
ви з 7-го жовтня 1925 р. «Про порядок 
ліквідації кооперативних організацій, 
об’єднання та розділу їх» (36. Уз. 1925 р., 
№ 75—76, арт. 439).—Про порядок задо
волення претензій підчас ліквідації кре
дитово-кооперативної організації. 35—166.

— Скасування місцевих та центральної 
мішаних комісій, заснованих постановою 
з 26-го лютого 1923 року «Про порядок 
повернення споживчій кооперації належ
них їй підприємств», передавши нерозвя- 
зані справи Центральної мішаної комісії 
на розгляд Вищої Арбітражної Комісії 
при УЕН. 42—181.

— Ліквідація Комітету допомоги ко
оперативному та індивідуальному будів
ництву робітничих осель на Україні при 
НКПраиі УСРР та Його місцевих органів 
з передаиням компетенції його за належ
ністю—Всеукраїнському Комітетові доло-



моги житловому та комунальному будів
ництву при УЕН (НКВС—-Вищому Тех- 
ннчно-будівельному комітетові, або окр- 
виконкомам, НКФ та НКПраці. 42—185.

— Дозволяється виселяти адміністра
тивним порядком з приміщень коопера
тивних організацій робітників, що обслу
говують домобудівлю після спливу двох 
тижнів по звільнені або після попе
редження про звільнення.—Правила адмі
ністративного виселення. 43—196.

— Про утворення в системі сільсько
господарської кооперації спеціяльио! Все
української спілки сільсько-господар
ських колективів (Укрколгосп), а в 
АМСРР та округах—Молдавську та 
округову секцію колективних госпо
дарств при відповідних спілках сільсько
господарської кооперації та про їх зав
дання. 55—224, арт. арт. 2, 3, 4, 5 і 6.

— Порядок затвердження та набуття 
сили правил (полісних умов), що на під
ставі їх провадять кооперативні страхові 
організації свої операції. 66—254.

— Про одержання кооперативними 
організаціями, зокрема житлокоопами бу
дівель за денаціоналізацією «а підставі 
господарчо-трудового звязку. Відд. Н-й, 
23—105.

— Заборона особам, споєднанкн крев
ністю або через подружжя, бути одно
часно членами Правління, Ради та Реві
зійної Комісії кооперативної організації, 
а так само разом служити в кооператив
них установах та підприємствах, як що 
служба їх звязана з безпосередньою під
леглістю або лідконтрольністю одного з 
них одному. Відд. Н-й, 27—122.

— Членами сільсько-господарських ко
оперативних товариств можуть бути всі 
громадяни, що провадять сільське госпо
дарство або звязані з ним промисли з 
тим, що особи, позбавлені виборчих прав 
до Рад не можуть бути лише фундатора
ми й бути обраними до органів в упра
вління та контролю, іншимк-ж правами 
члена сільсько-господарського коопера
тивного товариства вони користуються 
(Постанова НКЮ). Відд. ІІ-,й 29—142.

— Про порядок тимчасового припи
нення діяльностк кустарно-промислових, 
продукційних та трудових кооперативних 
артілей. Відд. И-й, 44—195.

— Порядок тимчасового припинення 
діяльности кооперативів. Відд. П-й, 
44—195.

Д и в .  к р е д и т о в а  к о о п е р а ц і я .
Кооперативні ради. Окремі права Все

української та місцевих кооперативних 
рад, а також порядок затвердження їх 
статутів та ліквідація їх. 66—253.

Котли. Перелік постанов, що втратили 
силу 9 наданням чинности постанови ЦВК 
та РНК СРСР з 11-го грудня 1925 року 
«Про збір з парових котлів, приборів, що 
діють лід тисненням підйомників та під
носних механізмів. Відд. Н-й, 23—102.

Кредит. Д и в .  с і л ь с ь к о - г о с п о 
д а р с ь к и й  к р е д и т ,  к р е д н т у в а н -

н я ,  к р е д и т о в і  у с т а н о в и ,  к р е 
д и т о в а  к о о п е р а ц і я .

Кредитова кооперація. Порядок задо
волення претензій при повернені стягань 
на майно, належне кредитово-коопера
тивній організації. 33—156, арт. 9.

— Окремий, як виняток з загальних 
правил, порядок задоволення претензій 
при поверненні стягань на заставлене 
майно кредитово-кооперативних органі
зацій.—Доповнення арт. 101 Цив. Код 
увагою 4. 35—163.

— Надання сільсько - господарським 
кредитовим та промисловим кредитовим 
організаціям права безспірного стягання 
адміністративним порядком довгів з від
сотками та пенею з тим, що ДОВЖНИК» 
можуть захищати свої права та Інтереси 
судовим порядком. 35—164.

— Втратив силу декрет з 5-го квітня 
1922 року «Про кредитову кооперацію» 
(36. Уз. 1922 р., № 16, арт. 269)—у звязку 
з наданням чинности постанові ЦБК та 
РНК СРСР з 18-го січня 1927 року «По
ложення про кооперативний кредит» 
(3. 3. СРСР 1927 /року, № 14, арт. 44). 
35—165.

— Порядок задоволення претензій під
час ліквідації кредитово-кооперативної 
організації.—Доповнення увагою арт. 9 
постанови з 7-го жовтня 1925 року «Про 
порядок ліквідації кооперативних органі
зацій, з’єднання їх та розділу» (36. Уз.
1925 р., № 75—76, арт. 439). 35—166.

— Д и в .  к о о п е р а ц і я .
Кредитові установи. Статут» кредито

вих акційних установ з районом діяльно
сти, що не виходить за межі УСРР, за
тверджує НКФ УСРР.—Нова редакція 
арт. 323 Цив. Кодексу. 39—;176.

Кредитування. Порядок кредитування 
трудового селянства на оплату робіт, що 
до впорядження лісе, переданих на ко
ристування громадам і об'єднанням се
лянської трудової людности і про захо
ди, скеровані до забезпечення найшвнд- 
чого переведення зазначених робіт. 
35-162.

— Нова редакція арт. 2 та доповнення 
арт. арт. 6 та 7 постанови з 18-го серпйя
1926 року «Про округові фонди кредиту
вання біднішого селянства» (36. Уз. 
1926 рА № 49, арт. 328). 39—178.

— Про зарахування до особливого 
фонду кредитування трестованих радян
ських господарств надходжень єдиного 
сільсько-господарського податку в 1926— 
27 р. з цих господарств, за винятком від- 
раховань до районовнх бюджетів. 
42—187.

— Про кредитування сільсько-госпо
дарських колективів. 55—224,. арт. арт. 
7, 8 і 9.

— Д и в .  к р е д и т о в а  к о о п е р а 
ц і я ,  к р е д и т о в і  у с т а н о в и .

Кримінальний кодекс УСРР 1922 рої». 
Нарсуди, розглядаючи справи за арт. 96 
Крим. Код., про громадян, що зареєстру
вали своє подружжя ламаючи арт. арт. 
И0—112 Код. Законів про . родину, опіку,



подружжя та про акти громадянського 
стану, повинні одночасно анулювати це 
подружжя та копію своєї постанови на
діслати до органу ЗАГСУ. Відд. Н-й, 
23—104.

— Нова редакція арт. 9 інструкції про 
порядок застосовання арт. 99 Крим. Код. 
УСРР та про порядок накладання й 
стягання штрафів за лісові праволомства» 
(36. Уз. УСРР, 1926 р., відд. Н-й, № 23, 
арт. 83).—

Виконання постанов Райвиконкомів 
про стягання адміністративним порядком 
штрафів покладається в сільських місце
востях на сільради, а в містах та містеч
ках на міліцію. Відд, 1І-й, 23—113.

Кряміяальняй Кодекс УСРР 1927 р. 
Скасування постанови з 29-го червня 
1927 р. «Про доповнення постанови «Про 
надання чинности Крим. Код. УСРР в ре
дакції 1927 року» (36. Уз. 1927 р., № 28, 
арт. 133). 36—167, п. «е» арт. 2.

— Нова редакція арт. 57 Крим. Кодек
су—масова відмова від виплати податків 
та від виконання відбутків. 55—230, 
арт. 2.

— Нова редакція арт. 67 Крим. Код.— 
агітація й пропаганда, скеровані проти 
виконання повинности та внесення подат
ків. 55—230.

— Зміна редакції арт. 69 Крим. Ко
дексу. Виключення з тексту слів: «а за 
особливо обтяжливих обставин—підви
щуючи аж до розстрілу». 55—230, арт. 1.

— Зміна редакції арт. 70 Крим. Кодек
су. Виключення з тексту артжулу слів: 
«підвищуючи за особливо обтяжливих 
обставин аж до розстрілу». 55—230, 
арт. 1.

— Надання адміністративним органам 
права застосовувати заходів адміністра
тивного впливу проти хуліганства тоді, 
коли випадок хуліганства не підпадає під 
чинність арт. 70 Крим. Код. 39—177, 
п. «л» арт. 1; 63—240 л. «л» арт. 72.

— Зміна редакції арт. 77 Крим. Код.— 
Виключення з тексту артикулу слів: «а за 
особливо обтяжливих обставин—підви
щуючи аж до розстрілу». 55—230, арт. 1.

— Недавня адміністративним органам 
права, змінюючи частину 2 арт. 78 КК, 
застосовувати заходів адміністративного 
впливу за самовільне покинеиня призна
ченого судовими або адміністративними 
органами місця осідку, а також за не
з’явлення в речінець до зазначеного міс
ця осідку. 39—177, п. *е» арт. І; 63—240, 
п. «е» арт. 72.

— Зміна редакції арт. 81 Крим. Код.— 
Виключення з тексту артикулу елю: «під
вищуючи за особливо обтяжливих обста
вин аж до розстрілу». 55—230, арт. І.

— Зміна редакції арт' 98 Крим. Код.— 
Виключення з тексту артикулу слів: «під
вищуючи за особливо обтяжливих обста
вин аж до розстрілу». 55—230, арт. і.

— Пояснення до арт. 99 Крим. Код.— 
Капітани приватних суден за несумлінне 
та недбале виконання своїх Обов’язків, 
що потягло за собою аварію судна, під

лягають кримінальній відповідальності за- 
арт. 99 Крим. Код. Відд. 1І-й, 40—186.

— Зміна редакції арт. 100 Крим. Код. 
Виключення з тексту арт. слів: «підви
щуючи за особливо обтяжливих обставин 
(корислива заінтересованість, фальш, 
крадіж майна, хабарництво і т. і.), аж до 
розстрілу». 55—230, арт. 1.

. — Зміна редакції арт. 102 Крим. 
Код.—Виключення з тексту артикулу слів: 
«підвищуючи за особливо обтяжливих об
ставин аж до розстрілу». 55—230, арт. 1.

— Зміна редакцН арт. 104 Крим. 
Код.—Виключення з тексту артикулу 
слів: «підвищуючи за особливо обтяжли
вих обставин аж до розстрілу». 55—230, 
арт. 1.

— Зміна редакції арт. 105 Крим. 
Код.—виключення з тексту артикулу слів: 
«підвищуючи за особливо обтяжливих 
обставин аж до розстрілу». 55—230, арт. 1.

— Зміна редакції арт. 120 Крим. 
Код.—Виключення з тексту -артикулу 
слів: «підвищуючи за воєнних часів аж до 
розстрілу». 55—230, арт. 1.

— Тлумачення арт. 2 Крим. Код. під 
порядком цивільного судочинства треба 
розуміти не лише розгляд справ у загаль
них судах, а й розгляд справ у розцжоч* 
но-конфдіктннх комісіях, примирних ка
мерах третейських судах і в примирних 
комісіях у справі розвивання трудових 
конфліктів у селянському господарстві. 
Інспекція праці та прокуратура мают» 
право заводити справи за арт. 122 без по
переднього розгляду порядком цивіль
ного судочинства. Відд. ІІ-й, 44—201.

Кримінально - Процесуальний Кодекс 
УСРР 1922 р. Скасування Крим.-Проц. 
Код. УСРР 1922 року. 35—167.

Кримінально - Процесуальний Кодекс 
УСРР 1927 року. Про надання чинности 
Крим.-Проц. Кодексові УСРР у редакції 
1927 року. 36—167.

— Кримінально-Процесуальний Кодекс 
УСРР в редакції 1927 року. 36—168.

— Пояснення до арт. 387 КПК про ре
чінець повторного розгляду жадань що 
до уиовно-доречікцевого звільнення в’яз
нів. Відд. Н-й, 46—210.

Кримінальний розшук. Д и в .  м і л і 
ц і я  т а  к р и м .  р о з ш у к .

Культи. Надання адміністративним ор
ганам права застосовувати заходи адмі
ністративного впливу за публічне ламан
ня або обмеження релігійними обрядами 
або культовими церемоніями свободи ру
ху інших громадян, всупереч закону та 
розпорядженням влади. 39—177, п. «к» 
арт. 1.

— Служників культу позбавлено права 
бути засиновятелями.—Пояснення НКЮ 
до арт. 38 Кодексу законі» про родину, 
опіку, подружжя та про акти громадян
ського стану. Відд. Н-й, 44—205.

—> Правила про культи.
— Розд. І. Засади.
Розд. ІІ. Релігійні громади.
•Розд. Ш. Культове майно. 63—240, 

под. X.



Купівля-продаж. Порядок перевласнен- 
ня будівель, що входять до складу держ
майна підчас реалізації держфондів та 
спосіб оформлення придбання будівель, 
проданих порядком цієї реалізації. Відд. 
ІІ-й, 29-143.

— До договору купівлі-продажу домо- 
будівлі можна внести умову про довічне 
користування ІІ частиною з тим, що умо
ву цю можна забезпечити арештом (забо
роною), що його накладається на буди
нок одночасно з засвідченням договору 
про купіелю-продаж будинку. Відд. П-й, 
35—166.

Д и в .  т о р г и .

л.
Лазні. Санітарні норми та правила до 

лазень громадського користування.
Розд. 1. Помешкання А розміри.
Розд. ІІ. Устаткування А влаштування.
Розд. III. Водопостачання каналізація, 

опалення й вентиляція. Відд. П-Й, ЗО—145.
— Лазні спеціяльного призначення на 

підприємствах будується згідно з корма
ми, що їх видав НКПраці. Відд. 11-й, ЗО— 
145, увага 2 до арт. 1.

Лікарі. Прийняття до лікарнях установ 
лікарів-практикантів понад встановлену 
норму з дозволу окрвнконкомів з тим, 
щоб ці лікарі відслужили півроку за рік 
практиканства в місцях за призначенням 
окрвиконкому. 58—234.

Лікарні установи. Порядок адміністра
тивного виселення з приміщень, закріпле
них за лікарннмн установами. 43—196.

— Утворення при всіх лікарнкх уста
новах, що обслуговують застрахованих 
окремих комісій з представників застра
хованих. 46—210, арт. Т.

— Інструкція «Про порядок приймання 
хворих домових робітниць та робітників 
до лікарень і вагітних домових робітниць 
до «Будинків матери й дитини». Відд. 11-й, 
35—165.

Ліквідація. Ліквідація комітету допо
моги кооперативному та індивідуальному 
будівництву робітничих осель на Україні 
при НКПраці та його місцевих органів. 
42—185.

— Ліквідація всіх існуючих на терито
рії УСРР товариств (артілей) відповідаль
ної праці. 66—241.

— Скасування комісій, утворених по
становою з 13-го серпня 1924 року «Про 
ліквідацію взаємних претензій між злікві
дованими харчорганами та їхніми контр
агентами» (36. Уз. 1924 р., № 26—27, арт. 
210). 35—158.

Ліквідаційні комісії. Ліквідаційні комі
сії держпідпрнємств, що е на госп. розра
хункові, а також акційних товариств, з 
обмеженою відповідальністю^ з виключ
ною або переважною участю державного 
капіталу, повинні вияснити в торговель
них книгах та документах задовженість 
зліквідованого підприємства державі що 
до податків, оплат та інш. стягань та за

нести цю задовженість на рахунок за- 
довжемости підприємства. Як що виявить
ся неправильне оподаткування або зара
хування органами фіску,-то ліквідкомісія 
подає зазначені питання на розгляд по
рядком «Положення про стягання подат
ків» (Пояснення НКЮ) Відд. ІІ-й, 27—127.

Ліс. Про заходи допомоги населенню 
перевести лісомеліораційні роботи на не
придатних землях. 39—143.

— Нова редакція арт. 12 та доповнен
ня арт. 12 постанови з 17-го лютого 
1926 р. «Про порядок ведення господар
ства в лісах переданих на користування 
громадянам і об’єднанням селжської тру
дової людности й про заходи, скеровані 
для зберігання й охорони їх» (36. Уз. 
1926 р.. № 13, арт. 102). 35—161.

— Порядок кредитування трудового 
селянства на оплату робіт що до впоря
дження лісів, переданих на користування 
громадам 1 об’єднанням селянської тру
дової людности, і про заходи, скеровані 
до забезпечення найшвидчого переведен
ня зазначених робіт. 35—162.

— З помешкань, що є на площі лісо
вого фонду та закріплені за держліснн- 
цтвамн, дозволяється адміністративним 
порядком виселити осіб, що не е на 
службі в'даному лісному господарстві. 
Правила виселення. 43—196.

— Положення про Всеукраїнське 
Управління Лісами (ВУТІЛ) Наркомзему 
УСРР і його місцеві органи.

Розд. І. Засади.
Розд. ІІ. Структура Всеукраїнського 

Управління Лісами.
Розд. Ш. Обсяг відання Всеукраїнсько

го Управління Лісами.
Розд. IV. Місцеві органи Всеукраїн

ського Управління Лісами.
А. Округові лісові управління
Б. Лісництва. 45—205.
— Компетенція райвиконкомів в галузі 

лісної справи. 56—231, арт. 19.
— Скасування арт. 4 та п. «а» арт. 2 

постанови з 13-го жовтня 1923 р. «Про 
порядок видачі та оплати лісу на пні» 
(36. Уз. 1923 р., № 37, арт. 514). 66-255.

— Інструкція «Про порядок порахун
ків планових лісозаготовців за деревину, 
що ІІ видає їм з лісів УСРР—ВУПЛ. Від
діл ІІ-й, 26—116.

Лісові праволомства. Такси штрафів 
за лісові праволомства. 63—240, додаток.

— Виконання постанов райвиконкомів 
про стягання адміністративним порядком 
штрафів за лісові праволомства покла
дається в сільських місцевостях на сіль
ради, а в місцях та седшцах міського ти
пу на міліції. (іНова редакція арт. 9 ін
струкції НКЗ, НКЮ, НКВС і НКФ «Про 
порядок застосування арт. 99 Крим. Код. 
УСРР і -про порядок накладання стягання 
штраф» за лісові праволомства». Від
діл ІІ-й, 25—113.

— Інструкція «Про порядок викори
стання грошових сум, що надходять від 
стягання штрафів за лісопорушехня по 
лісах, переданих у користування земель



них громад та об'єднань селянсько! тру* 
дової людности, а також державних гро* 
мадських та кооперативних організацій 
та від продажу відібраних у лісових пра- 
воломців предметів». Відд ІІ*Й, 47—212, 

Літографії. 'Див. п о л і г р а ф і ч н і  
п і д п р и є м с т в а .

Лотереї. Правила влаштування лоте
рей. 63—240, розд. 2 под. XI.

— Заборона вживати назву «лотерея* 
до гри через те, що йе викликає непоро
зуміння, тому що дозвіл на «лотерею» 
дає ВУЦВК, а на гру—видає НКВС. 
Відд. ІІ-А, 44—197.

м.
Маніфестації. Правила, що регулюють 

влаштування) маніфестацій. 63—240, «Б» 
розд. 4 под- IX.

Медична допомога. Про забезпечення 
застрахованных і членів їх родин ме
дичною допомогою. 46—210.

Медперсонал. Про пенсійне забезпе
чення осіб медичного персоналу, що 
працюють у боротьбі з чумою та в разі 
їх смерти членів їхніх родин порядком 
постанови в 2-го травня 1923 року. «Про 
персональні пенсії І допомогу особам, що 
мають виключні заслуги перед Республі
кою*. 66—242.

Меліорація. Заходи допомоги населен
ню провадити лісомеліораційні роботи на 
непридатних землях. 31—143.

— Поліпшення всіє! площі непридат
них земель сільсько-господарчого при
значення переведенням заходів меліора
ційних та культурно-технічних. 31—144.

Меливо. Про встановлення дозвільного 
порядку перемолу пшениці иа сортове 
борошно. Відд. ІІ-А, 29—119; відд. Н-й, 
40—185.

— Заборона провадити комерційне 
меливо та заготівлю млинам, яким не на
дав такого права Наркомторг УСРР. Від. 
ІІ-А, 31—149; відд. ІІ-А, 33—162 (нова ре
дакція арт. 3).

— Про встановлена порядку перемолу, 
стягання плати та розіпру ставок за йе- 
диво селянського зерна на 1927—28 рік. 
Відд. ІІ-й, 31—150; відд. П-й, 42—189.

— Відповідальність млинарських під
приємств за випуск на ринок житнього та 
пшеничного борошна, яке не відповідає 
встановленим стандартам та затавруван- 
ня борошна марками, що не відповідають 
його якості. Відд. ІІ-& 33—161.

Меірмчяа система иф та ваги. Скасу
вання дежих артикулів у постановах про 
заведення метрично! системи мір та ваги, 
що встановлювали вивішувати на стіні 
офіційні переводи і таблиці. Відд. Н-й, 
39-174.

— Про вживання метричних мір у за
готовках та торгівлі збіжжям та хліб
ними товарами. Вид. Н-й, 39—175.

— Про обов'явкове вживання мір при 
складенні планів державними, коопера
тивними, приватними та іншими установа
ми і підприемставамк. Відд. П-Й, 39—176.

Мет раза дія виробництва цегли. Відд. 
Н-й, 39—177.

— Дозвіл користуватися поряд з мі
рами ваги мірами місткосте при відпуску 
в роздроб плинного мінерального палива 
та рослинних олій, відд ІІ-й, 39—178:

Міжнародній стан. Постанова 2-ої се
сії ВУЦВК'у Х-го скликання «Про міжна
родній стан». 53—220.

Міліція та розшук. Райвиконком за
тверджує призначення начальника міліції, 
що його насгановлюе начальник окрмі- 
ліції та звільнює начальника райиіліцК, 
погодивши з начальником окрміліці!. — 
Нова редакція п. «е» арт. 23 «Положення 
про Робітничо-Селянську Міліцію УСРР». 
(36. Уз. 1926 р. № 71 арт. 452). 29-138, 
арт. 4 розд V; 56—231, п. «з» арт. 17.

— Начальника міліції округи призна
чає президія Окрвиконкому та затвер
джує Наркоивунсправ—Головне Управлін
ня міліції та розшуку. Нова редакція п. 
«в» арт. 23: «Положення про Робітничо- 
Селянську Міліцію УСРР». (36. Уз. 1926 р., 
№ 71, арт. 452). 29—138, арт. 4 розд У-го.

— Порядок виселення адміністратив
ним порядком з гуртожитків міліції та 
приміщень районів міліції осіб, що не е 
на службі в органах міліції. 43—196.

— Виконання постанов райвиконкомів 
про стягання адміністративним порядком 
штрафів за лісові лраволомства в містах 
та селищах міського типу покладається 
на міліцію.—Нова редакція артикулу 9-го, 
Інструкції про порядок застосовачня 
арт. 99 КК та про порядок накладання та 
стягання штрафів за лісові праволои- 
ства». Відд ІІ-й, 25—113.

— Про утворення комісії розванта
ження схованок речових доказів при мі
ліції та розшукові. Відд Іі-й, 26—118.

— Інструкція про порядок та правила 
нагляду слідчих за діяльністю органів ді
знання. Відділ П-й, 37—173.

— Про заходи, що до розвантаження 
розшукних літеровнх списків і запрова
дження давнини розшуку осіб. Відд. Н-й, 
39-181.

— Про передачу органам Центроспнр- 
ту самогону, що не підлягає знищенню. 
Відд. ІІ-й, 44—199.

Міські селища. Правила про порядок 
реєстрації земельних дільниць у межах 
смуги міст і селищ міського типу.

Под І. Засади.
Под ІІ. Про плату за роботи, що до 

реєстрації земель у межах смуги міст і 
селищ міського тису.

Под _ III. Про порядок переведення 
основної реєстрації.

Под IV. Про реєстраційні акти.
Под V. Про поточну реєстрацію.
Под VI. Про видачу документів про 

реєстрацію земель. 31—142.



— Про затвердження положення «Про 
міські ради робітничих селянських та 
червоноармійськнх депутатів». 61—214.

— Положення про міські ради робіт» 
нкчих, селянських і червоноармійських 
депутатів.

Розд. І. Засади.
Розд ІІ. Обсяг відання міської ради в 

окремих галузях управління.
A. В галузі організаційній.
Б. В галузі адміністративній.
B. В галузі судоустрою та су* 

дочикства.
Г. В галузі фінансово • подат

ковій.
Д. В галузі господарській.
Е. В галузі регулювання й охо

рони праці.
Ж. В галузі культурно-освітній.
3. В галузі охорони народньо- 

го здоровля.
І. В галузі соціяльного забезпе

чення.
К. В галузі переведення націо

нальної політики.
Л. В галузі військовій.

Розд ПІ. Пленум Міської ради.
Розд. IV. Виконавчі органи міських 

рад
А. Президія міської ради.
Б. Голова міської ради.

Розд V. Секції й комісії міських рад.
Розд. VI. Права й обов'язки членів і 

кандидатів у члени міської ради.
Розд VII. Звязок депутатів з вибор

цями.
Розд VIII. Мандатна комісія міської 

ради. 51—2)4.
— Доповнення точного списку міст і 

селиш міського типу Глухівської округи. 
66—250.

— Доповнення точного списку міст і 
селищ міського типу Артемівської окру
ги. 66—251.

— Виконання постанов Райвиконкомів 
про стягання адміністративним порядком 
штрафів за лісові праволомства покла
дається в містах та селищах міського ти
пу на міліцію. Відд ІІ-й, 25—113.

— Санітарні правила і норми збиран
ня, усупення та унешкідження брудних 
та покиде по неканалізованиих залюдне
них пунктах міського типу та неканалізо- 
ванних районах міст, що мають каналі
зацію. ВІдд. И-й, 33—160.

Міськсанепідн. Положення про иіськ- 
санепіди. Відд. И-й, 46—211.

Міські ради. Інструкція про участь 
міських, сільських і селищних рад у спра
ві провадження обов'язковосте загально
го навчання дітей. Відд. И-й, 42—188.

Міста. Д и в .  м і с ь к і  с е л и щ а .
Миколаївський міський банк. Статут 

Миколаївського міського бцнку. Відд ІІ-й, 
22—101.

Миколаївський Сільбанк. Статут Ми
колаївського Акційного Товариства сіль
сько-господарського кредиту «Миколаїв
ський Сільбанк». Відд. И-й, 42—191.

Мисливство. Мисливці. Реєстрація се
лищними радами мисливців, що мешкають 
ид терені селищної ради. 49—213, п. «л» 
арт. 14. і

Митний статут. Д и в .  п а ч к а р с т в о .
Млинарські трести. Порядок управ

ління місцевими млннарськ. трестами.
39— 174.

Млини. Про встановлення дозвільного 
порядку перемолу пшениці на сортове бо
рошно. Відд. ІІ-й, 26—119; відд Н-й,
40— 185. (Нова редакція арт. 4).

— Про встановлення порядку перемо
лу, стягання плати та розміру ставок за 
мелнво селянського зерна на 1927—28 р. 
Відд. П-й, 31—150; відд. И-й, 42—189 нова 
редакція арт. 7.

— Відповідальність млинарських під
приємств за випуск на ринок житнього 
та пшеничного борошна, яке не відпові
дає встновленим стандартам та затавру- 
вання борошна марками, що не відповіда
ють його якості. Відд. И-й, 33—161.

— Заборона провадити комерційний
помол та заготівлю млинам, яким такого 
права не надав Наркомторг УСРР. Відд. 
П-й, 31—149; віод. Н-й, 33—162. (Нова ре- 
дакція..арт. 3). 1

Мови. Положення про забезпечення 
рівноправносте мов та про сприяння роз
витку української культури.

Розд. І. Засади.
Розд. П. Про мову вживану в держав

ному житті. УСРР.
A. Про мову законів урядових та 

урядницьких постанов 1 на
казів.

Б. Про мову державного герба, 
державних печаток, штампів, 
вивісок, плакатів, оголошень, 
різних емблем то-що.

B. Про мову актів публічно-пра
вового характеру та різних 
словесних визначень, оголошу
ваних до загального «дома.

Г. Про мову діловодства та зно
ски державних органів та ор
ганізацій.

Д. Про мову діловодства та пере
ведена справ у судових уста
новах.

Розд. Ш. Про мову в шкільних закла
дах та наукових установах.

Розд. IV. Про вживання мов у націо
нально - територіальних адміністративних 
одиницях.

Розд. V. Про забезпечення рівноправ
носте мов національних меншостей, не ві
докремлених у націонадьяо-тернторіяль- 
ні адміністративні одиниці.

Розд. VI. Про рівноправність мов у 
АМСРР.

Розд, VII. Про спеціальні органи та за- 
ходи що до забезпечення рівноправносте 
мов УСРР.

Розд. VIII. Про відповідальність за ла
мання правил цього положення. 34—157.



н.
Надзвичайні заходя охорони револю

ційного ладу. Правила застосованих над
звичайних заходів охорони революційно
го ладу. 63—240, розд. 7 под. IV.

Наймити (чкн). Про допоміжну найма
ну працю в трудових селянських госпо
дарствах. Нова редакція под. III ч. І Зе
мельного Кодексу УСРР. 40—180, арт. IV.

— Покладення на сільради обов’язку 
вести облік найманих робітників, що е на 
території сільради та реєструвати труд- 
догоеори з наймів робітничої сили в се
лянському господарстві. 47—212, арт. 18.

— Договори про найми наймитів ре
єструють сільради. 47—212, п. <г> арт. 18.

Наймання. Д и в .  о р е н д а .
Наради. Ліквідація постійної хлібної 

наради при Наркоиторговлі. 46—207.
Наркомат РСІ УСРР. Про розширення 

прав Робітничо-Селянської Інспекції. До
повнена положення про Народній Коміса
ріат РСІ УСРР арт. 14 та скасування ува
ги до арт. 14. 39—170.

— Заснування Центрального Бюра 
скарг в складі Народнього Комісаріату 
РСІ. 65—223, арт. І.

Наркомвеуслрав. Передання НКВС — 
Вищому Технічно-будівельному коміте
тові частини функцій зліквідованого Комі
тету допомоги кооперативному та індиві
дуальному будівництву робітничих осель 
при НКПраці. 42—185.

Наркомздоровля. На органи Нарком
здоровля покладається організацію ясел 
та кімнат для годування немовлят на про
мислових підприємствах, де масово вжи
вається жіночої праці. 39—171, арт. 3.

— Нова редакція п. 1 спнску установ 
Наркомздоровля, що є на державному 
бюджеті в 1926—27 бюджетному році. 
(36. Уз. 1927 р. № 14, арт. 83). 44—203.

— Ліквідація відділів та бюр робітни
чої медицини та передання справи забез
печення застрахованих медичною допо
могою Наркомздоровля та Інспектурам 
Охорони Здоровля. 46—210, арт. І.

Наркомзем УСРР. Завідувати надмор
ськими заповідниками «а берегах Чорно
го та Озівського морів покладається на 
Наркомзем УСРР. 39—172, арт. 5.

— Положення про Народній Коміса
ріат Земельних Справ УСРР.

Роэд І. Засади;
Роэд. ІІ. Структура Народнього Комі- 

сарі ягу Земельних Справ.
Роэд Ш. Компетенція структурних 

одиниць Народнього Комісаріату Земель
них Справ. 42—188.

— Положення про Всеукраїнське Уп
равління Лісами (ВУПЛ) Наркомзему 
УСРР та його місцеві органи. 45—205.

Наркоиторговлі УСРР. НКТорговлі 
УСРР та його місцеві органа, що до мли
нарських трестів місцевого значіння ма
ють всі права та обое’зкк належні ВРНГ 
та Його місцевим органам та постановою

РНК СРСР з 17-го липня 1923 року «Про 
трести, що перебувають в управлінні мі
сцевих органів. («Вестник ЦИК, СНК і 
СТО СССР* 1923 р. № 1, арт. 29). 39—174.

— Статути торговельних акційних то
вариств затверджує Наркоиторговлі 
УСРР, як що Правління його перебуває 
на терені УСРР і як що їх не має затвер
джувати або РПО.—Нова редакція арт. 
233 Цив. Код 39-176.

— Про зміну постанови з 7-го липня 
1926 року «Про ліквідацію округових ін
спектур внутрішньої торгівлі та про ор
ганізацію управлінь уповноважених На
роднього Комкаргяту Зовнішньої та Вну
трішньої Торгівлі УСРР*. 43—190.

— Ліквідація Постійної хлібної нара
ди при Наркомторгівлі УСРР і передан
ня П справ Наркоиторговлі та його міс
цевим органам за належністю. 46—207.

Наркомлраці УСРР. Положення про Го
ловну пенсійну комісію при НКПраці 
УСРР. 35—160.

— Ліквідація Комітету допомоги ко
оперативному та індивідуальному будів
ництву робітничих осель на Україні при 
НКПраці УСРР та його місцевих органів 
і передання частини функцій НКПраці 
УСРР. 42—185.

— Про передання з 1-го лиття 1927 р. 
НКПраці УСРР та його місцевим органам 
функцій що до'нагляду над безпекою гір- 
ничних робіт і над гірнично-рятувальною 
справою. 44—198.

— Ліквідація Головної Пенсійної Ко
місії при НКПраці УСРР. 67—259.

Наркомфін УСРР. Статути акційних то
вариств, що мають на меті кредитові опе
рації, затверджує НКФ УСРР, як що район 
діяльности їх не переходить за межі 
УСРР та якщо їх не має затверджувати 
РНК або РПО СРСР з інших причин.— 
Нова редакція арт. 323 Цив. Код 39—176.

— Передання НКФ частини функцій 
ліквідованого комітету допомоги коопе
ративному та індивідуальному будівниц
тву робітничих осель на Україні при 
НКПраці та його місцевих органів. 
42—185.

Наркомюст. Положення про Юридичні 
курси Наркомюсту УСРР. 32—150.

Народи! комісаріати УСРР. Постанови 
і розпорядження центральних урядницгв, 
що їх оголошується до загального відо
му, треба оголошувати українською Й 
російською мовою, особливо (важливі— 
українською мовою та мовами нацменшо
стей УСРР, а відомчі розпорядження, 
бюлетені, збірники наказів, щомісячники 
то-що, призначені для керування місце
вих органів влади, друкується україн
ською мовою, для о&луговування-ж на
ціональних територій — адміністративних 
одиниць їх оголошується мовами відпо
відних нацменшостей. 34—157, арт.арт. 
9, 10 та ІІ.

—• Всі Наркомати та управління упов
новажених Наркоматів СРСР повинні



мати печатки, штампи, вивіски то-що ви
кладені українською) мовою з тим, що 
рівнобіжно можна поставити текст кож
ною іншою мовою. 34—157, арт. 13.

— Статути акційних товариств, що їх 
Правління перебував на території УСРР 
та що їх статути не мають затверджувати 
РНК або РПО СРСР, затверджує Народ
ній Комісаріат, що керує відповідною га
луззю народнього господарства, де пе
редбачає провадити свою діяльність ак
ційне товариство.—Нова редакція арт. 323 
ЦЦК. 39—176.

Народне господарство УСРР. Про об
лік діяльностн приватного капіталу в різ
них галузях народнього господарства. 
42—183.

— Постанова другої сесії ВУЦВК'у 
Х-го скликання про контрольні цифри 
народнього господарства УСРР на 1927— 
1928 господарчий рік. 53—216.

Насіння. Положення про державний 
фонд чистосортового зернового насіння 
та насіння трав. Відд. Н-й, 27—121.

Насінництво. Зміна статуту Всеукраїн
ського товариства «Насінництво». Відд 
Н-й, 46—218.

Настановлення та звільнення. Началь
ників районової міліції настановлює на
чальник міліції округи та затверджує 
президія райвиконкому. Звільнюе-ж на
чальника районової міліції президія рай
виконкому, погодивши з начальником 
окрміліції.—Нова редакція п. <е» арт. 23 
Положення про Робітничо-Селянську мі
ліцію УСРР. 29—138, арт. 4 розд. V; 
56—231, п. «з» арт. 17.

— Начальників міських районів мілі
ції, що не входять до складу округової 
міліції, настановлює та звільнює началь
ник міського управління міліції. Звага до 
л. «е» арт. 23 «Положення про Робітничо- 
Селянську Міліцію УСРР» (36. Уз. 1926 р. 
№ 71, арт. 452). 29—138, арт. 4 розд. V.

— Начальника міліції округи наста- 
ковлює Президія Окрвнконхоиу та за
тверджує Наркомвнусправ — Головне 
Управління Міліції та Розшуку. Нова ре
дакція п. «в» арт. 23 постанови з 10-го 
листопада 1926 року «Положення про Ро
бітничо-Селянську Міліцію УСРР» (36. 
Уз. 1926 р., № 71, арт. 452). 29—138, арт. 
4 розд. У-го.

— Постанови Народнього Коиісаріяту 
РСІ УСРР про усунення та звільнення 
урядових осіб за безгосподарність, бюро
кратизм та тяганину є остаточною і обов’
язковою до виконання всіх державних 
установ і підприємств. П. «е» арт. 14*— 
Положення- про НК РСІ УСРР. 39—170.

— Сільради настановлюють, дотриму
ючи порядку черговості*, та усувають мо
лодших і старших сільських виконавців. 
47—212, п. «у» арт. 13.

— Міськради призначають начальника 
міської міліції в тих містах, де є окреме 
управління міської міліції та подають 
свою постанову на затвердження Управ
ління Робітничо-Селянської Міліції Рес
публіки. 51—214, п. «и» арт. 12.

— Затвердження 6. П. Затенського на 
голову Комісії для переведення режиму 
економії при РНК УСРР. 32—145.

— Настановлення тов. Гейро Н. Б. на 
члена Президії Державної Планової ко
місії УСРР. 32—145.

— Звільнення тов. Канера Л. Ф. від 
виконання обов’язків другого заступ
ника відповідального керовника радіо
телеграфного агентства УСРР (РАТАУ). 
32—149.

— Затвердження складу Підготовчої 
Комісії РНК УСРР. 39-169.

— Затвердження тов. Медамедовсько- 
го Я. М. за начальника Управління дер
жавної фінансової контролі при Народ- 
ньому Комісаріаті Фінансів УСРР та за 
голову контрольної ради при Народньо- 
му Комісаріаті Фінансів УСРР. 46—200.

Наукові організації. Затвердження спи
ску науково-технічних організацій, що на 
них поширено пільги, передбачені поста
новою РНК СРСР «Про пільги науково- 
технічним організаціям» (3. 3. СРСР 
1927 р., X* 10, ст. 97). Відд П-й, 29—135.

Наукові робітникн. Відстрочка призо
ву для викладачів інститутів та техніку
мів УСРР.—Про прикладення на Україні 
арт. 112а союзного закону «Про обов'яз
кову військову службу». Відд. П-й, 35— 
169.

— Житлові пільги, що їх надано нау
ковим робітникам, арт. 19 постанови 
ВУЦВК’а та РНК УСРР з 8 грудня 1926 р. 
(3. У. 1926 року, Хе 77—78, арт. 477>—По
яснення НКЮ порядком тлумачення зако
нів. Відд. Н-й, 29—139.

Наукові установи. В наукових устано
вах усю наукову дослідну роботу та всі 
справи треба вести українською мовою. 
34—157, арт.зрт. 36, 37, 38.

— Дозволяється виселяти адміністра
тивним порядком з приміщень, закріпле
них за науковими установами, осіб, що не 
є на службі в цих установах.—Порядок 
виселення з наукових установ. 43—196.

Науково-Дослідний Інститут Цукрової 
Промолов ости. Положення про Науково- 
Дослідний Інститут Цукрової промнело- 
вости. 58—237.

Науково-судова експертиза. Днв. Ін
с т и т у т и  Н а у к о в о — С у д о в о ї  Е к с 
п е р т и з и ;  н а у к о в і  о р г а н і з а ц і ї .

— Затвердження списку науково-тех
нічним організаціям, що на них ширяться 
пільги, передбачені постановою РНК 
СРСР «Про пільги науково-технічним ор
ганізаціям» (3. 3. СРСР 1927 р., X* 10, 
арт. 97). Відд. І1-Й, 29—135.

Нацменшості. Див^ М о в и .
Незаможні селяни. Реєстрація статутів 

селянських комітетів незаможних селян, з 
районом діяльностн не вище району сіль
ради, належить до компетенції сільради.— 
П. 17, под «б», арт. 12 «Положення про 
сільради». 29—138, арт. 2, роэд І.

— Реєстрація селищних рад на під
ставі нормальних статутів, та спеціяльних



узаконень, статутів сільських комітетів 
незаможних селян, якщо район діяльно* 
стн їх обмежено районом селищної ради. 
49—213, п. «у», арт. 14.

Неповнолітні. Про права жінок, що 
одружилися, не досягнувши повноліття. 
Відд. ІІ-й, 46—213.

НеслірнкА порядок стягання. Дна.без- 
с п і р н и й  п о р я д о к  с т я г а н н я .

Німеччина. Інструкція про прикладем* 
ня «Угоди про спадщину», складеної між 
СРСР та Німеччиною. Відд. Ц-й, 40—184.

Нічні сторожі. Про двірників та ніч
них сторожів (розділ І, под. VI Адміні
стративного кодексу—Обов'язки населен
ня, що до охорони громадського ладу). 
63—240.

Нотаріат. Нотаріальні функції селищ
них рад. 49—215, п. «л», арт. 14.

— Нотаріальний акт про набуття на 
прилюдних торгах, що їх переводять ор
гани НКФ, будинків або права забудівлі 
складається після подання копії акту пе
реведених прилюдних торгів та довідки 
про те, що торгів цих не оскаржено та 
продаж є остаточний. Нотаріальний акт 
треба обов'язково наступно зареєструва
ти кому небудь з них (Пояснення НКЮ). 
Відд. Л-й, 26—117, арт.арт. 5 та 6.

— Договори кулівлі-продажу домобу- 
дівель, що їх переводять держфондорга- 
ни підчас реалізації держфондів не треба 
засвідчувати нотаріальним порядком. Но- 
тар оформлює лише нотаріальним поряд
ком набуття домобудівель по пред’явлен
ню другого примірника договору, або ви
пису з протоколу торгів, перевіривши 
право покупця набувати будинки. Відд. 
И-й, 29—143, арт.арт. 5, 6, 7 та 8.

— Не треба обов’язково засвідчувати 
нотаріальним порядком правочинн, що їх 
обов’язково реєструється та зареєстровані 
в управліннях уповноважених Нарком- 
торгівлі.—Тлумачення уваги до арт. 137 
Цивільного Кодексу. Відд. П-й, 32—158.

Нотаріальна оплата. Звільнення від 
гербової та нотаріяльної оплати правочи- 
нів, складених держпідпркємствамк на бу
дівництво або ремонт приміщень для сво
їх службовців. (Пояснення НКЮ до пост. 
ЦБК та РНК СРСР з 16. жовтня 1925 ро
ку—3. 3. 1925 року, № 74, ст. 542). Відд. 
ІІ-й, 23—106.

— Пояснення арт. 21 «Такси оплати 
нотаріальних чинностей і правила опра
влення нотаріальних зборів».—За посвід
чення копій нотконторк справляють нота
ріальну оплату від сторінки оригіналу, з 
розрахунку, що 25 рядків вважається сто
рінкою оригіналу, неповні сторінки до 
12 рядків вважається за V» сторінки, з 
12 до 25—за повну сторінку. Відд ІІ-й, 
30—146.

— Інструкція про порядок одержання 
схову витрачення на прибуток скарбу 
оплат, що їх стягають нотаріальні уста
нови та інші органи за виконання нотчин* 
ностей. Відд. Л-й, 44—200.

Обов’язкові постанови. Див. А д м і н і 
с т р а т и в н і  а к т и .

Оголошення. Оголошення інструкції» 
обіжників та обов’язкових постанов нар* 
коматів та дорівнених до них централь
них установ. 63—240, арт. 19.

— Оголошення обов’язкових постанов. 
63—240, арт. 33.

Оголошення законодавчих актів І роз
поряджень Уряду. Декрети, постанови та 
розпорядження ВУЦВК, РНК, УЕН цент
ральних урядництв та установ окрвикон- 
комів та міськрад оголошується на двох 
мовах: українською та російською, а 
особливо важливі акти—українською мо
вою та мовами нацменшостей УСРР. 34— 
157, арт.арт. 9 і 10.

Одеське пайове будівельне товариство. 
Статут Одеського Пайового будівничого 
товариства.Вгдд 11-й, 31—154.

«Одесторг». Статут Одеського пайово
го торговельного товариства «Одесторг». 
ВІдд. ІІ-*, 24—110, відд. ІІ-Й, 30—144.

Озіаське море. Утворення надморських 
заповідників на берегах Озівського і 
Чорного моря. 39—172.

Окрвяконкомк. Про розширення прав 
окрвиконкомів.—Доповнення увагою по
ділу «В», арт. 13, поділу «Г» арт. 13, пак
тами 13—15, поділу «Д» арт. 13 пактами 
15—18, поділу «Е», арт. 13, пактами 8—14 
та поділу «З», арт. 13, пактом 6, нова ре
дакція арт. 24 та доповнення арт. 25 ува
гою 5 постанови з 28 жовтня 1925 року 
«Про округові з’їзди рад та округові ви
конавчі комітети» (3. У. 1925 року, № 83. 
арт. 487). 29—138, розд. 111.

— Про спрощення системи управлін
ня. 29—139, розд. IV.

— Окрвиконкоми відносно млинар
ських трестів місцевого значіння мають 
усі права, передбачені постановою РНК 
СРСР з 17 липня 1923 року «Про трести, 
що є під управлінням місцевих органів» 
(«Вестник ЦИК, СНК, и СТО СССР» 
1925 р., № 1, арт. 29). 39—174.

— АдмінвгддІлам окрвиконкомів на
дано права застосовувати заходи адміні
стративного впливу за маловажні право- 
ломства. 39—177.

— Окрвиконкомам передано частинно 
функції ліквідованого комітету допомоги 
кооперативному та індивідуальному бу
дівництву робітничих осель на Україні 
при Наркомпраці та його місцевих орга
нів. 42—185.

— Окрвиконкомам надано права дена
ціоналізувати за власною ініціятивою під
приємства з кількістю робітників не біль
ше 5 з двигуном та більш 10 без двигу
на з затвердженням постанови про дена
ціоналізацію підприємства Наркомтор- 
гівлі, відносно млинарських підприємств 
та ВРНГ відносно усіх інших підпри
ємств. 42—186.

— Права окрвкконкому не пізніш мі
сячного речінця після одержания ним



міського бюджету давати вказівки про 
потребу внести до нього зміни, згідно з 
законодавством, або директивами внше- 
поставлених органів, тим, що ці зміни 
мае внести рада, що склала бюджет, про
тягом 2-х тижнів. 51—214, увага до п. «а», 
арт. 15.

— Заснований в складі відділів робіт
ничо-селянської інспекції окрвкконкомів— 
округовнх бюр скарг. 55—223.

— Окрвиконкомам надано права доз- 
вілу прийому до лікарннх установ ліка- 
рів-практикантів понад встановлену нор
му з тим,- щоб ці лікарі відслужили пів
року за кожний рік практнканства а міс
цях, призначених окрвнконкоиом. 58—234.

— Скарги на постанови та розпоря
дження окргнспектур соціяльного забез
печення треба подавати через інспектуру 
соцзабезу до президії окрвиконкому, 
ухвала якого є остаточною, порядком 
встановленим законом в місячний речі* 
нець після вручення прохачеві відмови 
на прохання. Подані скарги після спливу 
речінця подається до президії окрвикон
кому, від якої залежить розглянути ІІ по 
суті або залишити без руху через про- 
гаяння речінця* Відд. Іі-й, 28—129, арт. 12.

— Про межі правоздатностн та діє* 
здатности окремих установ та комісій 
окрвкхонкоиів, зокрема, відділів місцево
го господарства (промисловості). Відд. 
П-й, 35-170.

Округова Інспектура ВнуторгівлІ. Про 
зміну постанови з 7 липня 1926 р., «про 
ліквідацію округовнх інспектур внутріш
ньої торгівлі та про утворення управлінь 
уповноважених Народнього Комісаріату 
Зовнішньої та Внутрішньої Торгівлі 
УСРР». 43—190.

Округові лісові управління. Положен
ня про округові лісові управління. 45—205 
арт.арт. від 19 до 22.

Округові планові комісії. Обов’язком 
окрпланів тих округ, де немає управлінь 
уповноважених НКТ УСРР, є подавати 
відповідним уповноваженим Наркомторгу 
УСРР на їх вимогу потрібні матеріяли та 
інформувати відносно економіки та 
кон’юнктури даної округи. 66—245.

Оплата праці Родини робітників юсти
ції, відряджених на юридичні курси, одер
жують протягом усього часу перебуван
ня на курсах повністю зарплатню відря
джених. 32—150, арт. 10.

— Про встановлення на 1927—28 бюд- 
жетовий рік державного нормування за
робітної платні ‘робітникам і службов
цям УСРР, що е на місцевому бюджеті, 
44—199.

— Заступник голови та інші члени пре
зидії сільради одержують утримання то
ді, коли райвиконком визнає це за по
трібне. Оплату праці технічного апарату 
сільради встановлюється дотримуючи ста
вок державного нормування. 47—212, 
арт. 36.

— Члени сільради виконують свої 
обов’язки безвинагородно. 47 — 212, 
арт. 73

— Порядок встановлення персональ
них надвишок до сталих окладів у держ
бюджетові установах УСРР. Відд. ІІ-А, 
28—130.

— Працю практикантів та стажерів 
оплачується за нормами оплати, встано
вленими за погодженням що до викону
ваної праці з тим, що вона не може бути 
менш норм оплати, встановлених арт.арт. 
1 та ІІ постанови з 29 квітня 1928 р. «Про 
оплату праці практикантів та сгажеріа» 
(3. У. 1927 р., відд. ІІ-А, № 17, арт. 84);— 
в установах де переведено держнорму- 
вання зарплатні виплату робиться на під
ставі сталих відповідних ставок. (Пояс
нення Наркомпраці до постанови з 
29 квітня 1927 року.—3. У. 1927 р., відд. 
Н-А, № 17, арт. 84). Відд Н-А, 28—131.

— Робітники та службовці, відрядже
ні радами фізичної культури для участи 
на Всеукраїнській Сгтартакіяді 1927 р., 
користуються правом відпуску з залишен
ням середнього заробітку. Відд 1І-Й, 32— 
154.

— Перелік постанов та пояснень Нар
компраці УСРР, скасованих у звязку з ви
данням постанови Наркомпраці СРСР з 
5 липня 1927 р. «Про окремі фонди за
робітної платні та персональні оклади». 
Відд ІІ-А, 32—155.

— Перелік посад в установах місцево
го бюджету, що для них встановлено не- 
нормований робітний день без додатко
вої за це платні. Відд П-й, 35—164.

— Про норми оплати праці людности, 
що ТІ притягається порядком трудгужвід- 
бутку на боротьбу зі сніговими заметами 
взимку 1927—28 року і розмивами колії 
по залізницях України. Відд Н-А, 44—202.

— Порядок направлення оправлень на 
основну й додаткові види зарплати вій
ськових службовців. Відд Н-А, 46—216.

Оренда. Реєстрація усіх видів догово
рів на оренду земель трудового користу
вання або відмова 8 ній належить до ком
петенції сільрад. 47—212, п. «н», арт. 15.

— За поліпшення, зроблене орендарем 
націоналізованого підприємства або бу
дівлі за згодою орендодавця, орендар має 
право одержат відповідну винагороду; 
без згоди на це—вік права на винагороду 
не має (Тлумачення арт.арт. 178 та 179 
Цив. Код). Відд. П-й, 23-103.

— Інструкція, як застосувати постано
ву РНК УСРР з 9 травня 1927 р. «Про 
порядок здачі й оплати торговельних, 
промислових й склеловиос приміщень, що 
ними відають органи місцевого (кому
нального) господарства у містах та сели
щах міського типу (3. У. 1927 р., № 21, 
арт. 100). Відд Н-А, 39-180.

Оскарження. Припинення дальшого 
приймання скарг у справах про повернен
ня промислових підприємств колишнім їх 
власникам. 42—186, арт. 1.

— Оскарження постанови про виселен
ня адміністративним порядком припуска
ється протягом тижня з дня одержання
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постанови про виселення, до вищих орга
нів. Подання скарги не лрнпинюе висе
лення. Протест Прокуроре ню з*юу 
скаржника припиню* виселення. 43—1^6, 
»рт. 15.

— Оскарження відмови видати дозвіл 
на відкриття закладу для за платного гран- 
ня в иегазардові гри. 63—240, арт. 396.

— Порядок оскарження чинностей ад
міністративних органів. 63—240, под. XV.

— Оскарження відмови зареєструвати 
статут, а також постанову про закриття 
товариств та спілок, що йе мали иа меті 
зиску. 63—40, арт.арт. 306, 307, 308 і 309.

— Оскарження чинностей податкової 
Інспекції що до продажу будівель непла- 
тіїв податків на прилюдних торгах ро
биться порядком арт. 32 «Положення про 
справляння податків» (пояснення НКЮ). 
Відд. Н-А, 26—117, арт.арт. З та 4.

— Скарги на постанови та розпоря
дження окрінспектур соцзабезу подаєть
ся через окржспектуру соцзабезу до лре- 
зидії окрвиконкому, ухвала якого є оста
точною, порядком, встановленим законом, 
протягом місяця після вручення прохачеві 
відмови на прохання. Скарги, подані після 
спливу речікця подається до президії окр- 
виконкому, від якої залежить розгляну
ти її по суті, або залишити без руху че
рез прогаяння речтця. Відд. Н-А, 28—129, 
арт. 12.

— Скарги на постанови культурно-со- 
ціяльних відділків райвиконкомів у спра
вах соціального забезпечення родин вій
ськових службовців подається через куль- 
турно-соціяльні відділки райвиконкомів 
до окріиспектури соцзабезпечення протя
гом місяця з дня вручення прохачеві від
мовлення иа прохання. Скарги, подані 
після спливу речтця, надсилається до 
окрінслектури соціального забезпечення, 
від якої залежить чи розглянути її по 
суті, чи залишити без руху за про гаян
ням речтця. Відд. ІІ-й, 28—129, арт. 12.

«Особкомпрод». Про скасування осо
бливих претензійних комісій для ліквіда
ції порахунків колишніх харчових орга
нів (особкомпрод). 35—158.

Охорона праці. Компетенція селищної 
ради в галузі охорони праці. 49—213, 
арт. 20.

— Компетенція міськрад в галузі охо
рони праці. 51—214, арт. 18.

— Компетенція райвиконкомів в га
лузі охорони праці. 56—231, арт. 24.

— Встановлення для забійників та крі
пильників, що риють тон ель колії Мере-і 
фа-Херсон, додаткового двохтижневого 
відпуску. Відд. ІІ-й, 28—134.

Охорона здоровая. Компетенція селищ
них рад в галузі охорони народнього здо
ровая. 49—213, арт. 22.

— Компетенція міськрад в галузі охо
рони народнього здоровая. . 51 — 214. 
арт. 20.

— Компетенція райвиконкомів в галу
зі охорони здоровля. 56—231, арт. 22.

п.
Пайове товариство. Див. а к ц і й н о г о -  

в а р н с т в а  ( п а й о в і  т о в а р и с т в а ) .
Партійні органи. Партійні органи в 

справі складення договорів дорівиено до 
держустанов та підприємств, тоб-то «а 
них поширюється чинність арт. 137 Цав. 
Код. Відд. Н-й, 21—99, арт. 1.

— На окремі товариства та організа
ції, що працюють під супровідом партії, 
що е юридичними особами та безпосе
редньо не належать до складу партії, в 
справі складення договорів поширено ли
ше загальні правила, встановлені Цивіль
ним Кодексом. Відд. І(-й, 21—99, арт. 2.

Пачкарство. За повторне лачкарство 
не рахується пачкарство, вчинене най
менш як через три роки після застосуван
ня заходу адміністративного впливу, або 
соиіяльвоі оборони за попереднє пачкар
ство 8 розмірі не більш 6-тк місяців, та 
йе більш, як через 6 років після застосу
вання за попереднє пачкарство заходу 
соціальної оборони понад 6 місяців. 
Відд. ІІ-й, 23—107.

Педагогічний персонал. Про пенсійне 
забезпечення педагогічного персоналу 
установ соціяльного виховання для де
фективних дітей. 66—256.

Пенсії. Про пенсійне забезпечення пе
дагогічного персоналу установ соціяльно
го виховання для дефективних дітей. 
66-256.

— Про пенсійне забезпечення осіб ме
дичного персоналу, що працюють у бо
ротьбі з чумою, та в разі їх смерти чле
нів їхніх родин порядком постанови з 
2 травня 1923 року «Про персональні пен
сії та допомоги особам, що мають ви
ключні заслуги перед республікою». 
66—242.

— Скарги інвалідів праці та членів ро- 
дин померлих застрахованих на постано
ви комітетів страхових кас у справі при
значення пенсій розглядає головне пра
вління соціяльного страхування Нарком- 
праці УСРР. 67—259, арт. 2.

— Ліквідація Головної Пенсійної Ко
місії при Народньому Комісаріаті Праці 
УСРР. 67—259, арт. 1.

— Видача будь-кому з коштів соціяль
ного страхування пенсії або допомоги, 
що залишилася неодержаною до смерти 
застрахованого переводиться не на під
ставі правил Цив. Код, а на підставі спе
ціальних законів про соиіяльне страху
вання (Пояснення НКЮ). Відділ ІІ-й, 
29—136.

Пенсійна комісія. Положення про Го
ловну Пенсійну Комісію при Наркомпраці 
УСРР. 35—160.

Перепне. Про заходи допомоги успіш
ному провадженню 1927—28 р. всесоюзно
го шкільного перепису. 66—248.

Печатки та штампи. Порядок користу
вання печатками з державним гербом та 
порядок виготовлення цих печаток, 
63—240, розд. 2, под XII. —

і



«Південний роздрібний». Порядок орга
нізації та діяльносте адміністрації у спра
вах Акційного Товариства «Південний Роз
дробімо о м. Одесі та загальних зборів 
кредиторів Т'Ва. Відд. 11-й, 35—163.

Підйомкмш та підносні механізми. Пе
релік постанов, що втратили силу з на
данням чинности постанові ЦВК та РНК 
СРСР з ІІ грудня 1925 року «Про збір 
парових котлів, приборів, що діють під 
тисненням підйомників та підносних ме- 
ханізміе». Відд. 11-й, 23—102.

Підлітки. Встановлення відсотку броні 
підлітків в де-якнх виробництвах харче- 
смакової (чаевої та бекокової) промисло
восте Відд. І1-й, 32—153.

Підприємства. Організація при всіх 
промислових підприємствах з числом ро
бітниць більш 200 ясел з розрахунку одно 
ліжко на 10 робітниць та кімнат для го
дування немовлят, якщо робітниць буде 
від 50 до 200. 39—171.

— Надання адміністративним органам 
права застосовувати заходи адміністра
тивного впливу до відповідальних осіб 
торговельно-промислових (кооперативних 
та приватних) підприємств зв неподання 
у призначений речінець відомостей про 
хід праці підприємства, їх продукційність 
й ннше, згідно з установленими правила
ми та формами, а також за зламашія пра
вил про провадження книг за неподання 
документів, паперів і книг урядовим осо
бам. 39—177, п.п. «ж» та «з», арт. 1.

— Ліквідація справ денаціоналізації 
дрібних та середніх промислових підпри
ємств. 42—186.

— Дозволяється адміністративним по
рядком виселяти з приміщень, розташо
ваних на терені фабрично-заводських та 
комунальних підприємств, осіб, що не є 
в них на службі. — Правила виселення. 
43-196.

— Невиконання власниками торговель
них та промислових підприємств пропози
цій санітарного нагляду, порядком нагля
ду за масовим виготовленням, сховом, пе
ревозом та відпуском харчових продуктів, 
смакових річовнн та напоїв—тягне за со
бою відповідальність порядком адміні
стративного впливу (3. У. 1927 р.. № 39, 
арт. 177) або арт. 193 Крим. Кодексу.— 
Нова редакція постанови «Про санітарний 
догляд з* виготовленням, сховом та про
дажем харчових продуктів, смакових рі- 
човин та напоїв». (3. У. 1925 р., Мв 8, 
арт. 61). 55—225.

— Узаконения УСРР, що втратили си
лу з наданням чинности постанові- ЦВК 
та РНК СРСР з 22 червня 1927 р. «Поло
ження про фірми» (3. 3. СРСР 1927 р., 
№ 40, ст. 395). 55—226.

— Втратила силу постанова з 12 черв
ня 1925 р. «Про реєстрацію фірм торго
вельних та промислових підприємств, що 
їх не належить за чинним законодавством 
вносити до торговельного реєстру» (3. У. 
1926 р., № 32—33, арт. 253). 55—228, арт. 8.

— Порядок відкриття підприємств по
ліграфічної промислоаости на проваджен

ня догляду за ними. 63 — 240, розд. 1, 
по* XIII.

— Порядок відкриття підприємств для 
виробу мисливської зброї та припасів до 
неї, а так само виробництва піротехніч
них виробів та ннш. предметів та иншого 
вибухового надіб’я. Провадження нагля
ду за ними. 63—240, розд. 2, под. ХШ.

— Передання сільсько-господарським 
колективам усіх розташованих, на їх те
риторії промислових та допомічних під
приємств, що є у віданні центральних 
установ та підприємств. 66—244.

— Заборона одночасно перебувати на 
службі осіб, поєднаних близькою кревні
стю, або подружжя е кооперативних під
приємствах, якщо служба споєднана з 
підлеглістю або підконтрольністю одного 
одному. Відд. Н-й, 27—122.

— Правила реєстрації фірм торговель
них та промислових підприємств, що їх 
за чинними законами не належить заво
дити до торговельного реєстру. Відд. 11-й,
27— 123.

— В великих підприємствах з багать
ма цехами та відділами можна організу
вати КРК при цехах та відділках. їх по
станови затверджують загально-заводські 
КРК (нова редакція уваги 1-ої до арт. ) 
постанови з 12 квітня 1927 р. «Про розці- 
ночно-конфліктиі комісії».—3. У. 1927 р., 
відд. П-й, № 16, арт. 77). Відд. Н-й,
28— 133.

— Будування лазень спеціяльного при
значення при підприємствах провадиться 
згідно з нормами, виданими Наркомпраці. 
Відд. 11-й, 30—145, увага 2 до арт. І.

— Встановлення відсотку броні під
літків на виробництвах харчосмакової 
(чаевої та беконової) промисловості!. 
Вида. ІІ-й, 32—153.

— Обов’язкове вживання метричних 
мір державними, кооперативними та 
приватними підприємствами пр» складен
ні планів, кошторисів та звітів. Відд. ІІ-й, 
39—176.

Підприємства державні Підприємства, 
що є у віданні установ, які перебувають 
на місцевому або державному бюджеті, 
що чинять на госп. розрахункові і належ
но- не оформлені, мають оформитнси в 
шестимісячний речінець (до 5 січня 
1928 р.), а передані їм цінності занести до 
їх статутових капіталів. 39—173, арт. 2.

— Про порядок дозволу святкування 
ювілею державним установам та підпри
ємствам. 42—182.

— Випадки, коли правила про автома
тичне продовження договору оренди жит
лових приміщень (арт. 156—ЦК) не по
ширюється на орендарів держпідпрн- 
ємств, що мають право продовжити цей 
договір. Доповнення арт. 156 ЦК ува
гою 2. 43—192.

— Дозволяється адміністративним по
рядком виселяти з приміщень держуста
нов та держпідприємств робітників, що 
обслуговують домобудівлю, після спливу 
двох тижнів по звільненні, або по попе-



редженні про звільнення. Правила Адмі
ністративного виселення. 43—196.

— Скорочення адміністративно-упра
влінських витрат на 1927—28 ОюджетовиА 
рік на 20%. 44—204.

— Постанова 1І-ої сесії ВУЦВК’а X 
скликання «Про раціоналізацію, зде
шевлення та поліпшення радаларвту». 
63—219.

— Держлідгтриемства та держустанови 
мають право складати договори про утво
рення звичайних товариств як між со
бою, так і з кооперативними організаціями 
та приватнім» особами, а так само брати 
участь у вже існуючих звичайних това
риствах. Порядок їхньої участи в зви
чайних товариствах регулюється постано
вою РПО СрСР з 19 лютого 1923 р. (3. 3. 
СРСР Ї926 р.( Мв 29, арт. 184). Відд. И-й, 
21—97.

— За поліпшення, зроблені орендарем 
раціоналізованого підприємства або бу
дівлі за погодженням орендодавця,—орен
дар має право отримати відповідну ви
нагороду; без такої згоди він права на 
винагороду не має.—(Тлумачення арт.арт. 
178 та 179 Цнв. Код.). Відд. И-й, 23—103.

— Про одержання будівель за дена- 
"ціоналізацією на підставі господарчо-

трудового эвяэку з ними. Відд. И-Й, 
23-105.

— Від гербової та нотаріальної опла
ти звільнюються правочинн, шо їх скла
дають держпідпрнємст8<ґ на будівництво 
або ремонт приміщень для своїх служ
бовців.—(Пояснення НКЮ до постанови 
ЦВК'а та РНК СРСР з 16 жовтня 1925 р.— 
3.3. 1925 р. № 74, ст. 542). Відд. П-й. 
23-106.

— Про тлумачення арт. 4 та 5 поста
нови РНК з 7 лютого 1923 р. «Тимчасові 
правила про службу в державних устано
вах та підприємствах (3. У. 1923 р., № 5, 
арт. 93). Відд. И-й, 27—126.

— Ліквідаційна комісія держпідпрн- 
смств, що є на госпрозрахункові, повин
на вияснити у торговельних книгах і до
кументах задоеженість ліквідованого під
приємства державі що до податків та 
оплат та ннш. стягань > занести цю задов- 
женість на рахунок довгу підприємства. 
Якщо виявиться неправильне оподатку
вання органами фіску, то ліквідкомісія 
надсилає зазначені питання на розгляд 
порядком «Положення про справляння по
датків» (Пояснення НКЮ). Відд. ІІ-й, 
27—127.

— Див. т р е с т и .
Підряди та постачання. Колективи, зор

ганізовані .комітетами біржі праці- (ком- 
борбез) для подання трудової допомог^ 
безробітним мають право складати дого
вори державного підряду та постачання 
без провадження торгів та без внесення 
застави. Відд. И-й, 25—112.

їїкки. Усі площі пісків та яри на те- 
рея» УСРР* непридатні для сільсько-гос
подарського використання, не оподатко
вувані сільсько-господарським податком, 
підлягають лісомеліорації. 31—143.

Плавові комісії. Дне. о к р у г о в і п л а .  
н о в і  к о м і с і ї .

Податки та оплати. Права та обов’яз
ки сільрад в галузі справляння податків 
та оплат. 47—212, п.л. від «е> до «м», 
арт. 14.

— Компетенція селищної ради в га
лузі фінансово • податковій. 49 — 213, 
арт. 16.

— Компетенція міськради в галузі фі
нансово-податковій. 51—214, арт. 15.

— Права та обов'язки виконкомів в 
галузі фінансово-податковій. 56 — 231, 
арт. 18.

— Звільнення героїв праці від виплати 
приписної оплати та оплати з осіб, що 
мешкають в гостиннцях. 66—252, арт. 6.

— Перелік постанов, що втратили си
лу з наданням чинности постанові ЦВК 
та РНК СРСР з 11 грудня 1925 р. «Про 
збір з парових котлів, приборів, що ді
ють під тисненням підйомників та піднос
них механізмів». Відд. И-й, 23—102.

— Звільнення від гербової та нотарі- 
яльної оплати правочннів, що їх склада
ють держпідприємства на будівництво або 
ремонт приміщень для своїх службов
ців.—(Пояснення НКЮ до постанов» ЦВК 
та РНК СРСР з 16 жовтня 1925 р.—3. 3. 
1925 р., № 74, ст. 542). Відд. И-й, 23—106.

— Ліквідаційні комісії держпідпри- 
емств, що є на госпрозрахункові, а так 
само акційних товариств і товариств з 
обмеженою відповідальністю, з виключ
ною або переважною участю державно
го капіталу, повинні вияснити у торго
вельних книгах та документах задовже- 
ність ліквідованого підприємства, товари
ства або стоварншення державі, що до 
податків, оплат та шшінх стягань та зане
сти цю задовженність на рахунок довгу 
підприємства чи товариства. Якщо вия
виться неправильне оподаткування або 
нарахування органами фіску, то ліквідно* 
місія подає зазначене питання на вирі
шення порядком «Положення про спра
вляння податків» (Пояснення НКЮ). Відд. 
11-й, 27—127.

— Правочинн, складені відділками окр- 
виконкомів зі сторонніми для окрвикон- 
комів фізичними або юридичними особа
ми підлягають на загальних підставах 
нормам про форму та оплату гербовим 
та ннш ими оплатами. Від. ІІ-й, 35—170, 
арт. 7.

— Не підпадають під чинність поста
нови про гербову та тші оплати чинно
сті відділку окрвиконкоиу про передання 
майнових об’єктів у відання иншого від
ділку окрвиконкоиу, на підставі постано
ви окрвиконкому, як чинності, що не е 
лравочннамн к у птвлі -прода ж у або ннш ими 
формами цивільних правочннів., Відд. Н-й, 
35—170, арт. 7. *

— Інструкція про порядок одержання, 
схову, витрачання та. внесення до дер
жавного фонду оплат, що їх справляють 
нотаріальні установи та инші органи за 
виконання ними нотаріальних чинностей. 
Відд. ІІ-й, 44—200.



— Див. н о т а р і я л ь н а  о п л а т а ,  
с у д о в а  п о д а т к и  т а  о п л а т и .

Подружжя. Право голови райвиконком 
му давати дозвіл на одруження осіб, що 
не досягли подружнього віку, якщо до 
досягнення його залишається ке більш 
півроку та якщо подано посвідчення лі
каря про припустимість такого одруження
29—138, арт. 2, розд. 5; 56—231. п. «н»,арт. 17-

Позика. Право селищних рад робити 
встановленим законом порядком позики 
в державних, кооперативних та приват
них установах, а також у окремих гро
мадян УСРР. 49—213, п. «и», арт. 16.

— Права міськрад робити порядком, 
встановленим законом, позики в держав
них, кооперативних і приватних устано
вах, а так само у осіб під векселі та инші 
зобов’язання. 51—214, п. «м», арт. 15.

— Право райвиконкомів робити пози
ки у державних, кооперативних та при-' 
ватних установах та осіб під векселі та 
инші зобов'язання. 56—231, п. «ф», арт. 18.

— Суми, що надходять від повернен
ня насікньових позик, виданих Нарком- 
земом людності та установам до 1927 ро
ку, передається до «Державного фонду 
чисто-сортового насіння і насіння трав». 
Відд. ІІ-А, 27—121, арт. 2.

— Див. к р е д и т у в а н н я .
Поліграфічні підприємства. Всі полі

графічні підприємства зобов’язані поси
лати обов’язкові примірники творів дру
ку до Української книжкової іТалатн. По
рядок розподілу їх. Нова редакція арт. 
арт. 623, 623і та 624 Кодексу Законів про 
Наросвіту. 43—194.

— Порядок відкриття поліграфічних 
підприємств та догляду за їхньою діяль
ністю. 63—240, роэд. 1, под. ХМІ.

— Див. д р у к о в а н і  т в о р и .
Пожежі. Адміністративним органам на

дано право застосовувати заходи адміні
стративного впливу за зламання будівель
них та протипожежних правил, встано
влених законом або центральними орга
нами влади, якщо ламання це не викли
кало важких наслідків. 39—177, п. «а», арт. І.

Пожежні команди. З приміщень, закрі
плених за пожежними командами можна 
виселити адміністративним порядком 
осіб, що не е в них на службі.—Порядок 
виселення. 43—196.

Пожежні товариства. Реєстрація добро* 
хітннх пожежних товариств з районом 
діяльности не більш території сільради 
належить до компетенції сільради. П. 17 
«Положення про сільради». 29—138, арт. 2 
роз. 1.

— Реєстрація селищними радами, на 
підставі нормальних статутів та спеціяль- 
них узаконень, статутів доброхітних по
жежних товариств в разі, коли район ді- 
яльностн їх обмежено районом селищної 
ради. 49—213, п. «у», арт. 14.

Помилки у збірнику узаконень УСРР. 
Поправки до Збірника Узаконень 1922 ро
ку, № 51, арт. 750. 40 і).

*) Помилки вмішено наприкінці збірника.

— Поправки до 3. У. 1927 р., № 16, 
арт. 85. 66 і).

— Поправки до 3. У. 1927 р., № 26—27, 
арт. 132. 32 і); 66 і).

— Поправки до 3. У. 1927 р., № 43, 
арт. 196. 46 і).

— Поправки до 3. У. 1927 р., № 63—65, 
арт. 240. 63 і); 66 і).

Поправно-Трудовий Кодекс. Нова ре
дакція уваги 3 до арт. 18 Поправно-Тру
дового Кодексу. Обов'язкове запрошення 
на засідання розподільчої комісії пред
ставника ДПУ з правом ухвального го
лосу підчас розгляду справ про порушен
ня прохання про умовно-доречінцеве 
звільнення засуджених надзвичайними се
сіями. 43—189.

Поправно-трудові установи.. Порядок 
адміністративного виселення з приміщень, 
розташованих на території поправно-тру
дової установи, осіб, що не є на службі 
в даних установах. 43—196.

Посвідки особовостн. Сільради вида
ють особові посвідки на речікець до трьох 
років.—Нова редакція арт. 4 постанови 
«Про посвідки особовостн» (3. У. 1923 р., 
№ 29, арт. 436). 29—138, арт. З, розд. 6; 
47—212, п. «с», арт. 13.

— Видання селищними радами посві-, 
док особовостн постійним мешканцям се
лища. 49—213, п. «к>, арт. 14.

— Документи що посвідчують особо
вість. 63—240, арт. 248.

— Правила видання особових посві
док. 63—240, арт.арт. від 249 до 255.

Постачання. Див. п і д р я д и  т а  п о 
с т а ч а н н я .

Походи. Правила, що регулюють вла
штування походів та маніфестацій. 63— 
240, «Б», розд. 4, под. IX.

Пошесті. Надання адміністративним ор
ганам права застосовувати заходів адмі
ністративного впливу за несповіщения 
особами, яким належить, про пошесні за- 
хворування людей, як і худоби за винят
ком випадків, передбачених арт. 193 КК; 
в разі несповіщения не викликало собою 
важких наслідків. 39—177, п. «б», арт. 1.

— Нова редакція арт. 6 постанови з 
25 серпня 1926 р. «Про обов’язкову ре
єстрацію заразливих та госТроепідеміч- 
них захворувань і повідомлення про 
них».—Про відповідальність адміністра
тивним порядком за недотримання зазна
чених вище правка про реєстрацію та по
відомлення про заразливі та епідемічні 
захворування та кримінальним порядком 
підчас пошестей. 44—197.

— Про пенсійне забезпечення осіб ме
дичного персоналу, що працюють у борь- 
бі з чумою, та в разі їх смерти, членів 
їхніх родин. 66—242.

— Положення про міськсанепіди. Відд. 
Н-й, 46—211.

ПрДвочикя. Реєстрація усіх видів пра- 
вочинів на оренду земель трудового ко
ристування та відмова в оренді належить 
до компетенції сільрад.—П. 16, под. «В», 
арт. 12 «Положения про сільради». 29— 
138, арт. З, розд. 1.



— Реєстрація правочинів про пере- 
власкення будівель сільсько • господар
ського призначення на землях трудового 
користування не на знос і йе на перене
сення, а також правочинів відшкодування 
за невикористані затрати належить до 
компетенції сільрад. 47—212, п. «п», 
арт. 15.

— На договори партійних органів по
ширено правила-арт. 137 Цив. Кодексу, 
а на договори організацій, що працюють 
під керівництвом партії і е юридичними 
особами та безпосередньо не належать до 
складу партії,—загальні правила, встано
влені Цив. Кодексом. Відд. Н-А, 21—99.

— Увільнення від гербового та нота- 
ріяльних оплат правочинів, складених 
держпідприемствами в справі будівни
цтва або ремонту приміщень для своїх 
службовців. Пояснення НКЮ до поста
нови ЦВК та РНК СРСР з 16 жовтня 
1955 року (3. 3. 1925 р., № 74, ст. 542). 
Вид. П-Й, 23—106.

— Окремі органи профспілок можуть 
складати майнові договори лише на під
ставі правил, зазначених в їхніх статутах 
та положеннях або на підставі окремих 
доручень, або постанов вищих професій
них органів. Відд. ІІ-Й, 27—125, арт. 5.

— ПозабіржовІ правочини, що їх на
лежить обов'язково реєструвати, та за
реєстровані в управліннях уповноваже
них НаркомвнуторгІвлІ не треба, як і за
реєстрованих на Товарових біржах, обо
в’язково засвідчувати иотаріяльннм по
рядком.—Тлумачення уваги до арт. 137 
ЦК УСРР. Відд. ІІ-й, 32-158.

— До договору купівлі-продажу бу
динку можна внести умову про довічне 
користування його частиною з тим, що 
умову цю можна забезпечити арештом 
(забороною), накладуваиою на домобу- 
дівлю одночасно зі засвідченням догово
ру про купівлю-продаж будинку. Відд. 
П-й,'36-166.

— Правочини, що їх складають від
ділки окрвиконкомів зі сторонніми до 
окрвиконкому фізичними та юридичними 
особами, підлягають, на загальних під- 

„ставах, нормам про форму та оплату гер
бовими та ншівми оплатами. Відд. 11-й, 
35-170. арт. 7.

— Чинності, що їх виконують ВІДДІЛИ 
окрвиконкомів для передачі майнових 
об'єктів у відання одного відділу окрви
конкому до одного,'не є правочннами ку
півлі-продажу або иншнмн формами ци
вільного правочнну, а тому такі чинності 
«є підлягають загальним нормам цивіль
них законів про форму правочинів та 
постановам про гербове та инші оплати. 
Відд ІІ-й, 35—170, арт. 7.

Право забудівлі Див. з а б у д і в л я .
Практик анетво. Див. с т а ж е р с т в о  

т а  п р а к т и к а н с т в о .
Прапори. Порядок користування дер

жавним прапором УСРР. 63—240, розд І, 
под. XII. ч

Праця. Права та обов'язки сільських 
р8д в галузі праці. 47—212, арт. 18.

— Компетенція міськради в галузі ре
гулювання та охорони праці. 51—214, 
арт. 18.

— Компетенція райвиконкомів в галу, 
зі регулювання та охорони праці. 51—231. 
арт. 24.

— Пільг» героям праці. 66—252.
— Перелік сезонних робіт № 1 (у ко

мунальнім господарстві та у сільському 
та лісовому господарстві), що на нього 
шириться чинність, постанови ЦВК та 
РНК СРСР з 4 червня 1926 р. «Про умови 
праці на сезонних роботах» (3. 3. СРСР
1926 р. Хе 40, ст. 290).- Відд И-й, 25—111.

— Встановлення відсотку броні під
літків на виробництвах харчесмакової 
(чаєвої та беконовоі) промисловосте 
Відд. П-А, 32—153.

Претензійні комісії. Скасування осо
бливих претензійних комісій для ліквіда
ції порахунків колишніх харчових орга
нів (Особкомпрод). 35—158.

Приблудна худоба. Про приблудну ху
добу. Розд. £ под VI Адміністративного 
Кодексу УСРР. 63—240.

Приватний капітал.- Про облік діяль- 
ности приватного капіталу в різних га
лузях народнього господарства 42—183.

Примусова праця. Про порядок по
вторного призначення розподільчими ко
місіями умовно доречінцевого звільнення 
від примусових робіт. Відд. ІІ-й, 46—214.

Присяга/ Зміна постанови «Про черво
ну присягу» (урочисту обітницю) (3. У.
1927 р., № 25. арт. 123). 66-246.

Промислові підприємства. Див. п і д 
п р и є м с т в а .

Професійні організації. Дозволяється 
адміністративним порядком виселити з 
приміщень професійних організацій ро
бітників, що обслуговують доиобудівлю, 
після спливу двох тижнів по звільненні 
або після попередження про звільнення.— 
Правила адміністративного виселення. 
43—196.

— Про одержання будівель за дена
ціоналізацією на підставі господарчо-тру
дового звязку. Відд. ІІ-й, 23—105.

— Професійні спілки в цілому та між
спілкові їхні об’єднання е юридичними 
особами. Визначення прав професійних 
органів та межі їх, зокрема,—складати 
майнові договори, належить виключно до 
компетенції вищих органів профспілок. 
Відд. ІІ-й, 27—125 арт.арт. 1 та 2.

— Окремі органи профспілок можуть 
складатн майнові договори лише на під
ставі зазначених в їхніх статутах та по
ложеннях, або на підставі окремих дору
чень або постанов вищих професійних 
органів. Відд. Н-й, 27—125, арт. 3.

— Публікації. Публікація в «Вістях 
ВУЦВК'а» в справах про відновлення 
прав на загублені документи. Арт. 225* 
ЦПК. 33—156, арт. 8.

— Надання адміністративним органам 
права застосовувати заходи адміністра
тивного впливу в разі невиконання това
риствами, спілками, організаціями та при
ватними особами законів відносно вмішен-



ня ними публікації в офіційних органах 
своїм коштом. 39—177, п. «р», арі 1.

— Публікація про приблудну худобу. 
63—240, арт. 226.

— Публікація про продаж з прилюд
них торгів описаного майна порядком вчи
нення стягань безспірним порядком сум 
неподаткового характеру. 63—40, арт. 130.

— Публікація про втрату особових до
кументів. 63—240, арт.арт. 257, 258 і 259.

Пшениця. Встановлення дозвільного 
порядку мелиаа пшениці на сортове бо
рошно. Відд. 11-й, 26—119.

V

Рада допомоги українському карод- 
иьому харчуванню при ВУЦВК. Скасуван
ня постанови з 18 листопада 1925 р. поло
ження «Про раду допомоги Українському 
народньому харчуванню при ВУЦВК’а» 
(3. У. 1925 р., X» 97, арт. 521). 32—148.

Ради. Див. к о о п е р а т и в н і  р а д и .
Радгоспи. Зарахування до особливого 

фонду кредитування трестованих радян
ських господарств надходжень з цих гос
подарств єдиного сільсько-господарсько
го податку 1926—27 року, за винятком 
відраховань до районових бюджетів. 
42—187.

— Зарахування до особливого фонду 
кредитування трестованих радянських 
господарств усіх надходжень єдиного 
сільсько-господарського податку з цих 
господарств за винятком надходжень, що 
Йдуть безпосередньо до райокового бюд
жету. 67—25&

Раднарком УСРР. Затвердження скла
ду Концесійної Комісії при НКР УСРР. 
42—184.

Радянське будівництво. Постанови 2-ої 
сесії ВУЦВК'а X скликання «Про радян
ське будівництво». 53—215.

Радіостації. Надання адміністратив
ним органам права застосовувати заходи 
адміністративного впливу, в разі збудо
вано буде радіостанцію пркватнього ко
ристування без належної реєстрації або 
дозволу, або а -разе користування нею без 
належної оплати. 39—177, п. «с», арт. 1.

«Радянський Селянин». Нова редакція 
арт.арт. 8, 15 та 16 статуту пайового това
риства Всеукраїнське Сільсько-Господар
ське видавництво «Радянський Селянин». 
(3. У. 1926 р., X» 8, арт. ЗО). Відд 1І-й, 
46—217.

РаІЬиконкомк. Про розширення прав 
райвиконкомів.—Доповнення увагою ' 2 
п. 11 под. «А» арт. 14, нова редакція п. 12 
под. «А», арт. 14, доповнення под «А» 
арт. 14 п.п. 33—35, нова редакція п. 1 
под. «В» арт. 14, доповнення под. «В» 
арт. П пактами 10—14, та двома увагами, 
нова редакція под. «Г» арт. 14, нова ре
дакція л. 1 под. «Д» арт. 14, доповнення 
под. «Д» арт. 14 пактами 1—10, та под 
«Є» арт. 14 пактами 15—21, нова редакція 
урагк І та 2 до арт. 19 і доповнення 
арт. 19 увагою 3 постанови 28 жовтня 
1925 р. «Про районові з’їзди рад та райо

нові виконавчі комітети» (3. У. 1925 р.. 
Ні 84, арт. 488). 29—138, розд ІІ.

— Спрощення системи управління. 
29—138. розд IV.

— Право райвиконкому не пізніш мі
сячного речінця після одержання ним 
міського бюджету давати вказівки про 
потребу занесення до нього змін, згідно 
з законодавством або директивами вищих 
органів з тим, що ці зміни вносить про
тягом двох тижнів рада, що склала бюд
жет. 51—214, увага до п. «а», арт. 15.

— Постанова 2 сесії ВУЦВК'а X скли
кання про затвердження положення про 
районові з'їзди рад та районові виконав
чі комітети. 56—231.

-* Положення про районові з'їзди рад 
та районові виконавчі комітети:

Розд. 1. Районовий з’їзд рад
Розд. Іі. Районовий виконавчий комітет.
Розд. НІ. Обсяг відання районового 

виконавчого комітету в окремих галузях 
управління.

A. У галузі організаційній.
Б. У галузі адміністративній.
B. У галузі фінансово-податковій.
Г. У галузі сільського господар

ства та лісової справи.
Д. У галузі місцевого господар

ства.
Є. У галузі культурно-освітній.
Ж. У галузі охорони народньогЬ 

здороеля.
И. У галузі регулювання й охоро

ни праці та соціального стра
хування.

* К. У галузі судоустрою і судо
чинства.

Л. У галузі провадження націо
нальної політики.

М. У галузі військовій.
Розд. IV. Пленум районового. виконав

чого комітету.
Розд V. Президія районового виконав

чого комітету.
Розд. VI. Голова районового виконав

чого комітету.
Розд VII. Відділки й Інспектори райо

нового виконавчого комітету.
A. Адміністраггиано-мІліцейні від

ділки.
Б. Фінансово-податкові відділки.
B. Земельні відділки.
Г. Відділки місцевого господар

ства.
Д. Інспектори иародньої оовгги.
6. Інспектори охорони здороеля.
Ж. інспектори праці та соціаль

ного страхування.
Розд VIII. Права й обов’язки членів 

І кандидатів на членів районового вико
навчого комітету. 56—231.

— Виконання постанови райвиконко
му про стягання адміністративним поряд
ком штрафів за лісові праволомства по
кладається в сільських місцевостях на 
сільради, а в містах та селищах міського 
типу на міліцію. (Нова редакція арт. 9 
інструкції «Про порядок прикладення 
арт. 99 Кркмін. Кодексу УСРР та про



порядок накладення та стягання штрафів 
за лісові праволомства»). Відд. ІІ-Й, 25—113.

— Скарга на постанови й розпоря
дження культурно-соціяльннх відділків 
райвиконкомів у справах соціялького за
безпечення родин військових службовців 
подаєтеся через культурно-соціяльні від
ділки райвиконкомів до окрінспектурн 
соціального забезпечення протягом мі
сячного ремінця від дня вручення проха
чеві відмовлення на клопотання. Скарги, 
що їх подано після спливу речінця над
силається до окрінспектурн соцзабезу, 
від якої залежить чи розглянути П <10 су
ті, чи залишити без руху за прогаянням 
речінця. Відд. 11-й, 28-—129, арт. 12.

Раціоналізація. Постанови Народнього 
Комісаріяту РСЇ УСРР про спрощення та 
скорочення обліку та звітносте, про лікві
дацію органів і представництв, про ско
рочення штатів, про зменшення наклад
них витрат, про зміну будови частин 
установ та про накладення дисциплінар
них заходів впливу або усунення та звіль
нення урядових осіб е остаточні і обо
в’язкові до виконання для державних 
установ і підприємств. Арт. 14і Положен
ня про народній комісаріат НК РСІ УСРР. 
39—170.

— Постанова 2 сесії ВУЦВК’а X скли
кання «Про раціоналізацію, здешевлення 
та поліпшення радаларату». $3—219.

Реєстрація. Правила про порядок ре
єстрації земельних дільниць в межах мі
ської смуги та смуги селищ міського 
типу.

Под. І. Засади.
Под. ІІ. .Про плату за роботи що до 

реєстрації земель у межах смуги міст І 
селиш міського типу.

Под. Ш. Про порядок переведення 
оснівної реєстрації.

Под. IV. Про реєстраційні акти.
Под. V. Про поточну реєстрацію.
Под. VI. Про видачу документів, про 

реєстрацію земель. 31—142.
— Нова редакція арт. б постанови 

«Про обов’язкову 'реєстрацію заразливих- 
та гостро-епідемічних захворувань І по
відомлення про ннх>. 44—197.

— Див. т о р г о в е л ь н а  р е є с т р а 
ц і я .

Режим економії. Постанова ВУЦВК’а 
та РНК УСРР «Про скорочення адміні
стративно-управлінських витрат на 1927— 
28 бюджетовий рік». 44—204.

Реквізиція- Дача висновків що до ці
нування будівель та господарських по
ліпшень у районі сільради підчас вилу
чення земель для державних та громад
ських потреб входить до компетенції 
сільради. 47—212, п. «р», арт. 14.

— Визначення терміну «реквізиція». 
63-240, арт. 164.

— Правила провадження реквізиції 
(Адміністративний кодекс УСРР). 63—240, 
арт.арт. від 164 до 172» арт. 179.

Релігії. Див. к у л ь т и .
Рента земельна. Узаконення УСРР, що 

втратило силу в звязку з виданням поста

нови ЦВК’а та РНК СРСР «Устава про 
справляння ренти з міських земель» та 
«Устава про оціночної комісії для обліку 
ренти з міських земель». 44—201.

Ресторації. Див. г р о м а д с ь к е  х а р 
ч у в а н н я .

Речові докази. Утворення комісії роз
вантаження схованок речових доказів при 
міліції та розшукові. Відд. ІІ-Й, 28—118.

Рільницькі трудові господарства (дао- 
рв). Реєстрація розділів та з’єднання тру
дових рільницьких господарств (дворів) 
та нагляд за виконанням правил про не
подільність цих господарств входить до 
компетенції сільрад. 47—212, о. «л», 
арт. 15.

— Розвязання питання про переміну 
господаря двору належить до компетен
ції сільради. 47—212, п. «о»; арт. 15.

— Розвязання сільрадами порядком, 
передбаченим законом, спорів між двором 
та окремими членами двору, що виникли 
в справі розділу господарства та майна 
загального користування і з виходом 
члена зі складу двору. 47—212,' п. «у», 
арт. 15.

Робітники та службовці. Нагляд та 
контроль за провадженням вербування 
робітничої сили на селі, облік цайманмх 
робітників та подання статистичних відо
мостей про облік покладається на сіль
раду. П. 19, под. «б», арт. 12, «Положення 
про сільради». 29—138, арі. 2, розд. І.

— Покладення на сільради обов’язку 
провадити облієгнайианнх робітників, що 
перебувають на терені сільради. 35—159.

— Випадки, коли правила про автома
тичне продовження договору оренди 
житлових приміщень (арт. 156 ЦК) не по
ширюється на орендарів робітників і 
службовців, що користуються цим пра
вом продовження договору. Доповнення 
арт. 156 ЦК увагою 2. 43—192.

— Про встановлення на 1927—28 бюд
жетовий рік державного нормування за
робітної платне робітників та службовців 
установ УСРР, що є на місцевому бюджеті. 
44—199.

— Наймач повинен за постановою су
ду або конфліктного органу відновити не
правильно звільненого робітника на по
передній посаді; відносно ж нового ро
бітника, прийнятого після звільнення 
першого, то він підпадає під чинність 
п. «а» арт. 47 Кодексу законів про працю 
(звільнення за скороченням штатів). Від
діл ІІ-й, 32—157.

— Пояснення терміну «службовець», 
вживаного в постанові ВУЦВК’а та РНК 
УСРР з 6 липня 1927 року «Про забезпе
чення рівнолравностк мов та про сприян
ня розвиткові украінськоі культури» 
(3. У. 1927 р. № 34, арт. 157). Відд. ІІ-Й, 
35—171.

— Див. д о м о в і  р о б і т н и к и .
Робітничі університети. Положення

про вечірні робітничі університети.
Розд. І. Засади.
Розд ІІ. 'Комплектування вечірніх ро

бітничих університетів.



Розд. III. Органи управління.
Розд. IV. Організація навчання.
Розд. V. Навчальна частина.
Роэд. VI. Організація слухач». 67—260.
Розстріл. Про обмеження застосован

ий виключного заходу соціально! оборо
ни (розстрілу) та про зміну арт. арт. 57 
і 67 Крим. Кодексу УСРР. 55-230.

Розоіночно-конфліктаі комісії. Розці* 
ночно-конфліктні комісії—на великих під
приємствах з багатьма цехами та відділ*- 
нами—можна утворювати при цехах і 
відділках. їхні постанови затверджує за
гально-заводська КРК. (Нова редакція 
уваги 1-ої до арт. І постанови з 12 квіт
ня 1927 р. «Про розціночно-конфліктні 
комісії» (3. У. 1927 р. Відд. ІІ-Й, № 16, 
арт. 77). Відд П-й, 26—133.

с.
Самогон. Про передання міліцією до 

органів Центроспнрту самогону, що не 
підлягає знищенню. Відд. ІІ-й, 44—199.

Санітарія. Пропозиції органів санітар
ного нагляду власникам є для них обо
в'язкові і належні до виконання у вста
новлений санітарним доглядом речінець 
лід загрозою відповідальності* адміні
стративним або кримінальним поряд
ком.—Нова редакція арт. 15 постанови з 
12 лютого 1925 року «Про санітарний на
гляд за виготовленням, сховом та прода
жем харчових продуктів, смакових речо
вин і напоїв» (3. У. 1925 р., № 8, арт. 61). 
55—225.

— Санітарні норми і правила для ла
зень громадського користування^

Розд І. Помешкання І розміри.
Розд. И. Устаткування та влаштування.
Розд. Ш. Водопостачання, каналізація, 

опалення і вентиляція. Відд. 11-й, ЗО—145.
— Інструкція про порядок відкриття 

та санітарний стан їдалень, ресторанів, 
шинків та инш. місць громадського харчу
вання. Відд. П-й, 30—147.

— Санітарні правила і норми збиран
ня, усунення та знешкодження бруду та 
понидів по неканалізованнх залюднених 
пунктах міського типу та неканалізова
ннх районах міст, що мають каналізацію.

Розд І. Влаштування й тримання при- 
йомникіе для збирання бруду й понидів.

А. Влаштування прийомних»: ви
гріб», " прийомними для помиїв 
(помийниці), смітгьаві скрині, 
гнойові скрині, вуличні урни.

Б. Перевлаштування прийоми яків, 
що не відповідають санітарним 
вимогам; тримання пр*йк>мн»ав.

Розд. Іі. Усунення бруду Й понидів 
(асенізаційна справа).

А. Влаштування й тримання асені-
, заційних дворів.

Б. Влаштування та тримання по
суду для усунення 'бруду, пони
дів (асенізаційні валки).

В. Порядок експлоатацй асеніза
ційних валок.

Г. Порядок реєстрації А одер
жування дозволів на переведен
ня вивозу бруду £ понидів.

Розд. Ш. Організація й експлоаташя 
місць знншкодження бруду й понидів. 
(Асенізаційні поля, асенізаційно - агрн- 
культурні паля то-що).

A. Добір місця знешкодження бру
ду і пакнд».

Б. Влаштування й ексллоатація 
місць знешкодження бруду й 
поккдів.

B. Організація й відкриття місць 
знешкодження бруду й понидів.

Г. Нагляд за- організацією і 
експлоатацією місць знешко
дження бруду й понидів. 
Відд П-й, 33—160.

— Нова редакція арт. 31 постанови від 
20 серпня 1927 р. «Про затвердження 
інструкції та порядок відкриття та сані
тарний стан їдалень, ресторанів, шинків 
та иншкх місць громадського харчування». 
(3. У. 1927 р„ відд. ІІ-й, № ЗО, арт. 147). 
Відд. П-й, 44—204.

Сезонні роботи. Перелік сезонних ро
біт №-1 (комунальне господарство, сіль
ське та лісове господарство), що на них 
поширюється чинність постанови ЦВК'а 
та РНК СРСР з 4 червня 1926 про умо
ви праці на сезонних роботах (3. 3. 
СРСР 1926 р., № 40, ст. 290). Відд П-й, 
25-111.

Селкщві ради. Інструкція про участь 
міських, селищних, та сільських рад в 
справі переведення обов'язкового за
гального навчання дітей. Відд. П-й, 
42—188.

— Про затвердження положення про 
селищні ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів та положен
ня про селищні ради робітничих, селян
ських та червоноармійських депутатів. 
49-213.

— Положення про селищні ради ро
бітничих, селянських, червоноармійських 
депутатів.

Роад. І. Засад».
Розд. ІІ. Обсяг відання селищної ради 

в окремих галузях управління.
A. У галузі оргамзаційній.
Б. У галузі адмтктрагіивній.
B. У галузі військовій.
Г. У -галузі фінансово-податковій.
Д. У галузі місцевого господар

ства.
Б. У галузі регулювання й охо

рони праці.
Ж. У галузі культурно-освітній.
3. У галузі охорони народнього 

здоров'я.
И. У галузі соціяльного забезпе

чення.
К. У галузі провадження на

ціональної політики.
Розд. III. Робота пленуму селищно! 

ради.



Розд IV. Виконавчі органи селищних 
рад.

А. Президія селищної ради.
Б. Голова селищної ради.

Розд. V. Про секції і комісії селшц* 
них рад.

Розд VI. Права А обов’язки членів та 
кандидатів в члени селищної ради.

Розд. VII. Звязок депутатів з вибор
цями.

Розд VIII. Мандатна комісія селищної 
ради. 49—213.

Селянські будинки. Про затвердження 
положення «Про центральні та міські бу
динки та про ліквідацію Всеукраїнського 
та окружних управлінь селянськими бу
динками та хатами-чнтальняин. 33—153.

— Положення про центральні та міські 
селянські будинки. 33—154.

— Положення- про товариство «Се
лянський будинок». 33—155.

Селтські товариства взаємодопомоги. 
Нова редакція арт. 6 постанови з 22 жов
тня 1924 р. «Про відведення землі селян
ським комітетам громадської взаємодопо
моги» (3. У. 1924 р., № 42, арт. 268). Пра- 
вила про порядок користування земель
ними дільницями, відведеними комітетам 
взаємодопомоги визначає ІНаркомсоцза- 
без, порозумівшись с Наркомземом. 
46—211.

— Реєстрація статутів селянських то
вариств взаємодопомоги належить до 
компетенції сільрад, якщо район лояль
ности їх не виходить за межі терену 
сільради. 47—212, п. «л», арт. 13.

— Реєстрація селищними радами на 
підставі нормальних статутів та спеціаль
них законів, статутів селянських това
риств взаємодопомоги, якщо район ді
яльності* їх обмежено теремом селищ
ної ради. 49—213, п. «у» арт. 14.

Сесія ВУЦВК’а—(2 сесія X скликання). 
Постанова сесії «Про радянське будівни
цтво». 53—125.

«— Про контрольні цифри народнього 
господарства УСРР на 1927—28 господар
чий рік. 53—216.

— Про зниження роздрібних цін, пер
спективи торгівлі, реалізацію врожаю, 
про хлібозаготовкн та постачання проми
словості! товарами. 53—217.

— Про роботу уряду Автономної Мол
давсько! Соиіялісттно! Радянської Рес
публіки. 53—218.

— Про раціоналізацію, здешевлення 
та поліпшення радапарату. 53—219.

— Про міжнародній стан. 53—220.
—- Постанова сесії «Про затвердження 

положення про районові з’їзди рад та 
районові виконавчі комітети». 56—231.

— Про затвердження постанов, ухва
лених президією ВУЦВК’а за час між 4 
сесією ВУЦВК’а 13 скликання та 2 сесією 
ВУЦВК'а X скликання. 58—232.

Сільради. Про розширення прав сіль
ських рад.—Доповнення п. 11 под. «А» 
арт. 12-го, п.п. 15—20 под. «Б» арт. 12, 
п.п. 12—30 под. «В» арт. 12, п. 7 под. «Г» 
арт. 12, п. 12 под «Ж» арт. 12 та нова

редакція п.п. І та 2 под. «Г> арт. 12 по
станови а 28-го жовтня 1925 р. «Про сіль- 
сікі роди». (36. Уз. 1925 р., Ні 85, арт. 489). 
29—138 розд І.

— Стягання за судовим виконавчим 
листом на суму до 50 крб. виконують- 
сільради за правилами ЦПК. 29—139, 
арт. 1 розд. V.

— В сільських місцевостях опіку та 
піклування настановляється на підставі 
постанови сільради. Нова редакція арт. 
61 Кодексу законів про родиму, опіку, по
дружжя та про акти громадянського ста
ну. 29—138, арт. 2 розд. У-го.

— Покладення на сільради обов’язку 
вести облік найманим робітникам, що е 
на території сільради. 35—159.

— Положення про сільські ради.
Розд і. Засади.
Розд. ІІ. Обсяг відання сільської рад» 

в окремих галузях управління.
A. В галузі організаційній.
Б. В галузі адміністративній.
B. В галузі фінансово-бюджето* 

вій.
Г. В галузі сільського господар

ства.
Д. В галузі місцевого господар

ства.
Е. В галузі військовій.
Ж. В галузі праці.
3. В галузі соціально-культурній.

Розд. III.. Робота пленуму сільської 
ради.

Розд. IV. Виконавчі органи сільської 
ради.

A. Президія сільської ради.
Б. Голова сільської фади.
B. Уповноважений сільськ. ради.

Розд. V. Комісії сільських рад.
Розд. VI. Збори виборців.
Розд. VII. Права Й обов’язки членів та 

кандидатів у члени сільських рад
Розд. VIII. Звязок з людністю. 47—212.
— Виконання постанов райвиконкомів 

про стягання адміністративним порядком 
штрафів за лісові праволомства в сіль
ських місцевостях покладається на сіль
ради. Нова редакція арт. 9 інструкції 
«Про порядок накладення та стягання, 
штрафів за лісові праволомства». Від
діл ІІ-й, 29—113.

— Інструкція про участь міських, сіль
ських та селищних рад у справі запро
вадження обов’язкового загального нав
чання дітей. Відд. ІІ-А, 42—188.

Сільські внковавці Сільради склада
ють та затверджують списки сільських, 
виконавців, призначають, дотримуючи по
рядку черговосте, молодших та старших 
виконавців, усувають їх та керують- 
їхньою діяльністю. 47—212, п. «у» арт. 13.

— Про сільських виконавців.—Розд 2,. 
под VI Адшнктраггивиого Кодексу УСРР. 
63—240.

Сільське господарство. Утворення спе
ціального фонду на преміювання поліп
шених способів провадження сільського- 
господарстоз, відраховуючи одж еідсо- 
тох з надходжень єдиного сільсько



господарського податку, належних до 
республіканського ті місцевих бюджетів 
УСРР і АМСРР. 55—227.

— Компетенція райвиконкомів в гаду-, 
зі сільського господарства. 56—231. арт. 19

— Зміна статуту Акційного Товари
ства вживання електричної енергії в сіль
ському господарстві на Украіни «Елек
трика». Відд. ІІ-й, 46—219.

Сільсько-господарські колективи. Про 
заходи що-до організаційно-господарчого 
здійснення існуючих колективних госпо
дарств та дальшого розвитку колективі
зації господарств. 55—224.

— Переданкя сільсько-господарським 
колективам земель, будівель та інвента
ря зі складу державного майна, а також 
промислових і допомічннх підприємств. 
66—244.

— За членів сільсько-господарських 
колективів та кооперативних товариств 
можуть бути всі громадяни, що провадять 
сільське господарство або звязані з ним 
промисли, з тим, що особи, позбавлені 
прав виборчих до рад, не можуть бути 
ані фундаторами, ані обраними до орга
нів управління та контроля; уса инші пра
ва члена організації вони мають. Від
діл ІІ-й 29—142.

Сільсько - господарська кооперація. 
Див. к о о п е р а ц і я .

Сільсько-господарський кредит. Пере
лік узаконень УСРР, що втратили силу в 
звязку з виданням «Положення про систе
му сільсько • господарського кредиту» 
(3. 3. СРСР 1927 р., № 4, ст. 39). 36-175.

Сільсько-господарські культури. Поло
ження про утворення окремого фонду 
для агрокультурного обслугування сиро
винних та експортових сільсько-госпо
дарських культур і продуктивних галузів 
тваринництва. 30—140.

Сільсько-господарські школи. Забезпе
чення землями сільсько-господарських 
шкіл, що їх належить відкрити протягом 
найближчих 5-х років. 46—509.

— Положення про школи сільсько
господарського учеництва. 58—235.

Синдикати. Табель заходів дисциплі
нарного впливу за ламання трудової дис
ципліни в держустановах, управлінському 
апараті трестів, синдикатів і торговель
них та акційних товариств з переважною 
участю держкапіталу. Відд. 11-й, 28—132. -

Скотарство. Положення про окремий 
фонд для агрокультурного обслуговуван
ня сировинних та експортових сільсько
господарських культур та продуктивних 
галузів тваринництва. 36—140.

Служба. Заборона працювати одно
часно спорідненим або подружжю в ко
оперативних установах та підприємствах, 
якщо служба їх споєднана з підлеглістю, 
або з пгдкоктрольністю одного з них 
одному. Відд. 11-й, 27—122.

— Тлумачення арт. 4 1 5 постанови 
РНК з 7 лютого 1923 р. «Тимчасові пра
вила про службу в державних установах 
та підприємствах». — Про споеднання 
служби. Відд. П-й, 27—126.

— Інструкція про порядок прикладен
ня постанови РНК СРСР з 21 вересня та 
14 грудня 1926 року «Про трудові спи
ски». Відд. ІІ-й, 32—152.

Службовці. Див. р о б і т н и к и  т а  
с л у ж б о в ц і .

Слідчі. Інструкція про порядок та пра
вила нагляду слідчими за діяльністю ор
ганів дізнання. Відд. ІІ-й, 37—173.

Соціяльне забезпечення. Скасування 
постанови з 10 грудня 1921 р. «Положен
ня про соціяльне забезпечення робітників 
і службовців на випадок тимчасової або 
постійної втрати працездатностн та чле
нів їхніх родин в разі смерти годуваль- 
гожа» (3. У. 1922 р. № 4, арт. 59) та поста
нови з 7 лютого 1922 року про зміну та 
доповнення декрету з 10 грудня 1921 р. 
«Про соціяльне забезпечення робітників і 
службовців» (3. У. 1922 р., Кт 6, арт. 95). 
46-206.

— Компетенція селищних рад в галу
зі соціяльного забезпечення. 49 — 213, 
арт. 23.

— Компетенція міськрад 8 галузі со
ціяльного забезпечення. 51—214, арт. 21.

— Компетенція райвиконкому в галузі 
соціяльного забезпечення. 56—231, арт. 23.

— Втратила силу постанова з 27 бе> 
резня 19% р. «Про поліпшення справи 
соціяльного забезпечення» (3. У. 1925 р., 
№ 15, арт. 110) у звязку з виданням по
станови ЦВК та РНК СРСР з 28 травня 
1927 р. «Про порядок використання кон
фіскованого відумерлого та нічийого 
майна». (3. 3. СРСР 1927 р., № 32, ст. 323). 
58—233.

— Про персональне забезпечення осіб 
медичного персоналу, що працюють у бо
ротьбі з чумою, та, в разі їх смерти, чле
нів їхніх родин порядком постанови з 2 
травня 1923 року «Про персональні пен
сії та допомогу особам, що мають виг 
ключні заслуги перед республікою». 
66—242.

— Про пенсійне забезпечення педаго
гічного персоналу установ соціального ви
ховання для дефективних дітей. 66—256.

— Інструкція про порядок забезпечен
ня родин військово-службовців згідно з 
постановою ЦВК та РНК СРСР з ЗІ груд
ня 1926 року. Відд. ІІ-й, 28—129.

— Інструкція про порядок встановлен
ня факту перебування громадян на вій
ськовій службі та набуття в звязку з нею 
інвалідности. Відд. П-Й, 46—220.

Соціяльне страхування. Про забезпе
чення застрахованих та членів їхніх ро
дин медичною допомогою. 46—210.

— Компетенція райвиконкомів в галу
зі соціяльного страхування. 56—231. 
арт. 24.

— Встановлення з 1 жовтня 1927 р. 
відрахування з сум страхових внесків на 
медичну допомогу застрахованим до Все
українського фонду медичної допомоги 
застрахованим в розмірі 15%. 66—249.

— Допомогу або пенсію кому-небу дь 
з коштів соціяльного страхування, що за
лишилися неодержанимн до часу сиерси



застрахованого, видається не на підставі 
правил Цивільного Кодексу, а відповідно 
зі спеціальними законами про соціальне 
страхування. Коло осіб, шо мають право 
■одержати належну до часу смерти застра- 
хованого допомогу по соц. страхуванню, 
визначає арт. 4 постанови ЦБК та РНК 
СРСР з 28 серпня 1925 р. (3. 3. СРСР 
1925 р., Ке 67, ст. 429). (Пояснення НКЮ). 
Відд. Н-й, 29—136.

Спадиуваш* Інструкція про прикла
дення «Угоди про спадщину», складеної 
між Союзом РСР та Німеччиною. Від
діл И-й, 40-184. .

Спартакіада. Робітники та службрвці, 
відряджені рядами фізично? культури для 
участи на Всеукраїнській Спартакіаді 
1927 року, користуються правом відпуску 
з залишенням пересічного заробітку. Від
діл И-й, 32—154.

Спирт. Див. Ц е и т р о с п к р т .
Спнртотрест. Статут тресту під на

звою «Об'єднання державних гуралень 
на Україні», скорочено «Український 
Спнртотрест». Відд. Н-й, 32—159.

Стажерстяо та практеканство. Надан
ня окрвиконкомам права дозволу' прий
мати до лікарних установ лікарів практи
кантів понад встановлену норму, з тим, 
щоб ці лікарі відслужили півроку за рік 
практиканства в місцях за призначенням 
окрвиконкомів. 58—234.

— Оплата праці практикантів та ста* 
жерів йде за нормами оплати, встановле
ними погодження^ відносно виконуваної 
■праці, з тим, що оплата ця не може бути 
меншою від норм оплати встановлених 
арт. арт. 1 та 2 постанови з 29 квітня 
1927 р. «Про оплату праці практикантів 
та стажерів» (3. У. 1927 р., відд. ІІ-й, 
№ 17, арт. 84). в установах, де запрова
джено держнормування зарплатні, оплату 
провадиться за відповідними сталими 
окладами. Відд. П-й, 28—131.

Стар. Статут приватного Українського 
Акційного Товариства Торгівлі та Проми
словосте «Стар». Відд. ІІ-й, 21—100.

Статистика. Надання органам держав
ної статистики відомостей про кількість 
найманих робітників на терені сільради 
покладається на сільради—п. 19, под. «Б», 
арт. 12 «Положення про сільради». 29— 
138, арт. 2, розд. 1.

— Про облік діяльносте прнватнього 
капіталу в різних галузях народнього 
господарства. 42—183.

Стихійне лихо. Трудова повинність на 
попередження стихійного лиха та на бо
ротьбу з ним. 63—240, под. V.

Сторожі Див. н і ч н і  с т о р о ж » .
Статути. Надання адміністративним 

органам права застосовувати заходи адмі- 
ністративного впливу за неоголошення у 
визначених законом випадках статутів та 
звітів про діяльність товариств, спілок і 
організацій. 39—177, п. «р» арт. 1.

— Статути млинарських трестів місце
вого значіння подають уповноважені 
Наркомторгівлі УСРР на затвердження 
окрвиконкомам, а в АМСРР Наркомтор-

гівлі АМСРР до РНК АМСРР 39—174, 
Врт. 4.

— Про порядок затвердження стату
тів акційних товарне**.—Нова редакція 
арт. арт. 323, 323і, 323* та 325 Цивільного 
Кодексу УСРР. 39-176.

— Реєстрація на підставі нормальних 
статутів та спеціальних узаконень, ста
тутів селянських товариств взаємодопо
моги, сільських комітетів незаможних се
лян та доброхітних пожежних товариств, 
якщо район діяльносте їх обмежено те
ремом сільради, належить до компетенції 
сільради. 47—212, п. «л» арт. 13.

— Реєстрація селищними радами, на 
підставі нормальних статутів та спеціаль
них узаконень, статутів селянських то
вариств взаємодопомоги, сільських комі
тетів незаможних селян та . доброхітних 
пожежних товариств, якщо райок діяль
носте їх обмежено тереном селищної ра
ди. 49—213, п. «у» арт. 14.

— Статут Всеукраїнської Кооператив
ної Ради затверджує РНК УСРР і ре
єструє Головкооперкои при РНК УСРР. 
66—253, арт. 1.
■ — Статути місцевих кооперативних 

рад непотрібно затверджувати органами 
влади, але треба зареєструвати в Голов- 
кооперкомі. 66—253, арт. 2.

— Статути клубів реєструється в 
адмінвідділах порядком, передбаченим для 
реєстрації статутів товариств і спілок, що 
не мають на меті зиску. 63—240, арт. 310.

— Зміст статутів клубів. 63—240,
арт. 311. ^

—Порядок реєстрації статуту релігій
ної громади. 63—240, арт. 359.

— Правила реєстрації статутів това
риств і спілок, що не мають на меті зиску. 
63—240, розд. І, под. IX.

— Статут приватного українського 
акційного товариства торгівлі та проми- 
ловостк «СТАР». Відд. ІІ-й, 21—100.

— Статут Миколаївського міського 
банку. Відд. И-й, 22—101.

— Статут Київського музичного під
приємства «КМП». Відд. ІІ-й, 23—108.

— Статут Одеського пайового торго
вельного товариства «Одесторг». Від. Н-й, 
24—110; відд. Н-й, 30-144.

— Статут Видавництва газети «Кому
ніст». Відд. ІІ-й, 25—115.

— Статут Дунаївецького Державного 
Тресту «Дунсукно». Відд. Н-й, 2&—120.

— Статут Одеського пайового будів
ничого товариства. Відд, Н-й, 31—151.

— Статут тресту «Об'єднання держав 
них гуралень на Україні», скорочено, 
«Український Спнртотрест». Відд. Н-й, 
32—159.

— Статут Донецького Гірничо-проми
слового товариства з обмеженою відпові
дальністю «Гірнопром». Відд. Н-й, 35—172.

— Статут Пайового товариства елек* 
трнфкації Вінницької округи «Вінелех- 
тро». Відд. И-й, 40—187.

— Статут Миколаївського Акційного 
товариства сільсько-господарського кре-



днту «Миколаївський СІльбанк». Відд. П-й 
42—191.

— Зміна статуту Пайового товариства 
«Електрохліб». Відд. П-й, 42—192.

— Зміна статуту Акційного товари
ства «Укрутнльзбтр». Відд. П-й, 42—193.

— Зміна статуту Акційного товари
ства «Хаторг». Відд. П-й, 42—194.

— Зміна артикулу 14 статуту тресту 
«Укрхліб». Відд. П-й, 44—196.

— Нова редакція арт. 8 статуту Акцій- 
ново товариства «Укрмедторг». Відд. П-й, 
44—198.

— Статут товариства «Червоного Хре
ста УСРР». Відд. И-й, 44—208.

— Нова редакція арт. арт. 8, 15 та 16 
статуту Пайового Товариства Всеукраїн
ське сільсько-господарське видавництво 
«Радянський Селянки» <3. У. 1926 р., 
відд П-й, № 8, арт. ЗО). Відд. И-й, 46—217.

— Нова редакція арт. арт. 8, 11, 16 та 
62 статуту акційного товариства вживан
ня електричної енергії в сільському го
сподарстві на Україні «Електрика». Від
діл И-й, 46—219.

— Зміна статуту «Всеукраиське Това
риство Насінництва». Відд П-й, 46—218.

Страхування. Порядок затвердження і 
надання сили правилам, що на їх підставі 
ведуть свої операції кооперативні стра
хові організації УСРР. 66—254.

— Підвищення крайньої максимальної
страхово! суми обов’язкового окладного 
страхування для хаменнць до 5.000 крб. 
Відд ІІ-й, 40—183. —

— Див. с о ц і я л ь н е  с т р а х у в а н 
н я .  —

Студенти. Про учнів в інститутах.
A. Про обов’язки студентів.
Б. Про студентські організації.
B. Про плату за навчання.
Г. Про дозвіл стороннім особам 

працювати при інститутах. 
30—141, розд. V.

— Про студентів, що кінчають інсти
тути. 30—141, розд. VI.

Стягання. Стягання за судовим вико
навчим листом на суму до 50 карб, про
вадять сільради за правилами ЦПК. 47— 
212, п. «Е» арт. 13.

— Тлумачення п.п. «б» І «в» арт. 271 
ЦПК.—Повертати стягання на майно, пе
релічене в п.п. «б» і «в» арт. 271 ЦПК, 
заборонено за винятком випадків, коли 
це майно е предметом застави або при
дбано з розстроченням виплати. Відд. Н-й, 
30—148.

— Порядок повернення стягання на 
оснівну та додаткові види зарплатні вій
ськових службовців. Відд ІІ-й, 46—216.

Судна. Див. к а п і т а н и  с у д е н .
Судово-земельні комісії. У справах, що 

їх провадять районові судово-земельні 
комісії надвишок до судових зборів на 
користь місцевих коштів не стягається. 
Нова редакція уваги до арт. 1 постанови 
з 22 жовтня 1924 року «Про стягання 
оплат у спірних справах про. землекори
стування, що е у віданні земельних ко

місій» (3. У. 1924 р. № 42, арт. 267) 
66—257.

Судові податки та ос лата. Позови по
дані сільрадами до суду про .розірвання 
або визнання недійсними кабальних до
говорів, а так семо позови подані ними 
на захист прав та інтересів військових 
службовців та їхніх родин, звільняються 
від судових податків та оплат. 47—212, 
увага по п. «ж» арт. 13.

— По справах, -що їх провадять райо
нові судово-земельні комісії, надвншкн у 
прибуток місцевих коштів не справляєть
ся. Нова редакція уваги до арт. 1 поста
нови з 22 жовтня 1924 року «Про стя
гання зборів у спірних справах про зем
лекористування, що е у віданні земельних 
судових комісій» (3. У. 1924 р., № 42, 
арт. 267). 66—257.

Судочинство та судоустрій. Про мову 
діловодства та проваджена справ у судо
вих установах. 34—157, арт. арт. від 23 
до 28.

Компетенція міськрад в галузі судо
устрою та судочинства. 51—214, арт. 14.

— Компетенція райвиконкомів в галу
зі судоустрою те судочинства. 56—231, 
арт. 25.

— Нова редакція уваги арт. 5 інструк
ції «Про прикладення артикулу 125 Поло
ження про судоустрій» (3. У. 1927 р., 
відд. Н-й, № 10, арт. 49) і доповнення за
значеної інструкції увагою другою до 
арт. 4. Відд. іі-й, 29—137.

— Інструкція про порядок 1 правила 
нагляду слідчих за діяльністю органів 
дізнання. Відд. Н-й, 37—173.

— Див. Ц и в і л ь н о - п р о ц е с у а л ь 
н и й  К о д е к с .

т.
Тваринництво. Див. с к о т а р с т в о .
Твори друку. Д». дру к о в а н і  т в о 

ри.
Театри. Див. В и д о в и щ а  т а  р о з 

в а г и .
Технікуме. Положення про технікуми 

УСРР.
Розд. І. Засади.
Розд. ІІ. Керування технікумами.
Розд. 111. Приймання до технікумів.
Розд. IV. Праця в технікумах.
Розд. V. Учні в технікумах.
Розд. VI.' Дозвіл стороннім особам 

працювати при технікумах.
Розд. VII. Екстерни.
Розд. VIII. Викладачі технікумів.
Розд. IX. Права і пільги, надавай! тех

нікумам.
Розд. X. Кошти технікумів. 46—208.
Товариства, спілки та громади. Надан

ня адміністративним органам права за
стосовувати заходи адміністративного 
впливу в разі відкриття товариств раніш 
реєстрації статуту, або взагалі ламаючи' 
закон. 39—177, п. «п» арт. 1.

— Положення про Товариства «Селян
ський Будинок». 33^—155.



— Втратила силу постанова э 11 трав* 
ня 1923 р. «Про реєстрацію товариств 
повних та на віру» (3. У. 1923 р., ч. 16 
арт. 284) та з 11 липня 1923 р. «Про до* 
ловнекня постанови з 11 травня 1923 р. 
«Про реєстрацію товариств повних та на 
віру» (3. У. 1923 р., ч. 26, арт. 388) у звяз* 
ку з виданням постанови РНК СРСР з 20 
жовтня 1925 р. «Положення про торго* 
вельну реєстрацію» (3. 3. СРСР 1925 р. 
№. 82, ст. 623). 55—228, арт. арт. 1 та І.

— До компетенції райвиконкомів на
лежить реєструвати статути товариств, 
що не мають на меті зиску, якщо діяль
ність їх не виходить за межі району або 
якщо статути їх складено на підставі ти
пових статутів. 56—231, п. «к» арт. 17.

— Товариства та спілки, що ке мають 
на меті зиску.—Порядок відкриття, функ- 
ціоиуватя та контролю їхньої діяльності*. 
63—240, розд, І, под. ЇХ.

— Порядок відкриття та закриття ре
лігійних громад та правила, що регулю
ють їх діяльність. 63—240, розд. 2 под. X

— Див. т о в а р и с т в о  з в и ч а й н е ,  
т о в а р и с т в а  ( - а р т і л ь )  в і д п о в і 
д а л ь н о ї  п р а ц і ,  т о в а р и с т в о  з  о б 
м е ж  а  н  о  ю  в і д п о в і д а л ь н і с т ю ,  а к 
ц і й н е  т о в а р и с т в о  ( п а й о в е  т о 
в а р и с т в о ) )  с е л я н с ь к і  т о в а р и -  
с т в а  в з а є м о д о п о м о г и ,  Х а р к і в 
с ь к е  Н а у к о в е  Т о в а р и с т в о ,  
У к р а ї н с ь к е  Н а у к о в о - Т е х н і ч н е  
Т о в а р и с т в о .

Товариство (артіль) відповідальної 
праці. Ліквідація усіх існуючих на терені 
Украіни товариств (артілей) відповідаль
ної праці. 66—241.

— інструкція про порядок ліквідації 
товариств (артілей відповідальної праці) 
на підставі постанови РНК УСРР з 3 ли
стопада 1927 року. Відд. ІІ-Й, 46—215.

Товариство Червоного' Хреста. Нова 
редакція арт. арт. 4, 11, 13, 14 та 16 «По
ложення про Товариство Червоного Хре
ста УСРР». 32—151.

— Статут Червоного Хреста УСРР. 
Відд. ІІ-Й, 44—206.

Товариство звичайне. Держпідлркеи- 
ства та держустанови мають право скла
дати договори про заснування звичайних 
товариств як між собою, так і з коопера
тивними організаціями та приватними 
особами, а також само брати участь у 
вже Існуючих звичайних товариствах. 
Порядок участи їх у звичайних товари
ствах регулюється постановою РПО 
■СРСР з 19 лютого 1923 р. (3. 3. СРСР 
1926 р. № 29, ст. 184). Відд. И-й, 21—97.

Товариство з обмеженою відповідаль
ністю. Товариство з обмеженою відпові
дальністю. Нова редакція розд 4, под. X 
(ар'т. арт. 318—321й) Цивільного Кодексу. 
58-236.

— Ліквідаційна комісія товариства з 
обмеженою відповідальністю, з виключ
ною або переважною участю державного 
капіталу повинна вияснити у торговель
них книгах і документах задовженість 
ліквідованого товариства державі що до

податків та оплат К иншнх стягань і вне
сти цю задовженість на рахунок довгу 
товариства. Якщо ж виявляться непра
вильності в оподаткуванні або нараху
вання органів фіску, ліквідкомісія подає 
зазначені ригання на розгляд порядком 
«Положення про справляння податків» 
(Пояснення НКЮ). відд. ІІ-Й, 27—127.

— Статут Донецького Гірничо-Проми
слового Товариства з обмеженою відпові
дальністю «Гірнопром». Відд. іі-й, 35—172.

Торгівля. Надання адмінорганам права 
застосовувати заходи адміністративного 
впливу в разі зламання правил про тор
гівлю, якщо за них не встановлено судо
вої відповідальностк арт. 135 Крим. Код. 
39—177, п. «п» арт. 1.

—Постанова 2 сесії ВУЦВК'а X скли
кання «Про зниження роздрібних цін, 
перспективи торгівлі, реалізацію врожаю, 
хлібозаготівлю та постачання промисло
вими товарами». 53—217.

— Нагляд адміністративних органів за 
торгівлею.

Розд. І. Загальні правила як провадити 
торг.

Розд. Н. Нагляд за додержанням ети
кетних цін на товари.

Розд Ш. Спеціальні галузі торгу.
A. Засади про спеціальні галузі 

торгу.
Б. Торг зброєю та вибуховим на- 

діб’ям.
B. Торг спиртом, вином й кншкмн 

спиртовими напоями.
Г. Торг друкованими творами та 

виображеннямн.
Д. Торг друкарськими машина

ми, шрифтами та множильними 
апаратами.

Є. Торг медикаменте*. 63—240, 
под. XIV.

— Скасування де-яких артикулів обо
в’язкових постанов міжуряднииької ме
тричної комісії, що зобов'язували виві
шувати на стіні офіційні переводні табли
ці. Відд. Н-й, 39—174.

— Про користування мірами місткости 
при відпуску в роздріб плинного міне
рального топлива та рослинної олії. Від
діл ІІ-Й, 39—178.

— Про вживання метричних мір в за
готовках та торгівлі збіжжям та хлібни
ми товарами. Відд. ІІ-й, 39—175.

— Інструкція, як застосувати постано
ву Ради Народкіх Комісарів УСРР з 9 
травня 1927 року «Про порядок здачі й 
оплати торговельних, промислових і скле
пових приміщень, що ними відають орга
ни місцевого (комунального) господар
ства у містах та селищах міського типу». 
Відд. Н-й, 39—180.

Торги. Особи, що провадять прилюдні 
торги на підставі окремої для кожного 
випадку постанови окрфінвідділу на бу
динки або право забудівлі, належні не- 
платіям податків*, повинні видати покуп
цеві копію акта переведених ними при
людних торгів. На підставі зазначеної ко
пії та довідки про' те, що торгів не оскар-



жено, та продажа е остаточною, склад»* 
еться нотаріальний акт про придбання, 
що його обов’язково потім треба мре* 
еструватн в комунвідділі (Пояснення 
НКЮ). Відд. П-й, 26—117, арт. арт. 1, 
б і б .

— Прилюдні торги, що їх провадить 
податкова інспекція на будинки та право 
забудівлі, належні неплатіям податків, не 
треба затверджувати у нарсуді та, якщо 
їх не оскаржено порядком арт. 32 поло
ження про справляння податків, в оста
точними, також остаточними *є постанови 
фінорганів на подавані скарги. (По
яснення НКЮ). Відд. П-й, 26—-217, арт. 
арт. З та 4'.

Торговельні підприємства. Див. п і д 
п р и є м с т в а .

Торговелыкй реестр. Правила реєстра
ції фірм торговельних та промислових 
підприємств, що їх за чинними законами 
не належить заводити до торговельного 
реєстру. Відд. 11-й, 27—123.

Торговельна реєстрація. Узаконення 
УСРР, що втратили силу з наданням чин
ности постанові РНК СРСР «Положення 
про торговельну реєстрацію» (3. 3. СРСР 
1925, № 82, ст. 623). 55—228.

Торфорозробки. Передача устатку
вання торфорозробок до відання місце
вих органів. Відд. ІІ-й, 44—203.

Трави. Положення про державний 
фонд чистосортового дернового насіння 
трав. Відд. П-й, 27—121.

Трести. Статут ДунаТвецького Дер
жавного Текстильного Тресту «Дунсукно». 
Відд. И, 26—120.

— Табель заходів дисциплінарного 
впливу за ламання трудової дисципліни в 
державних установах та в провідному 
апараті державних трестів, синдикатів і 
торговельних та акційних товариств з пе
реважною участю державного капіталу. 
Відд. ІІ-й, 26—132.

— Статут тресту «Об’єднання держав
них гуралень на Україні», скорочено, 
«Український Спиртотрест». Відд. ІІ-Й, 
32—159.

— Передання трестам матеріальних 
цінностей, що їх передали установи, що є 
на державному або місцевому бюджеті, 
до 14 лнпн^ 1927 року ке у виді статуте- 
вого капіталу і для виплати акцій 
(паїв), повинно оформити до 1 жовтня 
1927 року) включивши ці цінності до 
статутового капіталу або склавши дого
вори оренди на майно. 39—173.

— Порядок управління місцевими мли
нарськими трестами. 39—174.

— Зміна арт. 14 статуту тресту «Укр- 
хліб» відд. ІІ-й, 44—196.

— Втратила силу постанова з 10 чер
вня 1925 р. «Про порядок скороченої 
реєстрації державних об’єднань та окре
мих підприємств, реорганізованих на за
садах, встановлених постановою ВУЦВК'а 
з 2 липня 1923 р.» (3. У. 1925 р. № 32, 
арт. 247), у звязку 8 виданням постанови 
РНК СРСР з 20 жовтня 1925 р. «Поло
ження про торговельну реєстрацію» (3. 3.

СРСР 1925 р. № 82, ст. 623). 55—228* 
арт. 5.

— Втратила силу постанова з ЗО січ
ня 1926 р. «Про спрощений порядок ре
єстрації трестів, що є у віданні місце
вих органів і реорганізованих відповідно 
до декрету РНК СРСР з 17 липня 1923 р. 
«Про трести місцевого значіння» (3. У. 
1926 р., М 7—8, арт. 53). 55—228, *п*. 6.

Трудгужоовмнігість. Див. в і д б у т к и .
Трудова дмспиплівя. Дме. д и с ц и п л і 

н а р н и й  в п л и в .
Трудові договори. Якщо в труддого- 

ворі є нотатка, врисана домовим робітни
ком або профспілкою про розірвання до
говору, що встановлює речінеиь для 
звільнення робтокам, що увільняється* 
приміщення у наймача, то, вмселюючи та
кого робітника, застосовується судового 
наказу. Доповнення арт. 210 ЦГЖ п. «л». 
43—193.

— Реєстрація договорів про наймання 
робітничої сили в сільському господар
стві належить до компетенції селищних 
рад. 49—213, п. «8», арт. 20.

— Реєстрація трудових договорів най
мів робітнтої сили в сільському госпо
дарстві, а також наймів пастухів прова
дять сільради. 47—212, п. «г», арт. 18.

Трудовий відбуток. Трудовий відбу
ток на запобігнення стихійному лихові та 
боротьбу з ним. 63—240, под. V.

Трудові списки. Інструкція «Про поря
док застосування постанови РНК СРСР 
з 21 вересня та 14 грудня 1926 р. «Про 
трудові списки». Відд. ІІ-Й, 32—152.

Труси та виїмки. Правила трусів тя 
виїмок (розд. 2 под. IV Адміністративного 
КодЛсу УСРР). 63-240.

У.
Українізація. Про забезпечення равно

правности мов та про сприяння розвит
кові української культури.

Розд. І. Засади.
Розд. ІІ Про мову, вживану в держав

ному житті УСРР.
A. Про мову законів, урядових 

та урядничих постанов і нака
зів.

Б. Про мову державного герба* 
державних печаток, штампів, 
вивісок, плакатів, оголошень, 
різних емблем то-що.

B. Про мову актів публічно-пра
вового ха рактеру та різних сло
весних визначень, оголошува
них до загального відома.

Г. Про мову діловодства та ано-
- енн державних органів та 

організацій.
Д. Про мову діловодства та пе

реведення справ у судових 
установах.

Розд. Ш. Про мову в шкільних закла
дах та наукових установах.
- Розд. IV. Про вживання мов у націо-



Г

мльно-тсрнторіядьннх адміністративних 
ОДИНИЦЯХ.

Розд. V. Про забезпечення рівноправ- 
кости мов національних меншостей не 
відокремлених у національно-територіаль
ні адміністративні одиниці.

Розд. VI. Про рівноправність мов 
АМСРР. '

Розд. VII. Про спеціальні органи та 
заходи шо-до забезпечення рівноправно- 
сти мов в УСРР.

Розд. VIII. Про відповідальність за 
ламання правил цього положення. 34—157.

* Украінська асоціація робітників вика- 
хідців. Віднесення Української асоціації 
робітників вииахідців до науково-техніч
ної організації, що на них поширюється 
пільги, передбачені постановою РНК 
Союзу РСР «Про пільги науково-техніч
ним організаціям» (3. 3. СРСР 1927 р.» 
№ 10, ст. 97). Відд. И-й, 29—135.

Украінська Книжкова Палата, Про над
силання поліграфічними підприємствами 
обов’язкових примірників друкованих 
творів до Українсько! Книжкової Палати 
та про порядок розподілу їх.—Нова ре
дакція арт. арт. 623, 623і та 624 Кодексу 
законів про народню освіту. 43—194.

— Положення про центральне бюро 
книгообміну з закордоном при Україн
ській Книжковій Палаті. 66—243.

Украінська Економічна Нарада. Роз
мір відраховане кооперативними органі
заціями до фонду агрокультурного об
слуговування сировинних та експортовнх 
с.-г. культур і продуктивних галузів тва
ринництва встановлює УЕН. ЗО—140, ува
га 1 до арт. 3.

Українське науково-технічне товари
ство. Віднесення Украінського науково- 
технічного товариства до науково-техніч
них організацій, що на них поширено 
пільги, передбачені постановою РНК 
СРСР «Про пільги науково-технічним 
організаціям» (3. 3. СРСР 1927 р., № 10, 
арт. 97). Відд. 11-й, 29—135.

«Український Спнр то трест». Статут 
тресту об’єднання державних гуралень 
на Україні, скорочено «Український спир- 
тотрест*. Відд. И-й, 32—159.

«Укрмедторг». Нова редакція арт. 8 
статуту акційного товариства «Укриед- 
торга». Відд. Н-й, 44—198.

«Укрхліб». Зміна арт. 14 статуту тре
сту «Укрхліб». Відд. И-й, 44— 96.

«Укрутнльзбір». Зміна статуту Акцій
ного Товариства «Укрутнльзбір». Від, ІІ-й,
42—193.

Університети. Див. р о б і т н и ч і  у н і 
в е р с и т е т и .

Уповноважені сільради. Про уповно
важених сільської ради. 47—212, под. В, 
розд. IV.

Управління уповноважених Нарком- 
торгівлі Див. Н а р к о м т о р г і в л і  
У С Р Р .

Установи. Установи, що не мають пра
ва юридичної особи, не можуть одержа
ти будівлі у власність за денаціоналіза
цією 23—105, арт. 4.

— Заборона одночасно перебувати на 
службі в кооперативних установах та 
підприємствах особам, споєдианим близь- - 
кою кревністю або через подружжя, як
що служба їхня звязана з підлеглістю 
або підконтрольністю одного одному. 
Відд. 11-й, 27—122.

— Обов'язкове вживання метричних 
мір для всіх установ при складенні пла
нів, кошторисів програм та звітів. Від
діл Н-й, 39—176.

— Правила зведення будівель для 
установ. Відд. 11-й, 39—179.

— Див. н а у к о а і  у с т а н о в и .
Установи держави). Перелік посад з

ненориованйм робітним днем в установах 
місцевого бюджету. 35—164.

— Обов’язкове сповіщення установа
ми, що є на державному або місцевому 
бюджеті, НКФ або його місцевим орга
нам за належністю відомостей про капі
тали та фонди, що є в їх віданні, а та
кож оформлення передання установами 
капіталів та цінностей, що є в їхніх під
приємствах, а також переданих трестам, 
синдикатам, акційним товариствам та 
нкшнм юридичним особам. 39—173.
' — Про порядок дозволів державним
установам і підприємствам святкувати 
ювілеї. 42—182.

— Випадки, коли правила про автома
тичне продовження договору оренди 
житлових приміщень «Арт. 156 ЦК» не 
поширюється на наймача-держустанову 
що користується цим правом на продов
ження договору.—Доповнення арт. 156 
ЦК увагою 2. 43—192.

— Дозволяється адміністративним по
рядком виселяти з приміщень держуста
нов робітників, що обслуговують домо- 
будівлю по спливі ДВОХ- тижнів після 
звільнення, або після попередження про 
звільнення.—Правила виселення. 43—196.

— Скорочення адміністративно-упра
влінських витрат на 1927—28 бюджетовнй 
рік на 20%. 44—204.

— Постанова 2 сесії ВУЦВК’а X скли
кання «Про раціоналізацію, здешевлення 
та поліпшення радапарату». 53—219.

— Держустанови та держпідприєьі- 
ства мають право складати договори про 
заснування звичайних товариств, як між 
собою, *гак і з кооперативними організа
ціями та приватними особами, а так само 
брати участь в існуючих вже звичайних 
товариствах. Порядок прийому та участи 
у звичайних товариствах регулюється 
постановою РПО СРСР з-49 лютого 
1923 р. (3. 3. 1926 р., № 29, ст. 184). Від
діл. ІІ-й, 21—97.

*- Держустанови, що е на держбюд
жеті або на місцевому бюджеті не мо
жуть одержати будівлі у власність за де
націоналізацією. Відд. ІІ-Й, 23—105, арт. 4.

— Про тлумачення арт. 4 та 5 поста
нови РНК 7 лютого 1923 р. «Тимчасові 
правила про службу в державних уста
новах та підприємствах». (3. У. 1923 р- 
№ 5, арт. 93). Відд. Н-й, 27—126.



— Порядок встановлення персонале 
них надвишок до сталих окладів в держ* 
бюджетовнх установах УСРР. Вид. И-Й, 
28—130.

— В держустановах, з запровадженим 
держнормуванняи зарплатні, працю ста* 
жерів і практикантів оплачується за за* 
твердженим кошторисом та встановлени
ми відповідними сталими ставками. Від
діл іі-й, 28—131.

— Табель заходів адміністративного 
впливу за ламання трудової дисципліни в 
держустановах та провідному апараті 
державних трестів, синдикатів та торго
вельних і акційних товариств з переваж
ною участю державного капіталу. Від
діл 11-й, 28—132.

Учителі. Див. П е д а г о г і ч н и й  п е р 
с о н а л .

«Укрутильзбір». Зміна статуту акцій
ного товариства «Укрутильзбір. Відд. ІІ-Й, 
42—193.

Умовно-доречінцеве звільнення. Про 
речінець розгляду прохання удруге про 
умовно доречінцеве звільнення ув’язне
них. Відд. іі*#, 48—210.

— Про порядок призначення удруге 
розподільчими комісіями умовно-доречін- 
цевого звільнення від примусовоі праці. 
Відд. Іі-й, 46—214.

Утриманці. Про порядок установлення 
факту наявности утриманців для вираху
вання квартплатні (комірного). Відд. ІІ-Й,
38—167.

Ф.
Фірма. Узаконення УСРР, що втрати

ли силу за наданням чинності постанові 
ЦВК’а та РНК СРСР з 22 червня 1927 р. 
«Положення про фірми» (3. 3. СРСР 
1927 р., № 40, ст. 394) 55—226.

— Правила реєстрації фірм торговель
них і промислових підприємств, що їх 
не належить за чинним законодавством 
обов’язково заводити до торговельного 
реєстру. Відд. ІІ-Й, 27—123.

Фонди. Положення про окремі фонди 
для агрокультурного обслугування си
ровинних та експортових сільсько-госпо
дарських культур і продуктивних галу
зей тваринництва. 30—140.

— Утворення спеціяльного фонду ці
леного довгоречінцеаого повороткого лі
совпорядного кредиту Всеукраїнського 
Сільсько-господарського Банку для лісо- 
впоряджетя селянських лісів. 35—162.

— Нова редакція арт. 2 та доповнення 
арт. арт. 6 та 7 постанови з 18 вересня 
1926 року «Про округові фонди креди
тування біднішого селянства» (3. У. 1926 
року № 49, арт. 328). 39—178.

— Зарахування до особливого фонду 
кредитування трестованих радянських 
господарств—надходжень єдиного сіль
сько-господарського податку 1926—27 р.,

за винятком відраховане до районових 
бюджетів. 42—187.

— Утворення спеціяльного фонду для 
преміювання поліпшених способів веден
ня сільського господарства, через відра
хування одного відсотку з надходжень з 
єдиного сільсько-господарчого податку, 
що належить до республіканських та міс
цевих бюджетів УСРР та АМСРР. 55—227.

— Зарахування до особливого фонду 
кредитування трестованих радянських 
господарств усіх надходжень єдиного 
сільсько-господарського податку на ці 
господарства за 1927—28 рік, за винятком 
відрахувань що йдуть безпосередньо до 
районового бюджету. 67—258.

— Положення про державний фонд 
чнстосортового зернового насіння та на
сіння трав. Відд. 11-й, 27—121.

— Порядок перевласнення державно
го майна підчас реалізації держфондів 
та про спосіб, в який оформлюється 
придбання будівель, що їх продано по
рядком цієї реалізації. Відд. Іі-й, 29—143.

— Перелік постанов та пояснень Нар-
компраці УСРР, скасованих у звязку з 
виданням постанови Наркоипраці СРСР з 
5 липня 1927 р. «Про спеціяльні фонди 
заробітньої платні і персональні оклади». 
Відд. ІІ-й, 32—155. *

— Нова редакція арт. 2 постанови з 
11 травня 1927 року «Про фонд розвитку 
винаходів удосконалень та ннш. досягнень 
в галузі техніки безпеки та професійної 
гігієни». (3. У. 1927 р. відд. И-й, № 18, 
арт. 88). Відд И-й, 44—207.

Форма. Надання адміністративним ор
ганам права застосовувати заходи адмі
ністративного впливу до осіб, що неза
конно носять форму встановленого 
зразку.. 39—177, п. «г» арт. І.

X.

Харківське Наукове Товариство. Від
несення Харківського Наукового Товари
ства до науково-технічних організацій, 
що на них ширяться пгльги, передбачені 
постановою РНК СРСР «Про пільги на
уково-технічним організаціям» (3.3. СРСР 
1927 р. Кт 10, ст. 97). Відд. И-й, 29—135.

Хаторг. Зміна статуту акційного това
риства «Хаторг». Відд. И-й, 42—194.

Хліб. Ліквідація постійної хлібної на
ради при Наркоиторгівлі УСРР. 46—207.

Хуліганство. Надання адміністративним 
органам права застосовувати заходи 
адміністративного впливу проти хуліган
ства тоді, коли випадок хуліганства не 
підпадає під чинність арт. 70 Крим. Ко
дексу. 39—177, п. «л», арт. І.

Худоба. Надання адміністративним ор
ганам права застосовувати заходи адміні
стративного впливу за несповіщення зо- 
обов’язакнми до цього особами про за
разливі захооруваиня або падіж худоби.
39—177, п. «б», арт. І.
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ц.
Целям вмробшцтво. Про метрвзацію

виробництва цегли. Відд. 11-й, 39—177.
Центральне Бюро кжгообміиу з за

кордоном. Положення про Центральне 
Бюро книгообміну з закордоном при 
Українській Книжковій Палаті. 66—243.

«Цопросоирт». Інструкція про поря
док передачі сЦентроспнртові» колишніх 
державних винних склепів і ректифіка
ційних заводів. відд. П-й, 28—128.

— Про передання органами міліції ор
ганам «Центроспнрту» самогону, що не 
підлягає знищенню. Ведд. 114, 44—199.

Цінні папера. Про відновлення в пра
вах на втрачені цінні папери на пред’яв
ника. Розд. ХХУб (арт. арт. 225і, 225і* 
ЦПК)- 33-156, арт. 8.

Цинкографії. Див. п о л і г р а ф і ч н і  
п і д п р и є м с т в а .

ЦСУ. Зосередження в ЦСУ відомостей 
про діяльність приватного капіталу в різ
них галузях народнього господарства. 
42—83.

Цивільний кодекс УСРР. Доповнення 
увагою арт. 79 Цивільного кодексу 
УСРР. — Перевласнення права забудівлі 
раніш зведення забудівником будинку, 
згідно договору, дозволяється лише за 
дозволом того органу, з яким складено 
договір забудівлі. 55—221.

— Доповнення арт. 101 Цивільного 
кодексу увагою 4. Окремий, як виняток 
а загальних правім, порядок задоволення 
претензії при поверненні стягання на за
ставлене майно кредитово-кооператив
них організацій. 35—163.

— тлумачення арт. 137 Цивільного 
Кодексу. Арт. 137 Цивільного Кодексу 
шириться на партійні органи. Відд. 11-й, 
21—99.

— Тлумачення уваги до арт. 137 Ци
вільного Кодексу. Позабіржові право- 
чини, що їх належить обов'язково реє
струвати, та зареєстровані в управліннях 
уповноважених НаркомторгімІ, не потре
бують, як і зареєстровані на товарових 
біржах, обов'язкового засвідчення нота
ріальним порядком. Відд. 11-й, 32—158.

— Доповнення арт. 156 Цивільного 
Кодексу увагою 2.—Випадки, коли прави
ла про автоматичне продовження дого
вору оренди житлових приміщень (арт. 
156 Цив. Кодексу) не поширюються на 
иаймача-держуствнову, підприємство та 
осіб, по користуються правом автоматич
ного продовження договору оренди жит
лових приміщень. 43—192.

— Тлумачення арт. арт. 178, 179 Ци
вільного Кодексу.—За поліпшення, що їх 
зробив винаймач націоналізованого під
приємства або будівлі, за згодою віднай- 
мача, винаймач має право одержати від
повідну винагороду піст я спливу речінця 
вянайму, а и полишення, зроблені єн- 
наймачем націоналізованого підприємства 
або будівлі без згоди віднаймача, вннай-

мач не має жодного права на винагороду. 
Відд. ІІ-б, 23—103.

— Колективи, організовані комітетами 
біржі праці (комборбез) для подання 
трудової допомоги безробітним, мають 
право видавати довіреності, згідно з арт. 
267 Цивільного Кодексу УСРР. відд. ІІ-Й, 
23-212.

— Тлумачення арт. 276 Цивільного 
Кодексу. — Право державних установ І 
підприємств брати участь у звичайних 
товариствах. Відд. 1І*й, 21—97.

— Нова редакція арт. 318 Цивільного 
Кодексу.—Про товариства з обмеженою 
відповідальністю. 58—236.

— Доповнення Цивільного Кодексу 
318і та 318*—про товариства з обмеже
ною відповідальністю. 58—236.

— Нова редакція арт. 319 Цивільного 
Кодексу.—Про товариства з обмеженою 
відповідальністю. 58—236.

— Доповнення Цивільного Кодексу 
арт. арт. 319і—319*.—Про товариства з об
меженою відповідальністю. 58—236.

— Нова редакція арт. 320 Цивільного 
Кодексу.—Про товариства з обмеженою 
відповідальністю. 58—236.

— Доповнення Цивільного Кодексу 
арт. арт. з 320і до 320*.—Про товариства 
з обмеженою відповідальністю. 58—236.

— Нова редакція арт. 321 Цивільного 
Кодексу.—Про товариства з обмеженою 
відповідальністю. 58—236.

— Доповнення Цивільного Кодексу 
арт. арт. від 321і до 321й.—Про товари
ства з обмеженою відповідальністю. 
58-236.

— Нова редакція арт. 323 Цивільного 
Кодексу.—Акційні товариства, що їхні 
статути не треба затверджувати у відпо
віднім Народнім Комісаріат УСРР. 
39-176.

— Нова редакція 323і Цивільного 
Кодексу. Порядок затвердження відповід
ним Народнім Комісаріятом УСРР ста
туту акційного товариства. 39—176.

— Нова редакція арт. 323і Цивільного 
Кодексу.—Порядок затвердження статуту 
акційного товариства, якщо статут при
пускає виняток з чинного законодавства 
УСРР. 39—176.

— Нова редакція арт. 325 Цивільного 
Кодексу.—Оголошення постанови про за
твердження статуту акційного товариства 
та самого статуту. 39—176.

— Чинність арт. арт. 416—436 Цивіль
ного Кодексу не шириться на пенсії та 
запомогу соціяльного страхування, що 
залишились неодержанням від страхових 
органів, бо їх видачу регулюють спеці
альні закони про соцстрах, а не арт. арт. 
Цивільного Кодексу. Зокрема, коло осіб, 
що має право одержати належні застра
хованому до часу смерти пенсію та за
помоги визначається арт. 4 постанови 
ЦВК і РНК СРСР з 25 серпня 1925 року 
(3. 3. СРСР 1925 р, № 57, ст. 429) (По
яснення НКЮ). Відд. П-й, 29—1Э6.

— Зміна под. «а» додатку 3-го (до



арт. арт. 69—70) до Цивільного Кодексу 
«Про порядок реквізиції та конфіскації 
майна приватних осіб г товариств» ровд. 6, 
под. IV Адміністративного Кодексу УСРР. 
63—240, арт. 1, под, «Б» уваги (переліку).

Цивільний Процесуальний Кодекс 
УСРР. Нова редакція арт. 14 ЦПК.—По
дання позовів держустановами, коопера
тивами, артілями та иншими об'єднання
ми, шо мають права юридичної особи. 
33—156, арт. І.

— Нова редакція арт. 19 ЦПК.—Хто 
видає повноваження на провадження су
дових справ від імени недієздатної особи 
та від держустанови, держпідпрнємства, 
кооперації, артілі та нншнх об’єднань, що 
мають права юридичної особи. 33—156, 
арт. 1.

— Нова редакція арт. 23 ЦПК.—Під
судність округового суду. 33—156, арт. 1.

— Доповнення увагою 2 арт. 24 ЦПК.» 
Справи, підсудні нарсудові, де стороною 
є народній комісаріят або дорівнена до 
цього установа. 33—156, арт. 2.

— Тлумачення арт. 67 ЦПК.—Про по
рядок зносин судових органів УСРР з 
особами, що перебувають закордоном. 
Відд. 11-й, 29-138.

— Нова редакція до арт. 82 ЦПК.— 
Забезпечення позовів поданих проти 
держустанов або держпідпрнємств. 33— 
156, арт. 3.

— Нова редакція п. «а» частини 2 
арт. 187 ЦПК.—Запобіжне виконання у 
справах, де запізваннм є держустанова 
або держпідприємство. 33—156, арт. 4.

— Нова редакція арт. 191 ЦПК.—Спра- 
ви особливого судочинства. 33 — 156, 
арт. 5.

— Доповнення п. «л», арт. 210 ЦПК.— 
Випадки застосування судового наказу 
підчас виселення домового робітника.
43—193.

— Нова редакція п. 1, арт. 211 ЦПК.— 
Видача судових наказів, коли вимогу 
звернено до держустанов або до держпід- 
лриемств. 33—156, арт. 6.

— Доповнення ЦПК артикулом 222*.— 
Постанова нарсуду про виклик державця 
втраченого цінного паперу на пред’явни
ка у справах про відновлення прав на 
втрачені цінні папери на пред’явника та 
про заборону робити виконання за папе
ром та складати правочинн з ним. 33—156, 
арт. 8.

— Нова редакція арт. 224 ЦПК.—Про 
встановлення обставин, від яких залежить 
виникнення справ громадян. 33—156, арт. 7.

— Пояснення до арт. 224 ЦПК.—Про 
встановлення судовим порядком факту 
набуття громадянами інвалідності від 
вчинків контрреволюції. Відд. ІІ-й, 35— 
168.

— Нова редакція арт. 225 ЦПК.—По
рядок розгляду справ про встановлення 
обставин, від яких залежить виникнення 
прав громадян. 33—156, арт. 7.

— Доповнення ЦПК арт. 2251.—Про 
відновлення прав на втрачені цінні па

пери на пред'явника (Викличне справу- 
вання). 33—156, арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 225*.—Поста
нова Нарсуду на викличне справування 
про ведення публікації, що до вяхлаку 
державця цінного пвперу до нарсуду та 
постанова про заборону провадити будь- 
яке виконання я» цінній папір або роби
ти правочинн з ними. 33—156, арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 225*.—Оскар
ження відмови судді у визнанні цінного 
паперу за втрачений. 33—156, арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 255*.—Публі
кація у справах про відновлення в правах 
на втрачені цінні папери на пред'явника. 
33—156, арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 255*.—Від
клик державця втраченого цінного папе
ру на публікацію про виклик. 33—156, 
арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 225'.—Надан
ня постановою карсудді особі, що втра
тила цінний папір, після відклику держав
ця паперу, речіния для подання позову 
проти державця про вилучення цього па
перу. 33—156, арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 225*.—Поста
нова суду у справах про відновлення прав 
на втрачені цінні папери, про визнанну 
паперу недійсним та про видачу заявни
кові дублікату. 33—156, арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 225*. — Опо
віщення про слухання справи про відно
влення прав на втрачені цінні папери на 
пред'явника. 33—156, арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 225*.—Оскар
ження ухвали нарсудді у справі про від
новлення в правах на втрачений цінний 
папір. 33—156, арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 225і*.—На
слідки неподання заявником позову про
ти державця втраченого цінного паперу 
на пред’явника. 33—156, арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 225“.—Про 
право державця цінного паперу подати 
позов про безпідставне збагачення особи, 
що за нею визнано право на одержання 
дублікату цінного паперу замість загу
бленого. 33—156, арт. 8.

— Доповнення ЦПК арт. 226“.—Пра
вила розділу ХХУ-б. шириться лише на 
ті цінні папери, що на них поширено ви
кличне справування спеціяльннии закона
ми. 33—156, арт. 8.

— Доповнення увагою арт. 261 ЦПК.— 
Стягання на суму до 50 крб. за виконав
чими листами судових установ виконують 
сільради за правилами ЩІК. 29—138, 
арт. 1, розд. V.

— Доповнення ЦПК арт. 226і —Поря
док задоволення претензій при повернен
ні стягання на майно, належне кредитово- 
кооперативній організації. 33—156, арт. 9.

— Тлумачення п.п. «б», та «в» арт. 271 
ЦПК.—Повертати стягання на майно, пе
релічене в п.п. «б» та «вЪ 271 ЦПК, забо
ронено за винятком випадків, коли це 
майно виступає як предмет застави, або



коли його придбано з розстроченням ви* 
плати. Відд. И-й, 30—148.

— Арт. 312 ЦПК не поширюється на 
випадки продажу податковою інспекцією 
8 прилюдних торгів будівель, належних 
непдатіям податків, тоб-то, зазначених 
торгів не має затверджувати нарсуддя, та 
вони в остаточними, якщо їх не оскарже
но порядком арт. 32 «Положення про 
справляння податків» (Пояснення НКЮ). 
ВІдд. Н-й, 26—117, арт.арт. З та 4.

Цукрова промисловість. Положення 
про Науково-Дослідчий Інститут цукро
вої промисловости. 58—237.

ч.

Червовий хрест. Див. «Товариство Чер
воного Хреста УСРР».

Червона присяга. Про зміну постано
ви з 8 липня 1927 року «Про червону при
сягу» (урочисту обітницю) (З- У. 1927 р., 
№ 25, арт. 123). 66—246.

Чорне море. Утворення приморських 
заповідників на берегах Чорного моря. 
39-172.

Членство. Про право членства в сіль
сько-господарській кооперації.—Членами 
сільсько-господарських кооперацій та ко
оперативних товариств можуть бути усі 
громадяни, що провадять сільське госпо
дарство, або звязані з ним промисли, з 
тим, що особи, позбавлені виборчих прав 
до рад, не можуть бути за фундаторів та 
бути обраними до органів управління та 
контролю; усіма иншими правами члена 
кооперації вони користуються. Відд. ІІ-й, 
29-142.

Чужоземні громадяни. Порядок набут
тя чужоземними громадянами громадян
ства УСРР. 63—240, розд 2, под VII.

— Посвідки на перебування чужозем
цям. 63—40, роз. 5, под VIII.

Чужоземна держава. В'їзд у межі 
СРСР з чужоземної держави та в'їзд за
кордон. 63—240, розд 6, под. VIII.

Чужоземні фірми. Чужоземним фірмам 
припускається вести торговельні операції 
на терені УСРР лише з дозволу управо- 
мочених на це органів, встановленим по
рядком. 63—240, увага 2 до 8рт. 430.

Чума. Див. п о ш е с т і .

ш.
Шинки. Див. г р о м а д с ь к е  х а р ч у 

в а н н я .
Школи. Положення про інститути 

УСРР. 30—141.
— Про мову в школах та наукових 

установах. 34—157, розд НІ.
— Скасування декрету 2) вересня 

1920 року «Про введення української мо
ви до шкіл та радянських установ» (3. У. 
1920 р., № 24, арт. 509). 34—157.

— Скасування постанови з 27 червня 
1923 року «Про заходи у справі україніза

ції шкільно-внховавчих та культурно- 
освітних установ». (3. У. 1923 р., № 29, 
арт. 430). 34—157.

— Порядок адміністративного виселен
ня з Приміщень, закріплених за шкільни
ми закладами. 43—196.

— Положення про технікуми УСРР.*
46- 208.

— Забезпечення землями сільсько-гос
подарчих шкіл, що їх належить відкрити 
протягом найближчих п'ятьох років, 46— 
209.

— Положення про школи нільсько-гос
подарського учеництва.

Розд І. Засади.
Розд. ІІ. Управління школами сільсько

господарського учеництва.
Розд III. Про учнів у школах сільсько

господарського учеництва.
Розд IV. Про навчнтелів у школах 

сільсько-господарського учеництва.
Розд V. Про роботи в школах сіль

сько-господарського учеництва. 58—235.
— Про відокремлення церкви від шко

ли та заборону викладати релігійні на
вчання в усіх шкільних і виховавчнх уста
новах і закладах (арт.арт. 350 та 356 Ад- 
мін. Код УСРР). 63—240.

— Втратив силу у звязку з виданням 
Адміністративного Кодексу УСРР декрет 
«Про відокремлення церкви від держави 
та школи від церкви». (3. У. 1919 р., № З, 
арт. 37). 63—240, арт. 1, под. «А» додатку 
(переліку).

— Втратила силу постанова «Тимча
сового положення про середню школу». 
(3. У. 1919 р., № 5, арт. 59), у звязку з 
виданням Адміністративного Кодексу 
УСРР. 63—240, арт. 2, под «А» додатку 
(переліку).

— Втратила силу постанова «Про ре
лігійні відправи та навчання законові бо
жому в українській радянській школі» 
(3. У. 1919 р., № 6, арт. 69) у звязку з ви
данням Адміністративного Кодексу УСРР. 
63—240, арт. З, под. «А», додатку (пере
ліку).

— Втратила силу постанова «Про ви
лучення з приміщень вищих шкіл респу
бліки символів релігійних культів та не
обов'язкового викладання дисципліни ре
лігійного характеру» (3. У. 1919 р., 
№ 36, арт. 422), в звязку з виданням Ад
міністративного Кодексу УСРР. 68—240, 
арт. 5, под. «А» додатку (переліку).

Шкільний перепис. Про заходи допо
моги успішному провадженню в 1927—28 р. 
всесоюзного шкільного перепису. 66—248.

Шляхи. Правила виселення адміністра
тивним порядком з приміщень у смузі за- 
лізннчого вивласнення та на земельних 
дільницях водного транспорту, що е у ві
данні НКШляхів, осіб, що не є на службі 
в органах НКШ. 42^—196.

Шляхове будівництво. Обсяг справ мі
сцевого шляхового будівництва, що їх 
регулює своїми постановами сільрада.
47— 212, л, «в», арт. ІЗ.



Штати. Штати технічного апарату сіль
ради встановлює райвиконком, дотримую
чи ставок держнормування. 47—212, ува
га до арт. 36.

— Порядок затвердження та зміни 
штатів наркоматів та дорівненнх до них 
центральних установ, а так само їх міс
цевих органів, що е на державному бюд
жеті. 55—222.

— Штати центральних установ, а та
кож їх місцевих органів, що е на держ
бюджеті, затверджує один раз на рік пе
ред початком бюджетового року Радяар- 
ком УСРР. 55^222, арт. 2.

Штампи.Див.печатки та ш т а м п и .
Штрафи. Такси штрафів за лісові пра- 

воломства. 63—240. додаток.
— Інструкція про порядок використан

ня грошових сум, що надходять від стя
гання штрафів за лісоправоломство, вчи
нене в лісах, переданих у користування 
земельних громад та об'єднань селян
ської трудової лкшюсти, а також дер
жавних, громадських та кооперативних 
організацій і від продажу відібраних у 
лісових праволомців предметів. Відд. И-й, 
46—212.

ю.
Ювілеї. Про порядок дозволу святку

вання ювілеїв державним установам та 
підприємствам. 42—182.

Юридичні курси. Положення про юри
дичні курси народнього комісаріату 
Юстиції УСРР. 32—150.

Юридичні Особи. Юридичні особи мо
жуть одержувати будівлі у власність за 
денаціоналізацією на підставі господар

чо-трудового звязку. Відд. 11-й, 23—105.
— Професійні спілки в цілому та їхні 

міжспілкові об'єднання з’являються юри
дичними особами. Відд. Н-й, 27—125.

— Товариство «Червоного Хреста 
УСРР» в цілому та його філії: в АМСРР, 
округові і транспортові при уповНКШ 
при правліннях залізниць користуються 
правами юридичної особи (нова редакція 
арт. 4 положення «Про товариство Чер
воного Хреста УСРР»). 32—151.

— Центральний та міські селянські бу
динки е юридичними особами. 33—154. 
арт. 4.

— Підчас припинення діяльностн ар
тілі, вона снує далі як юрцдома особа 
зі всіма, що повстають звідсіль наслідка
ми та відповідає за свої зобов’язання. 
Відд. Н-й, 44—196, арт. 5.

— Підчас тимчасового припинення 
господарчої діяльности кооперативу вони 
існують дале, як юридичні особи а» асіми 
що виникають з цього наслідками та в{л- 
повідають цілком за свої зобов’язання. 
Відд. Н-й, 44—195, додаток.

Я.
Яри. Усі яри на терені УСРР, не при

датні для раціонального сільсько-госпо
дарчого -використання не оподатковувані 
сільсько-господарським податком, нале
жить лісомеліорувати. 31—143.

Яслі. Заведення платности в яслях для 
категорії трудящих з достатками. 32—147.
— Про розвиток і поліпшення роботи 

ясел і кімнат для годування немовлят на 
промислових підприємствах, де масово 
вживається жіночу працю. 39—171.
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А.
Административные акты. Обязатель

ные постановления поселковых советов. 
49—213, л. «а», ст. 14; 65—240, гл. 2, 
разд. И.

— Обязательные постановления город
ских советов. 61—214, ст. 13; 63—240, гл. 2, 
раэд. И-го.

— Обязательные постановления рай
исполкомов. 56—231, п. «а», ст. 17; 63- 240^ 
гл. 2, раэд. Н-го.

— Административные акты общего ха
рактера.

Гл. 1. Инструкции и Циркуляры адми
нистративных органов.

Гл. 2. Обязательные постановления. 
63—240, разд. Іі.

— Административные акты, подлежа
щие обязательному опубликованию в 
Собрании Узакон. УССР и «Вістях 
ВУЦВК’у» и порядок опубликования ука
занных актов. 63—240, ст.ст. 19, 20, 21 
и 22.

— Порядок вступления в силу обяза
тельных постановлений. 65—240, ст. 33.

— Порядок вступления в силу админи
стративных актов, подлежащих опублико
ванию в Собр. Узак. УССР. 63—240, ст. 23.

Административное воздействие. Меры 
административного воздействия, приме
няемые за нарушение обязательных по- 
становлений (Административный Кодекс). 
63—240, гл. 1, разд. Ш.

— Предоставление административным 
органам права приметіть меры админи
стративного воздействия за мзлокяжные 
правонарушения (Во изменение ст. 78 УК). 
39—177; 63—240, гл. 2, разд. III

— За несоблюдение правил обязатель
ной регистрации заразных и остро-эпн- 
демических заболеваний и сообщений о 
них—виновные лица подлежат ответствен
ности в административном порядке, а во 
время эпидемии—в уголовном порядке.
44—197.

— Привлечение к отвегственьости в 
, административном порядке лиц, виновных

в неисполнении «Инструкции о порядке 
открытия и санитарном содержании сто
ловых, ресторанов, трактиров и прочих 
мест общественного литания» (С. У. 
1927 г., отд. И, № 30, ст. 147). Отд. 11-й, 
44—204.

— Меры административного воздей
ствия, применяемые сельсоветами за на
рушение изданных вышестоящими испол
нительными комитетами, обязательных 
постановлений в случае, если з этих по
становлениях будет указано это право 
сельсоветов; порядок обжалования по
становлений сельсоветов о применении мер 
административного воздействия. 47—212, 
п. «а», ст. 13.

— Меры административного воздей
ствия, применяемые поселковыми совета
ми и порядок применения. 49—213, п.п. 
«а», «б» и «в», ст. 14.

— Меры административного воздей
ствия, применяемые горсоветами и поря
док применения. 51—214, п.п. «а», «б» и 
«в», ст. 13.

— Неисполнение владельцами торго
вых и промышленных предприятий пред
ложений санитарного надзора, в порядке 
надзора за массовым изготовлением, хра
нением, перевозкой и отпуском для обще
ственного употребления пищевых про
дуктов, вкусовых веществ и напитков, 
влечет за собой ответственность в поряд
ке административного воздействия (С. УЗ. 
1927 г., .№ 39, ст. 177) или ст. 193 Уг 
Код.—Нов. ред. ст. 15 постановления «О 
санитарном надзоре за изготовлением, 
хранением н продажей пищевых продук
тов, вкусовых веществ и напитков» (С. У. 
1925 г., № 8, ст. 61). 55—225.

— Райисполкомы применяют меры ад
министративного воздействия в размере 
не свыше 25 руб. штрафа, или 7 дней 
ареста, или принудительной работы, с 
правом замены одной меры воздействия 
другой, за нарушение действующих на



территории района обязательных поста
новлений, а за маловажные правонару
шения и лесные правонарушения в преде
лах и порядке, установленных законом. 
56—231, п. «г», ст. 17.

— Меры административного воздей
ствия.

Гл. I. Меры административного воз
действия, применяемые за нарушение обя
зательных постановлений.

Гл. 2. Меры административного воз
действия, налагаемые за маловажные пра
вонарушения (разд. 111 Административно
го Кодекса УССР). 63—240, разд. Ш.

— Исполнение постановлений райис
полкомов о взыскании в административ
ном порядке штрафа за лесные право
нарушения возлагается в сельских мест
ностях на сельсоветы, а в городах и се
лениях городского типа—на органы ми
лиции.—Новая редакция ст. 9 инструкции 
«О порядке применения ст. 99 У. К. и о 
порядке -наложения и взыскания штрафов 
за лесные правонарушения». Отд. Н-й, 
25-113.

— Административное воздействие на 
мельничные предприятия за нарушение 
установленных стандартов или за выпуск 
на рынок муки с марками, не соответ
ствующими качеству. Отд. П-й, 33—161, 
ст.ст. 2, 4 и 5.

— Административное воздействие за 
нарушение воспрещения производить ком
мерческий помол и заготовку мельницам, 
которым не предоставлено это право.— 
Новая редакция ст. 3-Й постановления 
НКТ УССР от 24 августа 1927 г. (С. У. 
1927 г., отд. П-й, № 31, ст. 149). Отд П-Й, 
33—162.

— Применение мер административно
го воздействия к владельцам и арендато
рам мельниц за перемол пшеницы на сор
товую муку, без права на таковой пере
мол. Отд. И-й, 40—185.

— Применение мер административно
го воздействия за нарушение порядка пе
ремола, взимания платы и размера ставок 
за помол крестьянского зерно на 
1927—28 г. Отд П-й, 42—189.

Административное выселение. О поряд
ке административного выселения граждан 
из жилых помещений. 43—196.

— Постановление СНК УССР «О по
рядке административного выселения 
граждан из занимаемых нмн помещений» 
(С. У. 1922 г., № 39. ст. 581: 1923 г., № 2, 
ст. 31 и 1925 г., № 15, ст. 107) распростра
няются лишь на города и селения город
ского типа, а также, как исключение, на 
находящихся вне пределов городов и се
лений городского типа строения, при
надлежащие государству и не требую
щие немедленного капитального ремонта. 
Отд 11-ой, 21—98.

Административный Кодекс УССР. О 
введении Административного Кодекса 
УССР. 63—239.

— Административный Кодекс УССР
разд. I. Общие положения.

Разд ІІ. Административные акты.
Разд Ш. Меры адишвклрагнвного воз

действия.
Разд. IV. Иные административные ме

ры принудительного характера.
Разд. V. Трудовая повинность по пре

дупреждению стихийных бедствий и по 
борьбе с ними.

Разд. VI. Обязанности населения по 
охране общественного порядка.

Разд. VII. Гражданство УССР, порядок 
его приобретения и утраты.

Разд. VIII. Регистрация и учет движе
ния населения.

Разд. IX. Общества, союзы, клубы, 
с’езды, к собрания.

Разд. X. Правила о культах.
Разд. XI. Публичные зрелища, увеселе

ния и игры.
Разд. XII. Пользование государствен

ным флагом УССР и печатями.
Разд XIII. Надзор административных 

органов в области промышленности.
Разд. XIV. Надзор административных 

органов за торговлей.
Разд XV. Порядок обжалования дей

ствий административных органов. 63—240.
— Приложение к ст. 75 Адм. Код. 

(Таксы штрафов за лесные правонаруше
ния). 63—240, приложение.

— Перечень узаконений, утративших 
силу и измененных с введением в дей
ствие Административного Кодекса УССР. 
63—240, приложение.

Адресные столы. Правила регистрации 
населения. 63—240, гл. 2, разд уШ-й.

Азовское море. Образование примор
ских заповедников на берегах Азовского 
и Черного морей. 39—172.

Акты гражданского состояния. Предо
ставление административным органам 
права применять меры административно
го воздействия в случаях непредставле
ния или несвоевременного гфедставлемия 
без уважительных причин сведений о 
рождении и смерти, а равно о находке 
младенца. 39—177, п. «о», ст. 1.

— Ведение поселковыми советами ак
тов гражданского состояния. 49—213, 
п. «н», ст. 14.

— Органы ЗАГС'а, обнаружившие со
вершение брака с несоблюдением усло
вий ст.ст. 110—112 Кодекса Законов о 
семье, опеке, браке н об актах граждан
ского состояния, обязаны составить про
токол для привлечения к ответственно
сти виновных по ст. 96 Уг. Код. 1922 г. 
Отд. И-й, 23—104.

Акционерные общества: (Паевые това
рищества). Передача акционерным обще
ствам материальных ценностей, произво
димая учреждениями, находящимися на 
государственном или местном бюджетах, 
до 14 июля 1927 г. не в виде уставного 
капитала и не для оплаты акций (паев), 
должна быть оформлена не позже 
1 октября 1927 г., путем включения этих 
ценностей в уставные капиталы иди лу-



тем заключения договоров аренды не 
имущество. 39—173.

— Порядок утверждения уставов ак
ционерных обществ. — Нов. редакция 
ст.ст. 323, 3231, 323* и 325 Граждавского 
Кодекса УССР. 39—176.

— Утратило силу постановление от 19 
декабря 1923 г. «Инструкция о порядке 
регистрации акционерных обществ (пае
вых товариществ)» (С. У. 1923 г., № 46, 
ст. 582). 55-228, ст. 3.

— Устав частного Украинского Акцио
нерного Общества торговли и промыш
ленности «Стар». Отд. Н-й, 21—100.

— Ликвидационная комиссия акцио
нерного общества с преобладающим или 
исключительным участием государствен
ного капитала, обязана вияснить по тор
говым книгам и документам задолжен
ность ликвидируемого акционерного об
щества государству по налогам, сборам и 
другим взысканиям и внести эту задол
женность в счет задолженности акционер
ного общества. В случае обнаружения 
неправильного обложения или зачета ор
ганами фиска, ликвидкомиссия направля
ет указанные вопросы на разрешение в 
порядке «Положения о взыскании нало
гов» (рэз'яонение НКЮ). Отд П-й,
27—127.

— Табель мер дисциплинарного воз
действия за нарушение трудовой дисци
плины 8 госучреждениях н в аппаратах 
государственных трестов, синдикатов и 
торговых и акционерных товариществ с 
преобладающим участием государствен
ного капитала. Отд Н-Й, 28—132.

— Устав Одесского Паевого Товари
щества «Одесторг». Отд. 11-й, 24—110; 
отд Н-А, 30—144.

— Порядок организации и деятельно
сти администрации по делам акционерно
го общества «Южный Розничник» в 
г. Одессе и общих собраний акционерно
го общества «Южный Розничник». Отд. 
Н-й, 35-163.

— Устав паевого товарищества элек
трификации Винницкого округа «Вин- 
электро». Отд П-й, 40—187.

— Устав Николаевского Акционерного 
Общества сельско-хозяйственного креди
та «Николаевский сельбаніо. Отд. Н-й, 
42—191.

— Изменение устава паевого товари
щества «Эяектрохлеб*. Отд. Н-й, 42—192.

— Изменение устава Акционерного 
Общества «Укруткльсбор». Отд Н-й, 
42—193.

— Изменение устава Акционерного 
Общества «Хаторг». Отд Н-й, 42—194.

— Новая редакция ст. 8 устава Акцио
нерного Общества «Укрмедторг». Отд 
11-ой, 44—198.

— Новая редакция ст.ст. 8, 11, 16 и 
62 устава Акционерного Общества по при
менению электрической энергии в сель
ском хазяйстве Украины «Электрика». 
Отд. Н-Й, 46-219.

Аиямстин. Инструкция о применении

амнистии к годовщине Октябрьской Ре
волюции от 9 ноября 192? г., об’явденной 
ЦИК’ом СССР. Отд. Н-ой, 42—190.

— Раэ’ясненке к ст. 5 амнистии ЦИК 
СССР и п. 5 лит. «в», ст. 28 инструкции 
НКЮ УССР от 14 ноября 1927 года 
«О лртемекии амнистии, об’явленной 
к 10-летию Октябрьской Революции». 
Отд Н-ой, 44—206.

А. М. С. С. Р. Постановление 2-й-сес
сии ВУЦИК’а Х-го созыва «О работе 
Правительства Автономной Молдавской 
Социалистической Советской Республи
ки». 53—218.

— Учреждение в составе Народного 
Комиссариата РКИ АМССР бюро жалоб 
АМССР. Компетенция и порядок работы 
Бюро Жалоб определяется специальной 
инструкцией НК РКИ УССР. 55—223.

Арбитражные комиссии. Передача на 
разрешение высшей Арбитражной Комис
сии дел, не рассмотренных Центральной 
Смешенной Комиссией по возврату по
требительской кооперации принадлежав
ших ей предприятий вследствие ее 
упразднения. 42—181.

Аренда. Регистрация всех видов дого
воров на аренду земель трудового поль
зования и отказ в таковой входит в ком
петенцию сельсоветов. 47—212, п: «и», 
ст. 15.

— За улучшения, произведенные арен
датором национализированного предприя
тия или строения с согласия наймодате
ля,—арендатор имеет право получить со
ответствующее вознаграждение; без со
гласия—этого права на вознаграждения 
он не имеет (Толкование ст.ст. 178 и 179 
Гр. Код). Отд. Н-ой, 23—103.

— Инструкция по применению поста
новления СИК УССР от 9 мая 1927 г. «О 
порядке сдачи в аренду и оплаты торго
вых, промышленных и складочных поме
щений, находящихся в ведении органов 
местного (коммунального) хозяйства в го
родах и поселениях городского тяла» 
(С. У. 1927 г., № 21, ст. 100). Отд. Н-й, 
39—180.

Арест. Члены сельсовета могут быть 
арестованы лишь после уведомления об 
этом президиума сельсовета или его пред
седателя, или же в исключительных слу
чаях, с последующим, в течение 24 ча
сов, уведомлением президиума сельсовета. 
47—212, ст. 72.

— Члены поселкового совета не могут 
быть арестованы без предварительного 
уведомления президиума совета, а в сроч
ных случаях председателя совета, а в 
исключительных случаях, с последующим, 
а течении 24 часов, уведомлением лрезн 
диума поселкового совета. 49—213, ст. 71.

— Правила личного задержання (Гл. 1, 
разд. IV Административного Кодекса 
УССР). 63—240.

Артели. Ликвидация всех существую
щих на территории УССР товариществ 
(артелей) ответственного труда. 66—241.

— Инструкция о порядке ликвидации



товариществ (артелей) ответственного 
труда на основании постановления СНК 
УССР от 3 ноября 1927 г. Ото. Н-ой, 
46—215.

— О порядке временного приостано
вления деятельности кустарно-промысло
вых производственных и трудовых коо
перативных артелей. Отд. 11-й, 44—195.

Артемовский округ. Дополнение-точ
ного списка городов и поселений город
ского типа Артемовского округа. 66—251.

Ассенизационное дело. Усторйство и 
содержание ассенизационных дворов, ас
сенизационного- обоза, порядок эксплоа- 
тацнн ассенизационного обоза, порядок 
регистрации и получения разрешений на 
производство вывозки нечистот и отбро
сов. Отд. П-ой, 33—160. раэд. Іі.

Б.
Банн. Санитарные нормы и правила 

для бань общественного пользования.
Гл. 1.—Помещения и размеры.
Гл. ІІ.—Оборудование и устройство.
Гл. III.—Водоснабжение, канализация, 

отопление и вентиляция. Отд. Н-ой, 
30—145.

— Постройка бань специального на
значения при предприятиях производит
ся, согласно норм, изданных Наркомтру- 
дом. Отд. 11-ой, 30—145, примечание 2 к 
ст. 1.

Банк. Устав Николаевского Городско
го Банка. Отд. 11-ой, 22—101.

— Устав Николаевского акционерного 
общества сельско-хозяйственного креди
та «Николаевский сельбанк». Отд. П-ой, 
42—191.

Батраки (чки). О подсобном наемном 
труде в трудовых крестьянских хозяй
ствах.—Новая редакция раэд. Ш, части 
1-й Земельного Кодекса УССР. 40—180, 
ст. IV.

— Возложение на сельсоветы ведения 
учета наемных рабочих, находящихся на 
территории сельсовета и регистрации 
труддоговоров по найму рабочей силы в 
сельском хозяйстве. 47—212, ст. 18.

— Договора о найме батрака реги
стрируются сельсоветом. 47—212, п. «г*, 
ст. 18.

Беспризорность. Положение о меро
приятиях по борьбе с детской беспризор
ностью.

Разд. I. Общие положения.
Раэд. ІІ. Мероприятия по борьбе с бес

призорностью.
Раэд III. Органы по борьбе с беспри

зорностью.
Разд. IV. Средства на борьбу с бес

призорностью. 66—247.
Бесспорный порядок взыскания. Пре

доставление сельско-хозяйственным кре
дитным и промысловым кредитным коо
перативным организациям права бесспор
ного взыскания долгов с процентами и 
пеней в административном порядке, а за

емщикам предоставляется право защи
щать свои интересы через суд в исковом 
порядке, при этом обращение к суду не 
приостанавливает взыскания, но суд мо
жет вынести постановление о приоста
новлении. 35—164.

— Правила взыскания сумм неналого
вого характера в бесспорном порядке.

A. Общие положения.
Б. Имущество, на которое может быть 

обращено взыскание в бесспорном поряд
ке сумм неналогового характера.

B. Имущество, на которое не может 
быть обращено взыскание в бесспорном 
порядке сумм неналогового характера.

Г. Правила производства взыскания в 
бесспорном порядке сумм неналогового 
характера.

Д. Распределение сумм неналогового 
характера, взыскиваемых в бесспорном 
порядке.

Є. Порядок разрешения споров по 
взысканию сумм неналогового характера^ 
63—240, гл. 4, разд IV.

— Сельсоветы производят взыскания в 
бесспорном порядке, согласно действую
щего законодательства, сумм неналогово
го характера, в частности, штрафов зц 
нарушение обязательных постановлений, 
наложенных вышестоящими органами. 
47—212, п. «е>, ст. 13.

Бесхозяйное имущество. Постановле
ние от 27 марта 1925 г. «Об улучшении 
дела социального обеспечения» (С. У. 
1925 г., № 15, ст. 110) утратило силу в ви
ду издания постановления ЦИК и СНК 
СССР от 28 мая 1927 г. «О порядке ис
пользования конфискованного, выноро- 
ценного и бесхозяйного имущества» (С. 3. 
СССР 1927 г., № 32, ст. 323). 58—233.

Больницы. См. л е ч е б н ы е  у ч р е 
ж д е н и я .

Брак. Право председателя райиспол
кома давать разрешение на вступление в 
брак лицам, йе достигшим брачного воз
раста, если до достижения его остается 
не более полугола и, если представлено 
удостоверение врача о допустимости та
кого брака. 29—138, ст. 2, гл. V; 56—231, 
п. «н», ст. 17.

Будынкн. См. « С е л я н с к и е  6 у- 
д ы к к и».

Бюджет местный. О сельском бюдже
те. 47—212, ст. 14.

— Председатель, секретарь и техни
ческий аппарат сельсовета содержатся на 
сельском бюджете или по приходо-рас
ходным сметам сельсоветов в порядке, 
установленном законом. 47—212, ст. 36.

— Компетенция поселкового совета в 
области финансово - налоговой. 49—213, 
ст.ст. 16 и 17.

— Компетенция горсовета в области 
городского бюджета. 51—214, ст. 15.

— Отчисление одного процента из 
причитающихся поступлений в местные 
бюджеты по единому сельско-хозяйствен
ному налогу для создания фонда по пре



мированию улучшенных способов веде
ння сельского хозяйства. 55—227.

— Права райисполкома в отрасли фи
нансово-налоговой. 56—23], ст. 18.

— Изменения и дополнения «Положе
ния о местных финансах УССР* (С. У. 
1926 гу Кв 74—76, ст. 463). Новая редакция 
разд. 1-го (ст.ст. 1—9), дополнение ст. ІІ 
п. ст», дополнение ст. 24 пунктом «н> и 
«к», новая редакция ст.ст. 33, 36, 37, 38, 
39, 40 и 41, дополнение статьей 41*, но
вая редакция ст.ст. 50 и 53, дополнение 
ст.ст. 82*—82\ новая редакция гл. 2, 
разд. Ш (ст.ст. 83—88), новая редакция за
головка разд. У-го, новая редакция ст. 
106 и отнесение ее к гл. 1 разд. У-го, но
вая редакция гл. 2, разд. V (ст ст. 107— 
116), отмена разд. У1-го (ст.ст. 117—123), 
новая редакция разд. VII (ст.ст. 124—135), 
новая редакция ст. 136, отмена примеча
ния к ст. 136, новая редакция ст.ст. 137, 
138, 140, 141 и 142, дополнение статьей 
1421, новая редакция ст.ст. 143, 144, 145, 
147 и 148, отмена ст. 146, новая редакция 
приложения 1-го «Положения о местных 
финансах УССР*. 60—238.

Бюджет республиканский. Новая ре
дакция п. 1-го «Списка учреждений Нар- 
комздрава, находящихся на государствен
ном бюджете в 19£6/27 бюджетном году* 
(С. У. 1927 г., Кв 14, ст. 83). 44—203.

— Отчисление одного процента из 
причитающихся поступлений в республи
канский бюджет УССР и АМССР по еди
ному сельско-хозяйственному налогу для 
создания фонда по премированию улуч
шенных способов ведения сельского хо
зяйства. 55—227.

Бюро жалоб РКИ. Учреждение Цент
рального Бюро Жалоб в составе НК РКИ 
УССР; Бюро Жалоб АМССР в составе 
НК РКИ АМССР, Окружных Бюро Жа
лоб—в составе отделов Рабоче-Крестьян
ской Инспекции Окрисполкомов и район
ных уполномоченных Бюро Жалоб при 
Райисполкомах. 55—223.

В.
Векселя. Окрисполкомы могут заклю

чать займы, в том числе и ло векселям у 
государственных, кооперативных н част
ных учреждений и лиц. 11—71.

— Институты УССР могут обязывать
ся векселям» для нужд состоящих при 
них предприятий и земельных хозяйств. 
30—141, п. «б» ст. 68.

— Дополнение «Положения о 8ЄКСЄ' 
лях» (С. У. 1922 г., № 20, ст. 321) отделом 
іУ-м «О восстановлении прав по утрачен
ным векселям*. 44—202.

— Право горсоветов заключать займы 
у государственных, кооперативных и 
частных учреждений и лиц под векселя н 
иные обязательства. 51—214, п. «и» ст. 15.

— Право райисполкомов выдавать век
селя н иные обязательства. 56—231, п. «ф» 
ст. 18.

Вечерние Рабочие Университеты. Си. 
р а б о ч и е  у н и в е р с и т е т ы .

Веществ «миле доказательства. Образо
вание комиссий по разгрузке хранилищ 
вещественных доказательств при мили
ции и розыске. Отд. И-й, 26—118.

Взаимопомощь. См. с е л я н с к и е  
о б щ е с т в а  в з а и м о п о м о щ и .

Взыскания. Взыскания по судебным 
исполнительным листам на сумму до 50 
руб. производится сельсоветами по пра
вилам ГПК. 47—212, п. «е* ст. 13.

— Толкование п.п. «б* и «в» ст. 271 
ГПК.—Обращать взыскание на имуще
ство, перечисленное в п.п. «б» и «в» ст. 
271 ГПК, воспрещается, за исключением 
случаев, когда это имущество является 
предметом залога либо приобретено с 
рассрочкой платежа. Отд. П-й, 30—148.

— Порядок обращения взыскания на 
основную и дополнительные виды зар
платы воеяно-служащих. Отд. П-й, 
46-216.

Вид на жительство. См. у д о с т о в е 
р е н и е  л и ч н о с т и .

Винные склады. Инструкция о поряд
ке передачи «Центроспирту» бывших ка
зенных пенных складов » ректификаци
онных заводов. Отд. 11-й, 28—128.

Вннокурешгые заводы. Устав треста 
«Об'единение государственных виноку
ренных заводов на Украине*, сокращен
но «Украинский Спиртотрест». Отд. П-й,
32—159.

«Вннэлектро». Устав паевого товари
щества электрификации Винницкого окру
га «Вннэлектро*. Отд. П-й, 40—187.

«Вісти ВУЦВК». Обязательные публи
кации в «Вістях ВУЦВК* по делам о вос
становлении прав по утраченным ценным 
бумагам.—Ст. 225* ГПК. 33—156, ст. 8.

— Постановление об утверждении 
устава акционерного общества опублико
вывается в «Вістях ВУЦВК».—Новая ре
дакция ст. 325 Гр. Кодекса. 39—176.

Военное положение. Чрезвычайные ме
ры охраны революционного поряд
ка (Административный Кодекс УССР). 
63—240, гр. 7, раед. IV.

Военная служба. О применении на 
Украине ст. 112-а союзного закона «Об 
обязательной военной службе» (отсроч
ки призыва научным работникам). (От
дел П-й, 85-169).

— Инструкция о порядке установле
ния факта нахождения -граждан на воен
ной службе к приобретения ими, л связи 
с нею, инвалидности. Отд. 11-й, 46—220.

Военное ведомство. Порядок админи
стративного выселения из казарменных 
помещений и помещений, расположенных 
на территории складов военного ведом
ству и из домов, закрепленных за воен
ным ведомством. 43—196.

Военнослужащие. Инструкция о поряд
ке обеспечения семей военнослужащих в 
порядке постановления ЦИК и СИК 
СССР от 31 декабря 1926 г. Отд. И-й,
28-129.



— Порядок обращения взысканий на 
основную н дополнительные виды зар
платы военнослужащих. Отд. ІІ-Й, 46—216.

Врачи. Принятие в лечебное учрежде
ние врачей-лрактнкантов сверх устано
вленных норм с разрешения окрисполко- 
мов, с тем чтобы эти врачи отслуживали 
за год практикантстев' в местах по назна
чению окрисподкома. 58—234.

Всеукракнская ассоциация инженеров. 
Отнесение Всеукраинской Ассоциации 
Инженеров к научно-техническим орга
низациям, на |<оторые распространяются 
льготы, предусмотренные постановлением 
СИК СССР «О льготах научно-техниче
ским организациям» (С. 3. СССР 1927 г., 
№ 10, ст. 97). Отд. 11-ой, 29-135.

Всеукранкскнй кооперативный совет. 
См. к о о п е р а т и в н ы е  с о в е т ы .

В. С. Н. X. Уставы акционерных об
ществ, имеющих целью производствен
ную деятельность, утверждаются ВСНХ 
УССР, если правление их находится на 
территории УССР и если уставы их не 
подлежат утверждению СИК или СТО 
СССР.—Новая редакция ст. 323 Гр. Код. 
39—176.

ВУЗ’ы. Положение об институтах 
УССР. 30—141.

В. У. П. Л. Положение о Всеукракнском 
Управлении Лесами (ВУПЛ) Наркомзема 
УССР и его местных органах.

Гл. I. Основные положения.
Гл. Н. Структура Всеукраннского 

Управления Лесами.
Гл. III. Круг ведения Всеукраннского 

Управления Лесами.
Гл. IV. Местные органы Всеукраин- 

ского Управления Лесами.
А. Окружные лесные управления.

Б. Лесничества. 45—205.
ВУЦИК. См. С е с с и и  В У Ц И К ' а ,  

« В і с т и  В У Ц В К » .
Выемки. См. о б ы с к и  и  в ы е м к и .
Выморочное имущество. Постановле

ние от 27 марта 1927 г. «Об улучшении 
дела социального обеспечения» (С. У. 
1926 г., № 15, ст. 110) утратило силу вви
ду издания постановления ЦИК и СИК 
СССР от 28 мая 1927 г. «О порядке 
использования конфискованного, вымо
рочного и бесхозяйственного имущества» 
(С. 3. СССР 1927 г., № 32, ст. 323). 
58—233.

Выселение. Судебный приказ приме
няется при пред'явлений требования о вы
селении домашнего работника, если на 
расчетной книжке или труддоговоре име
ется отметка о расторжении труддогово- 
ра, устанавливающая срок на освобожде
ние уволенным работником помещения. 
Дополнение ст. 210 ГПК п. «л». 43—193.

— О порядке выселения домашних 
работников (работниц), проживающих у 
нанимателя, в случае расторжения тру
дового договора. Дополнение статей 
171 постановления от 28 апреля 1926 г. 
(С. У. 1926 г., № 22, ст. 182). 43—195.

— Правила административного выселе
ния граждан из жилых помещений. 
43—196.

— Предоставление героям труда и 
членам их семей, при выселении нх в 
административном порядке, тех же льгот, 
что и научным работникам, членам обще
ства бывших политических каторжан н 
инвалидам. 66—252, ст. 3.

Г.
Гербовый сбор. Освобождение от гер

бового и нотариальных сборов сделок, 
заключаемых госпредприятиями по стро
ительству или ремонту помещений для 
своих служащих (Раз'яснение НКЮ к по
становлению ЦИК и СИК СССР от 16 
октября 1925 г.—С 3. СССР 1925 г., № 74, 
ст. 542). Отд. И-й, 23—106.

— Не подлежат действию постановле
ний о гербовой и др. оплате действия 
отдела окрисполкома по передаче по по
становлению окрисподкома имуществен
ных об’ектов в ведение другого отдела, 
как действия, не являющегося сделкой 
гражданского оборота. Отд. 11-й, 35—170, 
ст. 7.

— Сделки, заключаемые отделами 
окрисполкома с посторонними окриспол- 
кому физическими или юридическими ли
цами, подлежат, на общих основаниях, с 
нормами о форме и оплате гербовым н 
другими сборами. Отд. 11-й, 35—170. 
ст. 7.

Германия. Инструкция о применении 
«Соглашения о наследстве», заключенно
го между Союзом ССР и Германией. От
дел. П-й, 40—184.

Героя труда. Льготы героям труда. 
66—252.

Глуховскнй округ. Дополнение точно
го списка городов и поселений город
ского типа Глуховского округа. 66—250.

«Горнопром». Устав Донецкого Горно
промышленного Товарищества с ограни
ченной ответственностью «Горнопром». 
Отд. 11-й, 35-172.

Горно-спасательные станции. Из по
мещений, закрепленных за горноспаса
тельными станциями, возможно выселе
ние в административном порядке лиц, не 
состоящих на службе в них. Правила вы
селения. 43—196.

Горные работы. О передаче с 1 июля 
1927 г. Наркомтруду УССР и его местным 
органам функций по надзору за без
опасностью горных работ и за горноспа
сательным делом. 44—198.'

Города. См. г о р о д с к и е  п о с е л е 
н и я .

Городские поселения. Правила о по
рядке регистрации земельных участков в 
пределах городской черты поселений го
родского типа.

Раэд. I. Общая часть.
Разд. ІІ. Об оплате работ по регистра-



ши вемель в пределах городской черты 
и черты ооселеяий городского типа.

Раэд. III. О порядке производства 
основной регистрации.

Раад. IV. О регистрационных актах.
Разд. V. О текущей регистрации.
Раад. VI. О выдаче документов о ре

гистрации земель. 31—142.
— Об утверждении положения «О го* 

родскях советах рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов». 51—214.

— Положение о городских советах 
рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов.

Гд. I. Общие положения.
Гд. ІІ. Предметы ведения городского 

совета а отдельных отраслях управления.
A. в отрасли организационной.
Б. В отрасли административной.
B. В отрасли судоустройства и 

судопроизводства.
Г. в отрасли финансово-налого

вой.
Д. В отрасли хозяйственной.
Е. В отрасли регулирования и 

охраны труда. '
Ж. В отрасли культурно-просве

тительной.
3. В отрасли охраны народного 

адоровья.
И. В отрасли социального обес

печения.
К. В отрасли проведения нацио-

Н8АНОЙ ПОЛИТИКИ.
Л. В отрасли военной.

Гд. III. Пленум городского совета.
Гл. IV. Исполнительные органы город

ских советов.
А. Президиум городского совета.
Б. Председатель городского со

вета.
Гл. V. Секции и комиссии городских 

советов.
Гл. VI. Права я обязанности членов и 

кандидатов в члены городского совета.
Гл. VII. Связь депутатов с избирате

лями.
Гл. VIII. Мандатная комиссия город

ского совета. 51—214.
— Дополнение точного списка горо

дов и поселений городского типа Глу- 
ховсхого округа. 66—250.

— Дополнение точного списка горо
дов я поселений городского типа Ар- 
темьевсхого округа. 66—251.

— Исполнение постановлений рай
исполкомов о взыскании в администра
тивном порядке штрафа за лесные право
нарушения возлагается « городах и по
селениях городского типа иа милицию.
Отд. Н-й, 25-113.

— Санитарные правила н нормы по 
собиранию, удалению и обезвреживанию 
нечистот и отбросов в нехавализоваияых 
населенных пунктах городского типа ■ 
неканалязовашшх районах городов, 
имеющих канализацию. Отд. П-й, 33—160.

Горашышды. Положение о горсанвви- 
дах. Отд. 114, 46—211.

Горсоветы. Инструкция об участям го
родских, сельских и поселковых советов 
в деле проведения обязательности всеоб
щего обучения детей. Отд. 11-ой, 42—168.

Госаиувества. О порядке отчуждения 
государственного имущества при реали
зации гос фондов я о способе оформления 
приобретения строений, проданных в по
рядке згой реализации. (Раз’яснение НКЮ 
в порядке толковая мя ааконов). Отд. ІІ-Й,
29—143.

Госдолжтуприалсние. Обязательное при
глашение представителя ГПУ с реша
ющ»» голосом на заседания распреде
лительной комиссии при рассмотрении ею 
дел о возбуждении ходатайств об услов
но-досрочном освобождении осужденных 
Чрезвычайными Сессиями.—Новая редак
ция примечания 3-го к ст. 18 Исправ. 
Труд. Кодекса. 43—189.

Госпредприятия. Си. п р е д п р и я т и я  
г о с у д а р с т в е н н ы е .

Гостинущы. Правила выселения в адми
нистративном порядке из гостиниц, нахо
дящихся 8 непосредственном хозяйствен
ном заведыванин госорганов. 43—196, 
п. «6» ст. 1.

Госучреждения. С», у ч р е ж д е н и я  
г о с у д а р с т в е н н ы е .

Госфояды. См. ф о н д ы .
Г .  П .  У .  С м .  Г о с л о л и т у л р а е л е -  

и и е.
Гражданский Кодекс УССР. Дополне

ние примечанием ст. 79 Гражданского Ко
декса УССР.—Отчуждение права застрой
ки ранее возведения застройщиком стро
ения, согласно договора, допускается 
лишь с разрешения того органа, с кото
рым заключен договор о застройке- 
55—221.

— Дополнение ст. 101 Гражданского 
Кодекса примечанием 4.—Особый, в 
нз’ятие ю общих правил, порядок удо
влетворения претензий при обращении 
взыскания на заложенное «существо 
кредетмо- кооперативных организаций. 
35—163.

— Толкование ст. 137 Гражданского 
Кодекса.—Ст. 137 Гражданского Кодекса 
распространяется на партийные органы. 
Отд. Н ой, 21—99.

— Толкование примечания к ст. 137 
Гражданского Кодекса. — Внебиржевые 
сделки, подлежащие обязательной реги
страм и зарегистрированные в управле
ниях уполномоченных Наркомторга, не 
подлежат, как н зарегистрированные на 
товарных биржах, обязательному засви
детельствованию в нотариальном поряд
ке. Отд. 11-ой, 32—158.

— Дополнение ст. 156 Гражданского 
Кодекса примечанием 2.—Случаи, когда 
правила об автоматическом продлении 
договора найма жилых помещений (ст. 
156 Гр. Код.) не распространяются на на- 
ошателеД—госучреждения, предприятия 
■ лиц, пользующихся правом автомати
ческого продления договора найма жи
лых помещений. 4&—192.



— Толкование ст. ст. 178 и 179 Граж
данского Кодекса.—За улучшения, про
изведенные арендатором национализиро
ванного предприятия либо строения, с 
согласия наймодателя, арендатор имеет 
право подучить соответствующее возна
граждение по истечении срока аренды, а 
за улучшения, произведенные арендато
ром национализированного предприятия 
или строения без согласия наймодателя, 
наниматель не имеет никакого права на 
вознаграждение. Отд. М-й, 23—103.

— Коллективы, организуемые коми
тетами биржи труде (комборбез) для ока
зания трудовой помощи безработным, 
имеют право выдавать доверенности, со
гласно ст. 267 Гражданского Кодекса 
УССР. Отд. 11-ой, 25—112.

— Толкование ст. 276 Гражданского 
Кодекса.—Право государственных учре
ждений и предприятий участвовать в про
стых товариществах. Отд. И-ой, 21—97.

— Новая редакция ст. 318. Граждан
ского Кодекса.—О товариществах с огра
ниченной ответственностью. 58—236.

— Дополнение Гражданского Кодекса 
ст.ст. З18‘и 318* о товариществах с огра
ниченной ответственностью. 58—236.

— Новая редакция ст. 319 Граждан
ского Кодекса.—О товариществах с огра
ниченной ответственностью. 58—236.

— Дополнение Гражданского Кодекса 
ст.ст. от 319‘ до 319*—О товариществах 
с ограниченной ответственностью. 58—236

— Новая редакция ст. 320 Граждан
ского Кодекса.—О товариществах с огра
ниченной ответственностью. 58—236.

— Дополнение Гражданского Кодекса 
ст.ст. от 3201 до 320*—О товариществах с 
ограниченной ответственностью. 58—236.

— Новая редакция ст. 321 Граждан
ского Кодекса—О товариществах с огра
ниченной ответственностью. 58—236.

— Дополнение Гражданского Кодекса 
ст.ст. от 3211 до 321“—О товариществах с 
ограниченной ответственностью. 58—236.

— Новая редакция ст. 323 Граждан
ского Кодекса.—Акционерные общества, 
уставы коих подлежат утверждению со
ответствующего Народного Комиссариа
та УССР. 39—176.

— Но&зя редакция ст. 3231 Граждан
ского Кодекса.—Порядок утверждения
соответствующим Народным Комиссариа
том УССР устава акционерного обще
ства. 39—176.

— Новая редакция ст. 323* Граждан- 
ского Кодекса.—Порядок утверждения 
устава акционерного Общества, когда 
устав допускает из’ятне из действующих 
законов УССР. 39—176.

— Новая редакция ст. 325 Граждан
ского Кодекса.—-Распубликование поста
новления об утверждении устава акцио
нерного общества и самого устава. 
39—176.

— Действие ст.ст. 416—435 Граждан
ского Кодекса не распространяется на 
пенсии и пособия по социальному страхо

ванию, оставшиеся неполученными от 
страховых органов, выдача коих основа
на на специальных законах о соцстрахе, 
а не на основании статей Гражданского 
Кодекса. В частности, круг лиц, имеющих 
право на неполученные к моменту смер
ти застрахованного, принадлежащие ему 
пенсию и пособия, определяется ст. 4 по
становления ЦИК и СИК СССР от 25 ав
густа 1926 г.—С. 3. СССР 1925 г., № 57, 
ст. 429.—(Раз'яснение НКЮ). Отд. И-ой, 
29—136.

— Изменение разд. «а» приложения 
3-го (к ст.ст. 69—70) к Гражданскому Ко
дексу «О порядке реквизиции и конфи
скации имущества частных лиц и об
ществ» главой 6 раздела IV Администра
тивного Кодекса УССР. 63—240, ст. 1, 
разд. «Б» приложения (перечня).

Гражданский Процессуальный Кодекс 
УССР. Новая редакция ст. 14 ГПК.— 
Пред’явленке исков госучреждениями, 
кооперативами, артелями и другими об'е- 
днненнямн, имеющими право юридиче
ского лица. 33—156, ст. 1.

— Новая редакция ст. 19 ГПК.—Кто 
выдает полномочия на ведение судебных 
дел от имени недееспособного лица н от 
госучреждения, госпредприятия, коопера
ции, артели и других, имеющих права 
юридического лица. 33—156, ст. 1.

— Новая редакция ст. 23 ГПК.—Под
судность Окружного Суда. 33—156, ст. 1.

— Дополнение примечанием 2 ст. 24 
ГПК.—Дела, подсудные Нарсуду, по коим 
стороною есть Народный Комиссариат или 
приравненное к нему учреждение. 33—156, 
ст. 2.

— Толкование ст. 67 ГПК.—О порядке 
сношений судебных органов УССР с ли
цами, находящимися за границей. От

дел И-ой, 29—138.
— Новая редакция примечания к ст. 

82 ГПК.—Обеспечение исков, проявлен
ных к госучреждениям или госпредприя
тиям. 33—156, ст. 3.

— Новая редакция л. «а» части 2, 
ст. 187 ГПК.—Предварительное исполне
ние по делами по коим ответчиком являет
ся госучреждение или госпредприятие.
33—156, ст. 4.

— Новая редакция ст. 191 ГПК.—Де
ла особого производства. 33—156, ст. 5.

— Дополнение п. «л» ст. 210 ГПК.— 
Случаи применения судебного приказа 
при выселении домашнего работника. 
43—193.

— Новая редакция л. 1 ст. 211 ГПК.— 
Выдача судебных приказов, когда требо
вание обращено к госучреждению или 
к госпредприятию. 33—156, ст. 6.

— Дополнение ГПК статьей 222*—По
становление Нарсуда о вызове держателя 
утрвчениой ценной бумаги на предъявите
ля по делам о восстановлении прав по 
утраченным ценным бумагам на пред’яви- 
теля и о запрещении производить испол
нение по бумаге и совершать сделки 
с нею. 33—156, ст. 8.



— Новая редакция ст. 224 ГПК.—Об 
установлении обстоятельств, от которых 
зависит возникновение прав граждан. 
ЗЗМ56,*ст. 7.

— Раз'яснение к ст. 224 ГПК.—Об 
установлении в судебном порядке факта 
приобретения гражданами инвалидности 
от действий контр-революции. Отд. 11-й, 
35—168.

— Новая редакция ст. 225 ГПК.—По
рядок рассмотрения дел об установлении 
обстоятельств, от которых зависит воз
никновение прав граждан. 33—156, ст. 7.

— Дополнение ГПК ст. 225*—О восста
новлении прав по утраченным ценным бу
магам на пред’явнтеля. (Вызывное произ
водство). 33—156, ст. 8.

— Дополнение ГПК ст. 225*—Поста
новление Нарсуда по вызывному произ
водству о производстве публикации о вы
зове держателя ценной бумаги в Нар
суд и постановление о запрещении произ
водить какое-либо исполнение по ценной 
бумаге » совершать сделки с нею. 
33—156, ст. 8.

— Дополнение ГПК ст. 225*—Обжало
вание отказа судьи о признании ценной 
бумаги утраченной. 33—156, ст. 8.

— Дополнение ГПК ст. 2254—Публика
ции по делай о восстановлении прав по 
утраченным ценным бумагам на пред’яви- 
теля. 33—156, ст. 8.

— Дополнение ГПК ст. 225е—Отзыв 
держателя утраченной ценной бумаги на 
публикацию о вызове. 33—156, ст. 8.

— Дополнение ГПК ст. 225*—Предо
ставление постановлением Нарсудьн лицу, 
утратившему ценную бумагу, после от
зыва держателя бумаги, срока для пред'
явлення к держателю иска об из'ятии 
этой бумаги. 33—156, ст. 8.

— Дополнение ГПК ст. 225т—Поста
новление Суда по делам о восстановлении 
прав по утраченным ценным бумагам о 
признании бумаги недействительной и о 
выдаче заявителю дубликата. 33—156, 
ст. 8.

— Дополнение ГПК ст. 225*—Извеще
ния о слушании дела по восстановлению 
прав на утраченные ценные бумаги на 
пред'явнтеля. 33—156, ст. 8.

— Дополнение ГПК-ст. 225*—Обжало
вание определения Нарсудьн по делу о 
восстановлении прав на утраченные цен
ные бумаги. 33—156, ст. 8.

— Дополнение ГПК ст. 225“—Послед
ствия не пред’явлення заявителем иска к 
держателю) утраченной ценной бумаги на 
пред’явнтеля. 33—156, ст. 8.

— Дополнение ГПК ст. 225“—О праве 
держателя ценной бумаги пред'явить иск 
о неосновательном обогащении к лицу, за 
которым признано право на получение 
дубликата ценной бумаги вместо утрачен
ной. 33—156, ст. 8-

— Дополнение ГПК ст. 225й—Правила 
гл. ХХУ-б распространяются лишь на те 
ценные бумаги, на коих вызывное произ
водство распространено специальными 
узаконениями. 33—156, ст. 8.

— Дополнение примечанием ст. 261 
ГПК—Взыскание на сумму до 50 руб. по 
исполнительным листам судебных учреж
дений, производится сельсоветами по 
правилам ГПК. 29—138, ст. 1, гл. V.

— Дополнение ГПК ст. 266*—Порядок 
удовлетворения претензий при обраще
нии взыскания на имущество, принадле
жащее кредитно-кооперативной органи
зации. 33—156, ст. 9.

— Толкование п.п. «б» и «в» ст. 271 
1'ПК.—Обращать взыскания на имуще
ство, перечисленное в п.п. «б> и «в» ст. 
271 ГПК, воспрещается, за исключением 
случаев, когда это имущество является 
предметом залога, либо приобретено с 
рассрочкой платежа. Отд. Н-оЙ, 30—148.

— Ст. 312 ГПК не распространяется на 
случаи продажи налоговой инспекцией с 
публичных торгов строений, принадлежа
щих недоимщикам налогов, т. е. ука
занные торги не подлежат утверждению 
нарсудьн и являются окончательными, 
если не будут обжалованы в порядке ст. 
32 «Положения о взимании налогов» 
(Раз’яснение НКЮ). Отд. И-й, 26—117, 
ст.ст. 3 и 4.

Гражданство УССР. Гражданство УССР, 
порядок его приобретения и утраты.

Гл. I. Гражданство УССР.
Гл. 2. Порядок приобретения ино

странными гражданами гражданства УССР.
Гл. 3. Порядок выхода из гражданства 

УССР.
Гл. 4. Утрата гражданства УССР. 

63—240, раэд. VII.

■ д.

Двор. См. з е м л е д е л ь ч е с к и е  
т р у д о в ы е  х о з я й с т в а  (дворы).

Дворткк. О дворниках и ночных сто
рожах. (Гл. І, разд. VI Административно
го Кодекса—Обязанности населения по 
охране общественного порядка). 63—240.

Денационализация. Ликвидация дел по 
денационализации мелких и средних про
мышленных предприятий. 42—186.

— О получении юридическими лицами 
строений по денационализации на осно
вании хозяйственно-трудовой связи. От- 
дел И-й, 23—105.

— Не могут быть денационализирова
ны строения в пользу госучреждений, со
стоящих на бюджете государственном 
или местком, или в пользу учреждений, 
не имеющих прав юридического лица. 
Отд. И-й, 23—105, ст. 4.

— Не имеют права получать домо
строение по денационализации лица, уже 
подучившие одно, два или три домо
строения тогда, когда совокупная стои
мость их вместе с домостроением, о де
национализации которого ходатайствуют, 
превышает высшую норму оценки для 
денационализации домостроений в дан
ной местности более чем на 25%.—Новая



(Редакция л. «в» ст. 31. Инструкции о 
применении постановления ВУЦИК н 
СИК УССР от 16 декабря 1925 г.—«О про- 
длеюм срока и об увеличении норы 
оценки для денационализации домострое* 
ннй* (С. У. 1926 г., Отд. 11-ой, № 14, 
ст. 49). Отд. И-оА, 29—140.

— О праве застройщиков подучить по 
денационализации в собственность домо
строения, которые они восстановили, ли
бо достроили. (Раз'яснение НКЮ в по
рядке толкования законов). Отд. П-ой, 
29—141.

— Право нс получение домостроения 
по хоз.-труд. связи не требует особенно
го его оформления судебным порядком 
для наследников лиц, умерших после 1-го 
февраля 1923 г. и имевших право полу
чить по денационализации данное домо
строение, а также для членов семьи лица, 
умершего до 1-го февраля 1923 г., с до
мовладением которого они имели хозяй
ственно-трудовую связь.—Новая редак
ция примечания к ст. 34 «Инструкции по 
применению постановления ВУЦИК и 
СНК от 16 декабря 1925 г. «О продлении 
срока н повышении норм оценки для де
национализации домостроений». Отд. Н-й, 
32—156.

Дети. О развитии и улучшении рабо
ты яслей и комнат для кормления груд
ных детей на промышленных предприя
тиях с массовым применением женского 
труда. 39—171.

— Положение о мероприятиях по борь
бе с детской беспризорностью в УССР. 
66—247.

— Инструкция об участии городских, 
сельских к поселковых советов в деле про
ведения обязательности всеобщего обуче
ния детей. От. Н-ой, 42—188.

Детские дома. Из помещений, закре
пленных за детскими домами, возможно 
выселение в административном порядке 
лиц, не состоящих на службе в детском 
доме. Правила о выселении. 43—196.

Дисциплинарное воздействие. Поста
новления НК РКИ УССР о наложении 
мер дисциплинарного воздействия, а так
же устранение и увольнение должност
ных лиц за бесхозяйственность, бюрокра
тизм и волокиту являются окончательны
ми и обязательными к испрлнению для 
всех государственных учреждений и пред
приятий. П. «е», ст. І41 Положения о НК 
РКИ УССР. 39—170.

— К ведению сельсовета относится 
применение мер дисциплинарного воздей
ствия в отношении членов' сельсовета и 
сельских исполнителей в форме замеча
ний и выговоров с правом оглашения на 
собраниях избирателей. 47—212, п. «к» 
ст. 12.

— Поселковый совет имеет право при
менять меры административного воздей
ствия к членам поселкового совета и ли
цам, избираемым поселковым советом на 
должности. 49—213, п. «з» ст. 13.

— Горсовет имеет право применять 
меры дисциплинарного воздействия в от

ношен» членов горсовета и лиц, избирае
мых и назначаемых горсоветом. 51—214, 
п. «л> ст. 12.

— Право райисполкомов примешать 
меры дисциплинарного воздействия к 
членам райисполкома, членам сельсове
тов и их президиумов и к должностным 
лицам райисполкома и подведомственных 
ему учреждений. 56—23), п. «д> ст. 17.

— Табель мер дисциплинарного воз
действия за нарушение трудовой дисци
плины в государственных учреждениях и 
управленческом аппарате государствен
ных трестов, синдикатов и торговых и 
акционерных товариществ с преобладаю
щим участием государственного капита
ла. Отд. 11-ой, 28—132.

Дксцшлитрные суды. Положение о 
дисциплинарных судах.

Разд. 1. Организация дисциплинарных 
судов.

Разд. ІІ. Подсудность дисциплинарных 
судов.

Разд. Ш. Меры воздействия, применяе
мые дисциплинарными судами.

Разд. IV. Производство в дисципли
нарных судах.

Разд. V. Подотчетность дисциплинар
ных судов. 32—152. і

Договоры. См. с д е л к и .
Договоры международные. Инструк

ция о применении «Соглашения о на
следстве», заключенного между Союзом 
ССР и Германией. Отд. И-ой, 40—184.

Документы. Предоставление админи
стративным органам права применять 
меры административного воздействия к 
лицам, пользующимся чужими докумен
тами для прописки или для удостовере
ния своей личности перед администра
тивными органами. 39—177, п. «д> ст. 1.

Дома. Си. с т р о е н и я ,  д е т с к и е  
д о м а ,  д е н а ц и о н а л и з а ц и я .

Дома матери и ребеюса. Инструкция о 
порядке приема беременных домашних 
работниц в «Дом матери и ребенка». От
дел Н-ой, 35—165.

Домашнее работника (цы). Выселение 
домашнего работника нз занимаемого им 
помещения при .посредстве судебного 
приказа допускается лишь при наличии в 
расчетной книжке или труддоговоре, под
писанной должником или удостоверенной 
профсоюзом отметки о расторжении 
труддоговора, устанавливающая срок на 
освобождение уволенный работником по
мещения нанимателя. Дополнение л. «лк 
ст. 210 ГПК. 43—193.

— О порядке выселения домашних ра
ботников (работниц), проживающих у 
нанимателя, в случае расторжения труд- 
договоре.—Дополнение ст-ей 171 поста
новления от 28 апреля 1926 г. «Об усло
виях труда работников по найму, выпол
няющих на дому у нанимателя (домаш
ние работники) работы по личному об
служиванию нанимателя и его семьи». 
43—195.

— Инструкция о порядке приема боль
ных домашних работниц и работников



-в больницы и бсршаямх работящ в «До
ма матера я ребенка». Отд. Н-ой, 35—165.

Домостроения. См. с т р о е н и я ,  д е *  
н а ц и о н а л и з а ц и я .

Дорожное строительство. Об’єм вопро
сов местного дорожного строительства, 
регулируемых постановлениями сельсо
вета. 47—212, п. «в» ст. 13.

Дунаевский Государственный Тек- 
стильный Трест «Дунсушю». Устав Ду
наевского Государственного Текстильно
го треста «Дунсукно». Отд Н-ой, 26—120.

Е.
Едмшй сельско-хозяйственный налог. 

Зачисление поступлений 1926/27 года по 
единому сельско-хозяйственному налогу 
с трестированных совхозов, за исключе
нием отчислений в районные бюджеты, в 
особый фонд кредитования трестирован
ных совхозов при Всеукраинском Сель- 
схо-Хоояйственном Бамсе. 42—187.

— Об утверждении перечня узаконе
ний УССР, утративших силу с введением 
в действие постановления ЦИК и СИК 
СССР от 2 апреля 1927 г. «Положение 
о едином сельско-хозяйственном налоге». 
(С. 3. СССР 1927 г., Л» 17, ст. 189). 
43-191.

— Отчисление одного процента из по
ступлений единого сельско-хозяйственно
го налога, причитающегося республикан
ским и местным бюджетам УССР и АМССР 
для создания фонда по премированию 
улучшенных способов ведения сельского 
хозяйства. 55—227.

— Дополнительные льготы крестьян
ству по единому сельско-хозяйственному 
налогу в 1927/28 году. 55—229.

— Все поступления единого сельско
хозяйственного налога 1927/28 года с тре
стированных советских хозяйств, за

' исключении отчислений, поступающих не
посредственно в районные бюджеты, под
лежат зачислению в особый фонд креди
тования трестированных советских хо
зяйств. 67—258.

Ж.
Железные дорога См. п у т и  с о о б 

щ е н и я .
Женщины. Развитие н улучшение ра

боты яслей н комнат для кормления груд
ных детей на промышленных предпри
ятиях с массовым применением женско
го труда. 39—171.

— О правах женщин, вступивших в 
брак, не достигнув совершеннолетня. 
Огд. 11-ой, 46—213.

Животноводство. Положение об осо
бом фонде по агрикультурному обслужи
ванию сырьевых н экспортных сельско
хозяйственных культур н продуктивных 
отраслей животноводства. 30—140.

Жилыя помепеяга. Случаи, когда пра
вила об автоматическом продлении до

говора найма жжгсгх по—сщишй (ст. 156 
ГПК) не распространяются на нанимате
ля, пользующегося этим правом продле
ния договора.—Дополнение ст. 156 ГПК 
примечанием 2-м. 43—192.

— Порядок административного высе
ления граждан нз жилых помещений. 
43—196.

— О жилшцных льготах, предоста
вленных научным работникам.—Толкова
ние ст. 19 постановления ВУЦИК н СИК 
УССР от 8 декабря 1926 года <0 квар
тирной плате н мерах урегулирования 
пользования жилищами в городах и посе
лениях городского типа». (С. У. 1926 г. 
№ 77—78, ст. 477). Отд. Н-ой, 29—139.

См. к в а р т и р н а я  п л а т а ,  с т р о 
е н и я .

Жилищное строительство. Ликвидация 
Комитета содействия кооперативному и 
индивидуальному строительству рабочих 
жилищ при НК Труда УССР и его мест
ных органов с передачей компетенции 
его: частью—Всеукраннскоиу Комитету 
содействия жилищному и коммунальному 
строительству при УЭС, частью в НКВД 
по Высшему Техническому Строительно
му Комитету или окрнсполкомам, частью 
НКФ и частью НКТруда. 42—185.

— Освобождение от гербового и но
тариального сбора сделок, заключаемых 
госпредприятием по* строительству или 
ремонту помещений для своих служащих 
(Раз’яснение НКЮ к постановлению ЦИК 
и СНК СССР от 16 октября 1925 г.—С. 3. 
1925 г., № 74, ст. 542). Отд. И-ой, 23—106.

Жклкооперация. См. к о о п е р а ц и я .

3.

Заграница. Порядок сношений судеб
ных органов УССР с лицами, находящи
мися заграницей (Толкование ст. 67 ГПК). 
Отд. 11-ой. 29-138.

Заем. Право поселковых советов за
ключать в порядке, установленном зако
ном, займы у государственных, коопера
тивных и частных учреждений, а также 
у отдельных граждан УССР. 49—213, 
п. «и» ст. 16.

— Право горсоветов заключать в по
рядке, установленном законом, займы у 
государственных, кооперативных и част
ных учреждений и лиц под векселя и 
иные обязательства. 51—214, п. «м» ст. 15.

— Право райисполкомов заключать 
займы у государственных, кооперативных 
и частных учреждений и лиц под векселя 
и иные обязательства. 56—231, п. «ф» 
ст. 18.

Законодательные акты. Декреты, поста
новления и распоряжения ВУЦИК, СНК и 
УЭС к центральных ведомств УССР опу
бликовываются на двух языках: украин
ском и русском, а особо важные акты: на 
украинском и на языках нацыеншинств 
УССР. 34—157, ст. ст. 9 и 10.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И РАСПО
РЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УССР, ОТ
МЕНЕННЫЕ, ИЗМЕНЕННЫЕ И ДОПОЛ
НЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРА

ВИТЕЛЬСТВА УССР.

1919 год.
— Утратил силу декрет «Об отделе

нии церкви от государства и школы от 
церкви» (С. У. 1919 г., № 3, ст. 37). 
63—240, ст. I, разд. «А» приложения (пе
речня).

— Утратило силу постановление «Вре-- 
ценное положение о средней школе» 
(С. У. 1919 г., № 5, ст. 59). 63—240, ст. 2, 
разд. «А» приложения (перечня).

— Утратило силу постановление «О 
религиозных отправлениях и изучении 
закона божьего в украинской советской 
школе» (С. У. 1919 г., К* 6, ст. 69). 63—240, 
ст. 3, разд. «А» приложения (перечня).

— Отмена постановления от 9 марта 
1919 г. «Об обязательном изучении в шко
лах местного языка, а также истории и 
географии Украины» (С. У. 1919 г., Х« 23, 
ст. 260). 34—157.

— Утратил силу декрет «О передаче 
исторических и художественных ценно
стей в Управление Народного Комисса
риата Просвещения» (С. У. 1919 г., К* 34, 
ст. 395). 63—240, ст. 4, разд. «А» приложе
ния (перечня).

— Утратило силу постановление «Об 
из’ятии из помещений высших школ Рес
публики символов религиозных культов и 
необязательности преподавания дисци
плины религиозного характера» (С. У.
1919 г., № 36, ст. 422). 63—240, ст. 5, разд. 
«А»' приложения (перечня).

1920 год.
— Отмена постановления от 21 фев

раля 1920 г. «О применении во всех уч
реждениях украинского язьн^І наравне с 
великорусским» (У. С. 1920 г., Хв 1, ст. 5).
34—157.

— Утратило силу постановление от 
3 августа 1920 г. «О согласовании законо
дательной практики УССР и РСФСР по 
вопросу об отделении церкви от государ
ства» (С. У. 1920 г., № 22, ст. 435). 63—240, 
ст. 6 раэд. «А» приложения (перечня).
. — Отмена декрета от 21 сентября
1920 г. «О введении украинского языка в 
шкодах н советских учреждениях» (С. У. 
1920 г., X* 24, ст. 509). 34—157.

— Утратило силу постановление от 
28 декабря 1920 г. «О запрещении выезда 
буржуазии за границу УССР» (С. У. 
1920 г., X» 28, ст. 600). 63—240, ст. 7 разд. 
«А» приложения (перечня).

1921 год.
— Утратило силу постановление от 

27 июля 1921 г. «О порядке проведения 
обысков и арестов членов губернских и

уездных Исполкомов» (С. У. 1921 г., № 14, 
ст. 394). 63—240, ст. 8 раэд. «А» прило
жения (перечня).

— Утратила силу ст. 4 постановления 
от 18 октября 1921 г. «О частных изда
тельствах» (С. У. 1921 г., № 21, ст. 601). 
63—240, ст. 9 разд. «А» приложения (пе
речня).

— Утратил силу декрет от 1 ноября 
1921 г. «Об открытии магазинов сани
тарии и гигиены» (С. У. 1921 г., Хе 22, 
ст. 636). 63—240, ст. 10 раэд. «А» приложе
ния (перечня).

— Утратил силу декрет от 15 ноября 
1921 г. «О порядке реквизиции и конфи
скации имущества частных -лиц и товари
ществ» (С. У. 1921 г., X? 23, ст. 637). 
63—240, ст. 11, разд. «А» приложения (пе
речня).

— Отмена постановления от 26 декаб
ря 1921 г. «О товариществах (артелях) 
ответственного труда» (С. У. 1921 г., №26, 
ст. 777). 66—241.

— Утратило силу постановление от 
26 декабря 1921 г. «О распределении пред
метов медико-санитарного назначения» 
(С. У. 1921 г., № 26, ст. 778). 63-240, ст. 12, 
раэд. «А» приложения (перечня). •

1922 год.

— Отмена постановления от 10 де
кабря 1921 г. «Положение о социальном 
обеспечении рабочих н служащих на слу
чай «ременной или постоянной утраты 
трудоспособности и членов нх семей на 
случай смерти кормильца» (С. У. 1922 г., 
Хг 4, ст. 59). 46—206.

— Отменено постановление от 7 фев
раля 1922 г. «Об изменении н дополнении 
декрета СИК от 10 декабря 1921 г. «О 
социальном обеспечении рабочих и слу
жащих» (С. У. 1922 г., № 6, ст. 96.) 46—206.

— Изменение постановления от 15 
февраля 1922 г. «О мелкой н средней про
мышленности» (С. У. 1922 г., № 7, ст. 123). 
42—186.

— Утратил силу декрет от 5 апреля 
1922 г. «О кредитной кооперации» (С. У. 
1922 г., № 16, ст. 269). 35—165.

— Дополнение «Положення о вексе
лях» (С. У. 1922 г., X» 20, ст. 321) отделом 
1У-м «О восстановлении прав по утра
ченным векселям». 44—202.

— Утратило силу постановление от 
22 августа 1922 г. «О торговле» (С. У. 
1922 г., X» 35, ст. 547). 63-240, ст. 14, 
разд. «А» приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от 
30 августа 1922 г. «Положение об издании 
обязательных постановлений и наложе
ния за их нарушение взыскания в адми
нистративном порядке» (С. У, 1922 г., 
N8 38, ст. 577). 63—240, ст. 15 разд. «А» 
приложения (перечня).

— Отмена постановления от 5 сентяб
ря 1922 г. «О порядке административного 
выселения граждан из занимаемых ими



помещенной (С. У. 1922 г.( № 39, ст. 581). 
43—196.

— Утратило сил/ постановление от 
19 июля 1922 г. «Об организации лотерей 
государственными организациями» (С. У. 
1922 г., № 31, ст. 485). 63—240, ст. 13, 
разд. «А» приложения (перечня).

— Отмена постановления от 13 сен
тября 1922 г. «О введении о действие Уго
ловно-Процессуального Кодекса УССР» 
(С. У. 1922 г., № 41, ст. 598). 36-167, 
п. «а» ст. 2.

— Изменение ст.ст. 22, 143 и 170 Уго
ловно-Процессуального Кодекса УССР 
1922 г. (С. У. 1922 г., № 41, ст. 598). 
34—157.

— Утратило силу постановление от
24 октября 1922 г. «О возобновлении 
утраченных документов» (С. У. 1922 г. 
№ 45, ст. 660). 63—240, ст. 16 разд. «А» 
приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от
25 октября 1922 г. «О беспрепятственном 
проезде всех граждан по территории 
УССР» (С. У. 1922 г., К* 46, ст. 677). 
63—240, ст. 17, разд. «А» приложения 
{перечня).

— Изменение §§ 23, 25, 26 основных 
положений Кодекса Законов о Просве
щении (С. У. 1922 г., № 49, ст. 729). 
34-157.

— Отмена гл. I. (ст.ст. 313—339), 3 (ст.ст. 
367—370), 4 (ст.ст. 371—386) и 5 (ст.ст. 
387—396) раздела первого, части второй, 
книги третьей Кодекса Законов о Народ
ном Просвещении (С. У. 1922 г., № 49, 
ст. 729). 30—141.

— Новая редакция ст.ст. 623, 6231 и 
624 Кодекса Законов о Народном Просве
щении (С. У. 1922 г., № 49, ст. 729). 
43—194.

— Утратило силу постановление от 
29 ноября 1922 г. «О порядке пользования 
печатями с государственным гербом» 
(С. У. 1922 г., Кв 50, ст. 747). 63-240, 
ст. 18 разд. «А» приложения (перечня).

— Новая редакция ст.ст. 19, 20, 23, 
25, 261, 27-37, 38-40, 41-65*, 70, 79—83, 
86, 88—90, 173, 177, 180-194, 207—222 и от- 
мена ст. 92 и примечания к ст. 172 Зе
мельного Кодекса (С. У. 1922 г., № 51, 
ст. 750). 40—180.

— Новая редакция п. «е» ст. 47 Ко
декса Законов о Труде (С. У. 1922 г., 
Кв 52, ст. 751). 39-179.

— Утратило силу постановление от 
6 декабря 1922 г. «О привлечении насе
ления к гужевой и трудовой повинности 
для ликвидации стихийных бедствий» 
(С. У. 1922 г., К» 53, ст. 766). 63-240, ст. 19 
-разд. «А» приложения (перечня).

— Дополнение примечанием ст. 79 
Гражданского Кодекса УССР (С. У. 
1922 г.. Кв 55, ст. 780). 55—221.

— дополнение ст. 101 Гражданского 
Кодекса УССР (С. У. 1922 г., Кг 55, ст. 780) 
примечанием 4-м. 35—163.

— Дополнение примечанием 2-м ст. 156 
Гражданского Кодекса УССР (С. У. 
1922 г., Кв 55, ст. 780). 43—192.

— Новая редакция гл. 4 разд. X (ст.ст.* 
318—318', 319—319*, 320—320* и 321— 
321й) Гражданского Кодекса УССР (С. У. 
1922 г., Кв 55, ст. 780). 58—236.

— Новая редакция ст.ст. 323, 3231, 323* 
и 325 Гражданского Кодекса УССР (С. У. 
1922 г., Кв 55, ст. 780). 39—176.

— Изменение разд. «а» приложения 
3-го (к ст.ст. 60—70) к Гражданскому 
Кодексу «О порядке реквизиции и кон
фискации имущества частных лиц н об
ществ» (С. У. 192 г., Кв 55, ст. 780) отде
лом 6 главы IV Административного Ко
декса УССР. 63—240, ст. I, разд. «Б» при
ложения (перечня).

— Отмена постановления от 26 декаб
ря 1922 г. «Об открытии Юридических 
Краткосрочных Курсов» (С. У. 1922 г., 
Кв 56, ст. 802). 32—150.

1923 год.

— Отмене постановления от 16 января 
1923 г. «Инструкция по применению де
крета СНК от 5 сентября 1922 г. «О по
рядке административного выселения» 
(С. У. 1923 г., Кв 2. ст. 31). 43—196.

— Утратили силу статьи 1, 2, 12, 17, 
19 и 21 постановления от 24 января 1923 г. 
«О восстановлении сельского хозяйства 
и сельско-хозяйственной промышленно
сти и об организации для крестьянства 
сельско - хозяйственного кредита (С. У. 
1923 г., Кв 3, ст. 63). 39—175, ст. 1.

— Утратило силу постановление от 
23 января .1923 г. «О праве открытия 
торговли медикаментами» (С. У. 1923 г., 
Кв 4, ст. 69). 63—240, ст. 20 разд.. «А» при
ложения (перечня).

— Утратило силу постановление от 
30 января 1923 г. «О порядке проведения 
торговли типографскими машинами и 
шрифтами» (С. У. 1923 г.. Кв 4, ст. 76). 
63—240, ст. 21 разд. «А» приложения 
(перечня).

— Утратило силу постановление от 
26 февраля 1923 г. «О порядке открытия 
печатных предприятий и наблюдение за 
ними» (С. У. 1923 г., Кв 7, ст. 117). 63—240, 
ст. 22, разд. «А» приложения (перечня).

— Упразднение смешанных комиссий, 
учрежденных постановлением от 26 фе
враля 1923 г. «О порядке возврата потре
бительской кооперации принадлежавших 
ей предприятий» (С. У. 1923 г., № 7, ст. 
118). 42—181.

— Утратило силу постановление от 
9 мая 1923 г. «О порядке созыва с’ездов 
и совещаний (С. У. 1923 г.. Кв 16, ст. 277). 
63—240, ст. 23 разд. «А» приложения 
(перечня).

— Утратило силу постановление от 
11 мая 1923 г. «О регистрации товари
ществ полных н на вере» (С. У. 1923 г., 
Кв 16, ст. 284). 55—228, ст. 1.

— Утратило силу постановление от 
25 мая 1923 г. «О восстановлении утра
ченных документов» (С. У. 1923 г., Кв 17,



ст. 303). 63—240, ст. 16 и 24 разд. «А» 
приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от 
ЗО мая 1923 г. «О порядке проведення 
трудгужпоаинностн по ликвидации сти
хийных бедствий» (С. У. 1923 г. № 22—23, 
ст. 322). 63т—240, ст. 25, разд. «А» при
ложения (перечня).

— В развитие ст.ст. 3 и 5 постано
вления от 1 июня 1923 г. «О санитарных 
органах Республики» (С. У. 1923 г.. 
Хв 22—23, ст. 331). Отд. 11-ой, 46—211.

— Изменение постановления от 6 июня 
1923 г. «Об установлении прав на про
мышленные предприятия» (С. У. 1923 г., 
№ 22—23, ст. 335). 42—186.

— Утратило силу постановление от 
23 июня 1923 г. «О порядке образования 
обществ сельско-хозяйственного кредита» 
(С. У. 1923 г., № 24, ст. 362). 39—175.

— Утратило силу постановление от 
11 июля 1923 г. «О дополнении постано
вления от 11 мая 1923 г. «О регистрации 
товариществ полных и на вере» (С. У. 
1923 г., № 26, ст. 388). 55-228, ст. 2.

— Отмена постановления от 27 июля 
1923 г. «О мерах в деле украинизации 
учебно • воспитательных и культурно- 
просветительных учреждений» (С. У. 
1923 г., № 29, ст. 430). 34—157.

— Отмена декрета от 1 августа 1923 г. 
«О мерах обеспечения равноправия язы
ков к о содействии развитию украинско
го языка» (С. У. 1923 г., № 29, ст. 435). 
34—157.

— Утратило силу постановление от 
3 августа 1923 г. «Об удостоверениях лич
ности» (С. У. 1923 г., X* 29, ст. 436). 
63—240, ст. 26, разд. «А» приложения 
(перечня).

— Новая редакция ст. 4 постановле
ния от 3 августа 1923 г. «Об удостовере
ниях личности» (С. У. 1923 г., Хв 29, 
ст. 436). 29-138, ст. З* гл. V.

— Утратило силу постановление от 
15 августа 1923 г. «Об организации мест
ных лотерей» (С. У. 1923 г., X* 30, ст. 446). 
63—240, ст. 27, разд. «А» приложения 
(перечня).

— Изменение постановления от 24 ав
густа 1923 г. «Об изменении и дополнении 
постановления о порядке возврата потре
бительской кооперации принадлежащих 
ей предприятий» (С. У. 1923 г., X? 32, 
ст. 473). Упразднение смешатых комис
сий. 42—181.

— Утратило силу постановление от 
14 сентября 1923 г. «Положение об адрес
ных столах» (С. У. 1923 г., X? 34, ст. 494). 
63—240, ст. 28 разд. «А» приложения 
(перечня).

— Отмена примечания к ст. 14 и до
полнение ст. 141 «Положения о Народном 
Комиссариате Рабоче-Крестьянской Ин
спекции УССР» (С. У. 1923 г., № 37, 
ст. 512). 39-170.

— Отмена пункта «а» ст. 2, а также 
отмена ст. 4 постановления от 12 октяб
ря 1923 г. «О порядке отпуска н оплаты

леса на корню» (С. У. 1923 г., № - 37, 
ст. 514). 66—255.

Утратило силу постановление от 
19 декабря 1923 г. «Инструкция о порядке 
регистрации акционерных обществ (пае
вых товариществ. (С. У. 1923 г., № 46, 
ст. 582). 55-228, ст. 3.

1924 юд.

— Утратило силу постановление от
21 января 1924 г. «О предоставлении 
органам милиции права накладывать 
административное взыскание» (С. У. 
1924 г., X* 4—5, ст. 24). 63—240, ст. 29 
р4зд. «А» приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от
22 января 1924 г. «О представлении де
клараций по рентному обложению земель 
городских и предоставленных транспорту 
(С. У. 1924 г., X» 6, ст. 37). 44—201.

— В развитие постановления от 
19 февраля 1924 г. «О премирован!» за 
обнаружение лиц, производящих само
вольные порубки н незаконное пользова
ние лесами и лесными угодияыи» (С. У. 
1924 г., X* 6, ст. 49). Отд. И-ой, 46—212.

— Отмена постановления от 23 фе-( 
враля 1924 г. «Положение о Бюро жалоб 
Рабоче-Крестьянской Инспекции Укра
ины» (С. У. 1924 г., № 6, ст. 55). 55—223.

— Отмена постановления от 7 апре
ля 1924 г. «О содержании семей работни
ков юстиции, откомандированных на 
юридические курсы» (С. У. 1924 г., № 9, 
ст. 85). 32—150.

— Утратило силу постановление от 
16 апреля 1924 г. «Об изменении п. 8- 
«Положения об адресных столах» (С. У. 
1924 г., X» 9, ст. 92). 63—240, ст. 30, разд. 
«А» приложения (перечня).

— Изменение постановления от 30 ап
реля 1924 г. «Об изменениях и дополне
ниях ст. 623 Кодекса Законов о Народ
ном Просвещении УССР н об обязатель
ных экземплярах производственной пе
чати» (С. У. 1924 г., № 10, ст. 97). 43-194.

— Утратило силу постановление от 
25 июня 1924 г. «О порядке исполнения 
обязательных постановлений местных 
исполкомов на территории полосы от
чуждения железных дорог» (С. У. 1924 г., 
X» 14, ст. 136. 63—240, ст. 31, разд. «А» 
приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от 
27 июня 1924 г. «О торговле» (С. У. 
1924 г., Х« 15 ст. 149). 63—240, ст. 32, 
разд. «А» приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от 
9 июля 1924 г. «О сельских исполни
телях» (С. У. 1924 г., № 15, ст. 152). 
63—240, ст. 33, разд. «А» приложения 
(перечня).

— Новая редакция ст.ст. 14, 19 и 23 
примечания к ст. 82, п. «а» части 2 ст. 187, 
ст. 191, п. 1 ст. 211, ст.ст. 224 и 225 (гл. 
ХХУа) и дополнение примечанием 2 ст. 24, 
ст.ст. 225*,' 225й, ст. 2661 Гражданского



Процессуальирго Кодекса <С. У. 1924 г., 
X» 16-17, ст. 156). 33—156.

' — Дополнение ст. 261 Гражданского 
Процессуального Кодекса (С. У. 1924 г., 
Ні 16—17, ст. 156) примечанием. 29—136, 
ст. І, гл. V.

— Дополнение ст. 9 Гражданского 
Процессуального Кодекса УССР (С. У. 
1924 г.. Ні 16—17, ст. 166). 34-157.

— Дополнение п. «л» ст. 210 Граждан? 
ского Процессуального Кодекса (С. У. 
1924 г., Ні 16—17, ст. 156). 34—157.

.— Упразднение комиссий^ образован* 
эых постановлением от 13 августа 1924 г. 
«О ликвидации взаимных претензий меж* 
ду упраздненными ттродоргэнами и их 
контрагентами» (С. У. 1924 г., № 26—27, 
ст. 210). 35-158.

— Утратило силу постановление от 
25 сентября 1924 г. «О фирме» (С. У- 
1924 г., № 39, ст. 252). 55— 226.

— Утратило силу постановление от 
2 октября 1924 г. «О торговом реестре» 
(С. У. 1924 г., Ні 39, ст. 253). 55—228, ст. 4.

— Отмена постановления от 3 октября 
1924 г. «Об изменении п. 2 ст. 107 Уго
ловно - Процессуального Кодекса н об 
упразднении порядка производства дед 
по преступлениям, предусмотренным 
ст.ст. 140 и 140я Уголовного Кодекса» 
(С. У. 1924 г., № 40, ст. 259). 36—167, 
п. «б» ст. 2.

— Новая редакция примечания к ст. 1 
постановления от 22 октября 1924 г. «О 
взимании сборов по спорным делам, на
ходящимся в ведении земельных судеб
ных комиссий» (С. У. 1924 г., № 42, 
ст. 267). 66—257.

— Новая редакция ст. 6-ой постано
вления от 22 октября'1924 г. «Об отводе 
земли селянским комитетам общественной 
взаимопомощи» (С. У. 1924 г., № 42, 
ст. 268). 46-211.

— Утратило силу постановление от 
11 ноября 1924 г. «О ночных сторожах» 
(С. У. 1924 г., № 49, ст. 292). 63—240, 
ст. 34, разд. «А» приложения (перечня).

— Отмена постановления от 26 но
ября 1924 г. «О работе Бюро Жалоб На
родного Комиссариата Рабоче-Крестьян
ской Инспекции УССР» (С. У. 1924 г., 
Н» 50, ст. 301). 55—223.

— Дополнение постановления от 10 де
кабря 1924 г. «Об установлении точного 
списка* городов и поселений городского 
типа Черниговской губернии» (С. У. 
1924 г. № 15, ст. 315). 66-250.

— Отмена постановлена» от 17 де
кабря 1924 г. «О дополнении ст. 373 я 38 
Кодекса Законов о Народном Просве
щения УССР» (С. У. 1924 г.. Ні 52, 
ст. 324). 30—141.

— Утратило силу постановление от 
Э0 июля 1924 г. «О пригульном скоте» 
(С. У. 1924 г., № 56, ст. 335). 63—240, 
ст. 39, разд. «А» приложения (перечня).

— Новая редакция ст. 8 Устава Акцио
нерного Общества «Укрыедгорг» (С. У.

1924 г., отд. 11-ой, № 4, ст. 9). Отд. П-ой, 
44—198.

— Новая редакция ст.ст. 8, 11, 16 и 62 
устава Акционерного Общества по при
менению электрической энергия в сель-

'скон хозяйстве Украины «Электрики» 
(С. У. 1924 г., Отд. П-ой, Ні 21—22, ст. 22). 
От. ц.ой, 46—219.

1925 год.

— Отмена постановления от 5 января
1925 года «Об изменении ст. 211 Граждан
ского Процессуального Кодекса УССР» 
(С. У. 1925 г., Ні 2» ст. 6). 33—156.

— Отмена постановления от 11 фев
раля 1925 г. «О комитетах содействия 
кооперативному строительству рабочих 
жилищ» (С. У. 1925 г., X? 5, ст. 33). 
42—185.

— Отмена постановления от 5 марта 
1925 г. «Об организации яслей и комнат 
для кормления грудных детей на промыш
ленных предприятиях с массовым приме
нением женского труда» (С. У. 1925 г., 
№ 6-7, ст. 60). 39-171.

— Новая редакция ст. 15 постановле
ния от 12 февраля 1925 г. «О санитар
ном надзоре за изготовлением, хранением 
и продажей пищевых продуктов, вкусо
вых веществ и напитков» (С. У. 1925 г., 
Ні 8, ст. 61). 55—225.

— Дополнение постановления от 13 
марта 1925 г. «Об установлении точного 
списка городов и поселений городского 
типа Донецкой губернии* (С. У. 1925 г., 
X* 12, ст. 91). 66—251.

— Отмена постановления от 13 марта 
1925 г. «О Всеукраинских губернских и 
окружных управлениях селянскими бу
динками и хатами читальнями» (С. У. 
1925 г., № 12, ст. 93). 33-153.

— Отмена постановления от 13 марта 
1925 г. «О товариществах «Селянский бу
динок» и районных союзах их» (С. У. 
1925 г., X» 12, ст. 94). 33—155.

— Отмена постановления от 26 марта 
1925 г. «О порядке административного 
выселения граждан из занимаемых ими 
помещений» от 5 сентября 1922 г. и ин
струкция по применению этого постано
вления от 16 января 1923 г.» (С. У. 1925 г.» 
X* 15, ст. 107). 43—196.

— Утратило силу постановление от 
27 марта 1925 г. «Об улучшении дела со
циального обеспечения» (С. У. 1925 г.» 
Х« 15, ст. 110). 58—233.

— Отмена постановления от 27 марта 
1925 г. «Об изменении примечания к ст. 1 
постановления ВУЦИК и СИК УССР от 
22 октября 1924 г.—О взимании сборов 
по спорным делам о землепользовании» 
находящимся в ведения земельных су
дебных комиссий» (С. У. 1925 г., № 16» 
ст. 117). 66-257.

— Изменение постановления от 30 
апреля 1925 г. «Об изменении порядка 
разрешения жалоб на отказы в еозвра-



щенин предприятий их прежним владели- 
цам> (С. У. 1925 г., X? 24, ст. 180). 42—186.

— Отмена постановления от ЗО апреля 
1925 г. «О предоставлении права бес
спорного взыскания в административном 
порядке кредитным к сельско-хозяйствен
ным кредитным товариществам» (С. У. 
1925 г., № 25, ст. 189). 35—164.

— Отмена постановления от 30 апреля 
1925 г. «О мерах срочного проведения 
полной украинизации советского аппа
рата» (С. У. 1925 г., № 26, ст. 202). 34—157.

— Отмена постановления от 16 мая 
1925 г. «О порядке выселения из железно
дорожных помещений, находящихся в 
полосе отчуждения, лиц, не состоящих 
на службе по транспорту» (С. У. 1925 г., 
№ 26, ст. 206). 43-196.

— Отмена ст. 2 постановления от 19 
мая 1925 г. «О мерах для укомплектования 
врачебным персоналом сельских медико- 
санитарных учреждений» (С. У. 1925 г., 
X» 27, ст. 212). 43—196.

— Утратило силу постановление от
23 мая 1925 г. «О сроке издания ведом
ственных инструкций по применению по
становления Всеукраннского Централь
ного Исполнительного Комитета и Сове
та Народных Комиссаров УССР» (С. У. 
1925 г., X? 27. ст. 216). 63-240, ст. 35, разд. 
«А» приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от 
10 июня 1925 г. «О порядке упрощенной 
регистрации государственных промыш
ленных об’едкнений и отдельных пред
приятий, реорганизуемых ,на началах, 
установленных постановлением ВУЦИК 
от 2 июля 1923 г.» (С. У. 1925 г., X* 32, 
ст. 247). 55—г228, ст. 5.

— Утратило, силу постановление от
24 марта 1925 г. сО порядке обжалования 
действий местных органов власти» (С. У. 
1925 г., Х« 33—34, ст. 255). 63—240. ст. 36, 
разд. «А» приложения (перечня).

— Утратили силу ст.ст. 2, 3, 4 и 5 
постановления от 17 июня 1925 г. «О ре
организации налоговых органов, в связи 
с переходом на трехстепенную систему 
управления на Украине» (С. У. 1925 г., 
X» 37, ст. 271). 44—201.

— Утратило силу постановление от 
6 июля 1925 г. «О порядке проведения 
взысканий в бесспорном порядке сумм 
неналогового характера» (С. У. 1925 г., 
X* 54, ст. 321). 63—240, ст. 37, разд. «А» 
приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от 
15 июля 1925 г. «О порядке пользования 
учреждениями, организациями и част
ными лицами государственным флагом 
УССР» (С. У. 1925 г.; № 56, ст. 330). 
63—240, ст. 38, разд. «А» приложения 
(перечня).

—Отмена постановления от 16 июля 
1925 года <0 практических мерах по 
украинизации советского аппарата» (С. У. 
1925 г., X* 56, ст. 332). 34—157.

— Отмена ст. 19 постановления от 5 
августа 1925 г. €0 мероприятиях по про

веденню всеобщего обучения» (С- У. 
1925 г.. № 62-63, ст. 355). 43—196.

— В развитие ст. 7 постановления от 
5 августа 1925 г. «О мероприятиях по 
проведению всеобщего обучения» (С. У. 
1925 г., X* 62—63, ст. 355). Отд. 11-ой,
42- 188.

— В развитие постановления от 19 ав
густа 1925 г. «О таксах штрафных взы
сканий за лесные правонарушения» 
(С. У. 1925 г., X* 64—65, ст. 368). Отд. Н-й, 
46—212.

— Утратило силу постановление от 
19 августа 1925 г. «О таксах штрафных 
взысканий за лесные правонарушения» 
(С. У. 1925 г., X® 64—65 ст. 368). 63-240, 
ст. 40, разд. «А» приложения (перечня).

— Отмена постановления от 31 авгу
ста 1925 г. «О распределении произведе
ний печати УССР, доставляемых в укра
инскую книжную палату в обязательном 
порядке» (С. У. 1925 г., X» 66, ст. 380).
43— 194.

— Отмена постановления от 16 сен
тября 1925 г. «О дополнении ст.ст. 25, 
189 и об изменении и дополнении части 
IV раздела III Земельного Кодекса 
УССР—О порядке рассмотрения земель
ных споіроо (С. У. 1925 г., Х« 68—69, 
ст. 393). 40—180.

— Раз'яснение ст. 21 «Таксы оплаты 
нотариальных действий и правил взима
ния нотариальных сборов» (С. У. 1925 г.. 
Хг 70, ст. 401). Отд. 11-ой, 30—146.

— Отмена постановления от 23 сен
тября 1925 г. «Об изменении ст. 623‘ Ко
декса Законов о Народном Просвещении 
УССР» (С. У. 1925 г., Х« 71, ст. 408). 
43—194.

— В дополнение постановления от 23 
сентября 1925 г. «О земельных распоряд
ках внутри поселений городского типа» 
(С. У. 1925 г., X* 72, ст. 411). 31—142.

— Утратили силу ст.ст. 8—9 постано
вления от 30 сентября 1925 г. «О государ
ственной печати» (С. У. 1925 г., Х« 73, 
ст. 423). 63—240, ст. 41, разд. «А» прило
жения (перечня).

— Утратило силу .постановление от 7 
октября 1925 г. «О порядке регистрации 
обществ и союзов, не преследующих це
ли извлечения прибылей И О' порядке 
надзора за ними» (С. У. 1925 г., Х> 75—76, 
ст. 438) 63—240, ст. 42, разд. «А» прило
жения (перечня).

— Дополнение примечанием ст. 9 по
становления от 7 октября 1925 г. «О по
рядке ликвидации кооперативных органи
заций, об’едикения нх и раздела» (С. У. 
1925 г., X» 75—76, ст. 439). 35-166.

— Утратило силу постановление от 
7 октября 1925 г. «Об опубликовании пра
вительственных актов, не имеющих зако
нодательного значения» (С. У. 1925 г., 
X» 79, ст. 453). 63-240, ст. 43. разд. «А» 
приложения (перечня).

— Отмена постановления от 2 октября 
1925 г. «Об увеличении размера отчисле
ний во Всеукраннский фонд рабочей йе-



днцины» (С. У. 1925 г., № 8], ст. 472). 
66—249.

— Отмена постановления от 4 ноября 
1926 г. «Об изменении ст. 3 постановле
ния «Об организации яслей н комнат для 
кормления грудных детей на промышлен
ных предприятиях с массовым примене
нием женского труда» (С. У. 1925 г., №81, 
ст. 479). 39-171.

— Утратило силу постановление от 
4 ноября 1925 г. «Об исключительном по
ложении» (С. У. 1925 г., № 82, ст. 484). 
63—240, ст. 44, разд. «А» приложения 
(перечня).

— Дополнение н изменение постано
вления от 28 октября 1925 г. «Об окруж
ных с’ездах советов и окружных испол
нительных комитетах» (С. У. 1925 г., №83, 
ст. 487). 29-138, гл. Ш.

— Дополнение и изменение постано
вления от 28 октября 1925 г. «О район
ных с’ездах советов и районных испол
нительных комитетах» (С. У. 1925 г., №84, 
ст. 488). 29-138, гл. И.

— Отмена постановления от 28 октя
бря 1925 г. «О районных с’ездах советов 
и районных исполнительных комитетах» 
(С .У. 1925 г., № 84, ст. 488). 56—231, п.«а» 
ст. 2 вводного постановления.

— Дополнение пунктом 11 раздела 
«А» ст. 12, п.п. 15—20 разд «Б» ст. 12, 
л.п. 12—30 раза. «В» ст. 12, а 7 разд. «Г» 
ст. 12, п. 12 разд. «Ж» ст. 12 и новая ре
дакция п.п. 1 и 2 разд «Г» ст. 12 поста
новления от 28 октября 1925 г. «О сель
ских советах (С. У. 1925 г., № 85, ст. 489). 
29—138, гл. 1.

— Отмена постановления от 28 октя
бря 1925 г. «Положение о сельских сове
тах» <С. У. 1925 г., № 85, ст. 489). 47—212, 
п. «а» ст. 1 вводного постановления.

— Отменено постановление от 28 октя
бря 1925 г. «Положение о городских и 
поселковых советах рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов» (С. У. 
1925 г., № 86, ст. 490). 51—214, п. «а» ст. 2.

— Утратило силу постановление от 
27 октября 1925 г. «Об изменении фир
менных наименований торговых и про
мышленных предприятий, имеющих в со
ставе наименований название какого-**- 
бб города или иного населенного пункта, 
в случае переименования Последних (С. У. 
1925 г. № 88-89, ст. 498). 55—226.

— Новая редакция пркмечаюю 3 к 
ст. 18 Исправительно-Трудового Кодекса 
С. У. 1925 г., №-94-95, ст. 524). 48-189.

— Отмена постановления от 18 ноября 
1925 г. «О совете содействия украинскому 
народному питанню при ВУЦИК’е (С. У. 
1925 г., № 97, ст. 531). 31—148.

— Утратило силу постановление от 
15 декабря 1925 г. «О дворниках» (С. У. 
1925 г., № 101, ст. 552). 63—240, ст. 45, 
разд «А» приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от 
31 декабря 1925 г. «О дополнении и изме
нении постановления «О порядке прове
дения взысканий в бесспорном _ порядке

сумм неналогового ^характера» (С. У-
1925 г., № 104—106, ст. 574). 68-240, 
ст. 46, разд «А» приложения (перечня).

— Новая редакция ст. 14 устава «Укр* 
хлеб» (С. У. 1925 г., отд. Л-ой, № 25, 
ст. 63). Отд. 11-ой, 44—196.

1926 юд.

— Отмена постановления от 6 января
1926 г. «О выселении в административном 
порядке из гостиниц, находящихся в 
непосредственном хозяйственном заведы- 
вании государственных органов (С. У. 
1926 г., № 2, ст. 17). 43—196.

— Утратило силу постановление от 
14 января 1926 г. «О мерах урегулирова
ния торговли спиртными напитками» 
(С. У. 1926 г., № 3, ст. 26). 63—240, ст. 47, 
разд. «А» приложения (перечня).

— Дополнение постановления от 15 ян
варя 1926 г. «О порядке применения по
становления СИК СССР—Временные пра
вила об условиях применения подсобного 
наемного труда в крестьянских хозяй
ствах» (С. У. 1926 г., № 4, ст. 35). 35—159.

— Утратило силу постановление от 
30 января 1926 г. «О порядке применения 
постановления Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 5 сентября 1925 г. 
«О наблюдении за соблюдением этикет
ных цен на товары» (С. У. 1926 г., № 5, 
Гг. 39). 63—240, ст. 48, разд. «А» прило
жения (перечня).

— Утратило силу постановление от 
30 января 1926 г. «Об упрощенном поряд
ке регистрации трестов, находящихся в 
управлении местных органов и реоргани
зованных в соответствии с декретом 
СНК СССР от 17 июля 1923 г. «О трестах 
местного значения» (С. У. 1926 г., №7—8, 
ст: 63). 55—228, ст. 6.

— Утратило силу постановление от 
30 января 1926 г. «Об из иен екни и допол
нении постановления «О торговом ре
естре» (С. У. 1926 г., № 7—8, ст. 64). 
55—228, ст. 7.

— Утратило силу постановление от 
3 февраля 1926 г. «Об изменении ст. 3 
постановления «О порядке регистрация 
обществ и союзов, не преследующих цели 
извлечения прибылей и о порядке надзо
ра за ними» (С. У. 1926 г., № 7—8, ст. 66). 
63—240, ст. 49, разд. «А» приложения (пе
речня).

— Отменено постановление от 3 фе
враля 1926 г. «Об изменении ст. 4 к при
мечания к ней постановления «О сель- 
'еккх советах» (С. У. 1926 г., № 7—8, 
ст. 68). 47—212, п. «б» ст. 1 вводного по- 
становления.

— Новая редакция ст.ст. 4, 11, 13, 14 и 
16 постановления от 3-го февраля 1926 г. 
«Об обществе Красного Креста УССР» 
(С. У. 1926 г., № 7—8, ст. 69). 32—151.

— Отмена постановления от 3 февра
ля 1926 г. «Об обеспечении застрахован, 
ных и членов их семей медицинской по



мощью» (С. У. 1926 г., № 7—8, ст. 71). 
46-210.

— Отмена постановления от 5 февра
ля 1926 г. <0 порядке разрешения празд
нования юбилеев государственными 
учреждениями и предприятиями» (С. У. 
1926 г., № 9, ст. 78). 42—182.

— Отмена постановления от 17 февра
ля 1926 г. «О дополнении Уголовно-Про
цессуального Кодекса УССР ст. 4» (С. У. 
1926 г., № 13, ст. 101). 36-167, п. «в» ст. 2.

— Новая редакция ст. 12 и дополнение 
статьей 12* постановления от 17 февраля 
1926 г. «О порядке ведения хозяйства в 
лесах, переданных в пользование обще
ствам и обвинениям селянского трудо
вого населения, и о мерах, направленных 
к их сбережению' и охранению» (С. У. 
1926 г., X* 13, ст. 102). 35—161.

— Отмена постановления от 3 февра
ля 1926 года «О дисциплинарных судах» 
(С. У. 1926 г., № 15, ст. 114). 32—152.

— Отмена ст. 1, ст. 2—в части редак
ции ст.ст. 323* и 323* ГК и ст. 5 поста
новления от 24 февраля 1926 года «Об из
менениях н дополнениях £Л. 5 разд. X 
Гражд. Код. УССР» Акционерные обще
ства (паевые товарищества)» (С. У. 1926 
года, № 15, ст. 115). 39—176.

— Отменено постановление от 24 мар
та 1926 г. «Об изменении рт. 470 Угол.- 
Процесс. Кодекса УССР» (С. У. 1926 г., 
№ 16, ст. 123). 36—167, п. «г», ст. 2.

— Отмена постановления от 3 апреля 
1926 г. «О порядке административного 
выселения из казарменных помещений 
лиц, не состоящих на службе в рядах Ра- 
боче-Кр. Кр. Армии или учреждениях 
Наркомвоенмор» (С. У. 1926 г., X* 19, 
ст. 161). 43—196.

— Утратило силу постановление от 
13 мая 1926 г. «Об изменении постано
вления СИК УССР от 30 января 1926 г. 
«О порядке применения постановления 
СИК СССР от 5 сентября 1925 г. «О над
зоре за соблюдением этикетных цен на 
товары» (С. У. 1926 г., X» 20, ст. 169). 
63—240, ст. 50, разд. «А* приложения 
(перечня).

— Дополнение постановления от 
28 апреля 1926 г. «Об условиях труда ра
ботников по найму, выполняющих -на до
му у нанимателя (домашние работники) 
работы по личному обслуживанию нани
мателя и его семьи» (С. У. 1926 г., X? 22, 
ст. 182), ст. 17*. 43-195.

— Утратило силу постановление от 
20 апреля 1926 г. «О порядке разреше
ния на открытие заведений для платных 
игр» (С. У. 1926 г., № 23, ст. 193). 63-240, 
ст. 51, разд. «А» приложения (перечня).

— Утратили силу статьи 1—16 поста
новления от 13 мая 1926 г. «Об украин
ском гражданстве н иностранцах в УССР» 
<С. У. 1926 г., X* 24-25, ст. 204). 63—240, 
ст. 52, разд. «А» приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от 
6 мая 1926 г. «Об организации при Сов
наркоме УССР Центральной Между

ведомственной Комнсск по единому сель
ско-хозяйственному налогу на 1926—27 г». 
(С. У. 1926 г., Лй 27—28, ст. 224). 43-191.

— Утратило силу постановление от 
14 июня 1926 г. «Об установлении окруж
ных норм доходности полеводства, луго
водства, крупного и мелкого скота, а так
же специальных отраслей сельского хо
зяйства для обложения их сельско-хозяй
ственным налогом на 1926/27 г. и об 
утверждении размера необлагаемого ми
нимума и сроков взысканий единого 
сельско-хоэ. налога в 1926/27 г.» (С. У. 
1926 г., № 31, ст. 245). 43-191.

— Отмена постановления от 12 июня 
1926 г. «Об утверждении состава Кон
цессионной Комиссии при С НК УССР» 
(С. У. 1926 г., Х« 32-33, ст. 252). 42—184.

— Утратило силу постановление от 
12 июня 1926 г. «О регистрации фирм 
торговых и промышленных предприятий, 
не подлежащих по действующему зако
нодательству внесению в торговый ре
естр» (С. У. 1926 г., X? 32—33, ст. 253). 
55—228, ст. 8.

— Отмена постановления от 7 июля
1926 г. «Об изменении примечания к 
ст. 82 и ст. 187 ГПК УССР» (С. Уз. 1926 г.. 
X* 42, ст. 287). 33-156. '

— Новая редакция ст. 2, п.п. «а», «в»
и «г» ст. 3 и дополнение п. «м» ст. 3 по
становления от 7 июля 1926 г. «О ликви
дации окружных инспектур Внутренней 
Торговли и об организации управлений 
уполномоченных Народного Комиссариа
та Внешней и Внутренней Торговли 
УССР» (С. У. 1926 г., X» 42, ст. 293). 
43—190. .

— Новая редакция ст. 10 постановле
ния от 7 нюля 1926 г. «О ликвидации 
окружных инспектур внутренней торгов
ли и об организации управлений уполно
моченных Народного Комиссариата Внеш
ней и Внутренней Торговли УССР» (С. У. 
1926 г., X? 42, ст. 293). 66—245.

— Изменение постановления от 28 ию
ля 1926 г. «Об образовании при СИК 
УССР Комиссии по проведению режима 
экономии» (С. У. 1926 г., Х> 46, ст. 310). 
32—145.

— Дополнение ст. 101 Гражд. Кодекса 
УССР (С. У. 1926 г., X? 47, ст. 314) приме
чанием 4. 35—163.

— Новая редакция ст. 2-й и дополне
ние ст.ст. 6 и 7 постановления'от 18 авгу
ста 1926 г. «Об окружных фондах креди
тования беднейшего селянства» (С. У. 
1926 г., Хе 49, ст. 328). 39—178.

— Отмена постановления от 18 авгу
ста 1926 г. «О порядке рассмотрения и 
установления штатов ведомств и учре
ждений» (С. У. 1926 г., Хг 49, ст. 329). 
$6—222.

— Отмена постановления от 9 авгу
ста 1926 г. «О постоянном Хлебном Сове
щании при Народном Комиссариате Внеш
ней и Внутренней Торговли УССР* (С. У. 
1926 г., X* 50, ст. 334). 46—207.



— Новая редакция .ст. 6 постановле
ния от 25 августа 1926 г. «Об обязатель
ной регистрации заразных и остро-эпн- 
демнческнх заболеваний и сообщений о 
них» (С. У. 1926 г., № 52, ст. 349). 44—197.

— Утратило силу постановление от
24 сентября 1926 г. «О дополнении поста
новления «О мерах урегулирования тор
говли спиртными напитками» (С. У. 1926 
года, № 66, ст. 373). 63—240, ст. 53, раэд. 
«А» приложения (перечня).

— Утратило силу постановление от
25 сентября 1926 г. «Об изменении и до
полнении инструкции о торговле» (С. У. 
1926 г., № 56, ст. 375). 63-240, ст. 54, 
раэд. «А» приложения (перечня).

—■ Отмена постановления от 29 сен
тября 1926 г. «Об изменении ст. 7 поста
новления «О дисциплинарных судах» 
(С. У. 1926 г., X* 56, ст. 379). 32—152.

— Изменение постановления от ^сен
тября 1926 г. «Об изменении и дополне
нии Гражданско-Процессуального Кодек
са УССР* (С. У. 1926 г., Х« 57, ст. 382). 
33-156.

— Дополнение постановления от 29 
сентября 1926 г. «Об изменении и допол
нении ГПК УССР» (С. У. 1926 г., № 57, 
ст. 382). 43—193.

— Отмена ст. 2 постановления от 
20 октября 1926 г. «Об изменении поста
новлений «Об окружных с’ездах советов 
и окружных исполнительных комитетах» 
и «О городских и поселковых советах 
рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов» (С. У. 1926 г., № 63, 
ст. 418). 51—214, п. «в», ст. 2.

— Отменено постановление от 20 октя
бря 1926 г. «О дополнении постановления 
«О сельских советах» (С. У. 1926 г., Х« 63, 
ст. 421). 47—212, п. «г» ст. 1 вводного по
становления.

— Отмена постановления от 27 октя
бря 1926 г. «Об изменении постановления 
«О предоставлении права бесспорного 
взыскания в административном порядке 
кредитным и сельско-хозяйственным кре
дитным товариществам» (С. У. 1926 г., 
№ 65, ст. 433). 35—164.

— Утратило силу постановление от 
4. ноября 1926 г. «О порядке обложения в 
1926—27 г. лиц, занимающихся ремеслен
ными, кустарными и тому подобными 
промыслами в сельских местеостях, госу
дарственным промысловым, подоходным 
и единым сельско-хоз. налогами» (С. У. 
1926 г. X* 65, ст. 435). 43-191.

— Отменено постановление от 28 апре
ля 1926 г. «О правах и обязанностях чле
нов сельских советов» (С. У. 1926 г., Х*66, 
ст. 436): 47—212, л. «в», ст. 1 вводного по
становления.

— Отмена постановления от 28 апреля 
1926 г. «О правах и обязанностях членов 
городских и поселковых советов» (С. У. 
1926 г., X* 66, ст. 437). 51—314, л. «в», ст. 2.

— Отмена постановления от 28 апреля 
1926 г. «О правах н обязанностях членов 
районного исполнительного комитета»

(С У. 1926 г., №66, ст. 438). 56—231, п.«г», 
ст. 2 вводного постановления.

— Изменение пунктом «о» ст. 72 
Административного Кодекса примечаний 
к ст.ст. 18 и 29 постановления «Положе
ние о регистрации актов гражданского со
стояния (ЗАГС)* (С. У. 1926 г. № 67—69, 
ст. 440, приложение 1-е). 63—240, ст. 2, 
раэд. «Б» приложения (перечня).

— РаЭ'яснение НКЮ к ст. 38 Кодекса 
Законов о семье, опеке, браке н актах 
гражданского состояния (С. У. 1926 г., 
№ 67—69, ст. 440). Отд. И-ой, 44—205.

— Новая редакция ст. 61, 62 и приме
чания к ст. 109 Кодекса Законов о семье, 
опеке, браке и об актах гражданского со
стояния (С. У. 1926 г., N1 67—69, ст. 440). 
29—138, ст. 2, гл. V.

— Толкование ст.ст. 30, 71, 96, 125 и 
129 «Кодекса Законов о семье, опеке, бра
ке и актах гражданского состояния» 
(С. У. 1926 г., № 67—69. ст. 440). Отд. И-й, 
46—213.

— Новая редакция п.п. «в» и «е» 
ст. 23 постановления от 10 ноября 1926 г. 
«Положение о Рабоче-Крестьянской Ми
лиции УССР» (С. У. 1926 г., Хе 71, ст. 452). 
29—138, ст. 4. гл. V.

— В развитие ст. 9 постановления от 
23 ноября 1926 г. «О проведении! всеобще
го обучения» (С. У. 1926 г., Х« 72, ст. 453). 
Отд. Н-ой, 42—188.

— Новая редакция раэд. 1-го (ст.ст. 
1—9), дополнение ст. И пунктом «т», до
полнение ст. 24 пунктом «и» и «к», новая 
редакция ст. 33, 36, 37, 38, 39, 40 и 41, 
дополнение статьей 411, новая редакция 
ст. 50 и 53, дополнение статьями 82і—82*. 
новая редакция главы 2 разд. III (стст. 
83—ДО), новая редакция заголовка раз
дела V-го, новая редакция ст. 106 и отне
сение се к глав. 1 разд. V, новая редак
ция гл. 2, разд. У-го (ст.ст. 107—116),.от
мена раэд. VI (ст. 117—123), новая редак
ция разд. VII (ст.ст. 124—135), новая ре
дакция ст. 136, отмена примечания к 
ст. 136, новая редакция ст. 137, 138,140,141 
н 142, дополнение сіатьей 142і, новая ре
дакция ст.ст. 143, 144, 145, 147 и 14$, 
отмена ст. 146, новая редакция прило
жения 1-го «Положения о местных фи
нансах УССР» (С. У. 1926 г., Хе 74—76, 
ст. 463). 60—238.

— Толкование ст. 19 постановления 
ВУЦИК и СИК УССР от 8 декабря 1926 
года «О квартирной плате и мерах к уре
гулированию пользования жилищами в 
городах и поселениях городского типа» 
(С. У. 1926 г., № 77—78, ст. 477). Отд. И-ой, 
'29—139.

— Отмена постановления от 29 ноября 
1926 г. «Об утверждении состава Подго
товительной Комиссии СНК УССР» (С- У. 
1926 г., № 80, ст. 482). 39—169.

— Новая редакция п. «а» ст. 31 поста
новления НКВД к НКЮ от 10 мая 1926 г. 
«Инструкция о применении постановле
ния ВУЦИК и СНК УССР от 16 декабря 
1925 г. «О .продлении срока и об увели-



ченин норм оценки для денационализации 
домостроений» (С. У. 1926 г., отд. 11-сй, 
№ 14, ст. 49). Отд И-ой, 29—140.

— Новая редакция примечания к ст. 34 
«Инструкции ло применению постановле
ния ВУЦИК и СНК от 16 декабря 1925 г. 
«О продлении срока й о повышении норм 
оценки для денационализации домострое
ний» (С. У. 1926 г., отд. Н-ой, № 14, 
ст. 49). Отд. Н-ой, 32—156.

— Отмена ст. 3 обязательного поста
новления от 8 апреля 1926 г. «О ьведении 
метрической системы в заготовительных 
и торговых операциях по всем видам 
сырья зернового и хлебных товаров, в 
операциях со льном, пенькой, кенафой, 
джутом, щетиной, пухом, а также с ово
щами, фруктами и другими видами сырья, 
как поступающими в переработку, для 
экспорта, а также для непосредственного 
потребления» (С. У. 1926 г., отд. Н-ой, 
№ 15—16, ст. 53). Отд. 11-оЛ, 39-174.

— Отмена ст. 4 обязательного поста
новления от 15 апреля 1926 г. «О введе
нии метрической системы в розничной 
торговле УССР» (С. У. 1926 г., отд. Н-ой,

15—16, ст. 54). Отд Н-ой, 39—174.
— Отмена ст. 5 обязательного поста

новления от 27 апреля 1926 г. «О введе
ний метрической системы в заготовитель
ных и торговых операциях с хлопком, 
шелком и шерстью» (С. У. 1926 г., отд. Н-й, 
№ 15—16, ст. 56). Отд. И-Й, 39—174.

— Отмена обязательного постановле
ния от 1 июля 1926 г. «О распростране
нии действия обязательного постановле
ния ММ К при УЭС «О введении метри
ческой системы в заготовительных и тор
говых операциях по всем видам сырья 
зерновых и хлебных товаров, г опера
циях со льном, пенькой, кенафой, джу
том, щетиной, пухом, а также с овоща
ми, фруктами и- другими видами сырья, 
как поступающими в переработку и для 
экспорта, так н для непосредственного 
потребления» (С. У. 1926 г., отд И-ой, 
№ 23, ст. 82). Отд И-ой, 39—175.

— Отмена обязательного постановле
ния от 9 сентября 1926 г. «О введении гра- 
нового исчисления бонификаций и ре
факций» (С. У. 1926 г., отд П-ой, № 30, 
ст. 113). Отд И-ой, 39—175.

— Отмена постановления от 30 сен
тября 1926 г. «Инструкция о порядке 
установлення факта нахождения граждан 
на военной службе и получения имя, е 
связи с нею, инвалидности (С. У. 1926 г., 
Отд. П-ой, № 35. ст. 128). Отд. И-й. 46—220.

— Отмена постан. НКТорга УССР от 
30 ноября 1926 г. «Об установлений по
рядка и размера ставок за перемол кре
стьянского зерна» (С. У. 1926 г., Отд Н-й, 
№ 37, ст. 145). Отд Н-ой, 31—150.

1927 год-
— Отмена постановления от 12 янва

ря 1927 г. «Об изменении ст. 1 постано
вления «О дисциплинарных судах» (С. У. 
1927 г., М 2—3, ст. 8). 32—152.

— В развитие постановления от 24 ян
варя 1927 г. «Об образовании особого 
фонда кредитования трестированных со
ветских хозяйств и о порядке использова
ния этого фонда» (С. У. 1927 г., № 2—3, 
ст. 13). 67—258.

— В развитие постановления от 23 
февраля 1927 г.. «Об изменении н допол
нении постановления «О таксах штраф
ных взысканий за лесные правонаруше
ния» (С. У. 1927 г., М? 6, ст. 32). Отд И-ой, 
46-212.

— Утратило силу постановление от 
23 февраля 1927 г. «Об изменении н до
полнении постановления «О таксах штраф
ных взысканий за лесные правонаруше
ния» (С. У. 1927 г., Нг 6, ст. 32). 63-240, 
ст. 55, разд «А» приложения (перечня).

— Отменено постановление от 23 фе
враля 1927 года «О дополнении ст. 38 
«Положення о местных финансах УССР» 
(С. У. 1927 г., № 6, ст. 34). 66-238.

— Изменение ст. 4 постановления от
5 марта 1927 г. «Об изменении и допол
нении Исправительно-Трудового Кодекса 
УССР». (С. У. 1927 г., 8, ст. 48). Новая
ред примечания 3 к ст. 18 Испр.-Труд. 
Кодекса. 43—189. *

— Отменено постановление от 5 мар
та 1927 г. «Об изменении ст.ст. 473, 477 
и 479 Уголовно-Процессуального Кодекса 
УССР» (С. У. 1927 г., № 8, ст. 50). 36- 
167, п. «д» ст. 2.

— Отмена постановления от 16 марта 
1927 г. «О дополнении ст. 20 постановле
ния «О районных С’ездах Советов и рай
онных исполнительных комитетах» (С. У. 
1927 г., Ні 8, ст. 52). 56—231, п. «6» ст. 2 
вводного постановления.

— Новая редакция п. 1-го «Списка 
учреждений Наркомздрава, находящихся 
на государственном бюджете в 1926—27 
бюджетном году (С. У. 1927 г., № 14, 
ст. 83). 44—203.

— Изменение постановления от 8 нюня 
1927 г. «О красной присяге (торжествен
ном обещании)» (С. У. 1927 г., № 25, 
ст. 123). 66-246.

— Изменение второй части ст. 78 Уг. 
Код (С. У. 1927 г., № 26—27, ст. 132). 
39—177, п. «е» ст. 1.

— Отменено постановление- от 29 июня 
1927 г. «О дополнении постановления «О 
введении в действие Уголовного Кодекса 
УССР в редакции 1927 г.» (С. У. 1927 г., 
№ 28, ст. 133). 36—167, п. «е» ст. 2.

— Отменена глава 1 постановления от 
27 июня 1927 г. «О расширении прав 
местных органов власти и упрощении по
рядка управления» (С. У. 1927 г., Лй 29, 
ст. 139). 47—212, п. «д» ст. 1 вводного по
становления.

— Отмена главы 11-ой постановления 
от 27 июня 1927 г. «О расширении прав 
местных органов власти н упрощении по
рядка управления» (С. У. 1927 г., № 29, 
ст. 139). 56—231, п. «в» ст. 2 вводного по
становления.



— Раз’яснемие понятия «служащий», 
употребляемого в постановлении от 
6 июля 1927 г. «Об обеспечения равнопра- 
вня языков и о содействии развитию 
украинской культуры» (С. У. 1927 г., 
№ 34, ст. 157). Отд. Н-ой, 36-171.

— Отмена постановления от 7 июля 
1927 г. «Положение о Главной Пенсион* 
ной Комиссии при Народном Комиссариат 
те Труда УССР» (С. У. 1927 г., № 35, 
ст. 160). 67—259.

— Раз'ясненне ст. 387 УПК (С. У. 
1927 г., № 36—38, ст. 168). Отд П-ой, 
46—210.

— Утратило силу постановление от 
27 июля 1927 г. «О предоставлении адми
нистративным органам права принятия 
мер административного воздействия за 
маловажные правонарушения» (С. У. 
1927 г., № 39, ст. 177). 63-240, ст. 56 
раэд «А» приложения (перечня).

— В развитие п.п. «г», «д» и «е» ст. 20 
постановления от 12 октября 1927 г. «О 
городских советах рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов» (С. У. 
1927 г., Л& 51—52, ст. 214). Отд. И-ой, 
46—211.

— Инструкция к постановлению от 
3 ноября 1927 г. «О ликвидации товари
ществ (артелей) ответственного труда* 
(С. У. 1927 г., № 66, ст. 241). Отд Н-ой, 
46-215.

— Новая редакция ст.ст. 8, 15 и 16 
устава паевого товарищества «Всеукра- 
инское сельско-хозяйственное издатель
ство «Радянський Селянин» (С. У. 1926 г., 
Отд. 11-й, № 8, ст. 30). Отд Н-ой, 46—217.

— Новая редакция примечания к ст. 5 
«Инструкции по применению ст. 125 По
ложения о Судоустройстве» (С. У- 1927 г., 
отд Н-ой, № 10, ст. 49) и дополнение 
указанной инструкции примечанием 2 к 
ст. 4. Отд. Н-оЙ, 29—137.

— Отмена постановления НКЮ и НКФ 
от 9 марта 1927 г. «Инструкции о поряд
ке получения, хранения, расходования и 
внесения в доход казны сборов, взимае
мых нотариальными учреждениями и др. 
органами за исполнение ими нотариаль
ных действий» (С. У. 1927 г., отд. И-ой, 
№ 13, ст. 64). Отд. Н-й, 44—200.

— Новая редакция примечания 1-го к 
ст. 1 постановления НКТруда от 12 апре
ля 1927 г. «О расценочно-конфликтных 
комиссиях» (С. У. 1927 г., отд К-ой, № 16, 
ст. 77). Отд 11-ой, 2$—133.

— Раз’ясненне НКТ- УССР к своему 
постановлению от 29 апреля 1927 г. «Об 
оплате труда практикантов и стажеров» 
(С. У. 1927 г., отд. И-й, № 17, ст. 84). 
Отд И-ой, 28-131.

— Новая редакция ст. 2 постановле
ния от 11 мая 1927 г. «О фонде развития 
изображений, усовершенствований и иных 
достижений в области техники безопа
сности и профессиональной гигиены» 
(С. У. 1927 г., отд. П-ой, № 18, ст. 88). 
Отд И-й, 44-207.

— Дополнение постановления НКТорга 
от 27 июня 1927 г. «Об установлении раз
решительного порядка перезола пшени
цы на сортовую муку» (С. У. 1927 г., 
отд. 11-й, К» 26, ст. 119). Отд И-й, 31—149.

— Новая редакция ст. 4 постановле
ния НКТ УССР от 27 июня 1927 г. «Об 
установлении разрешительного порядка 
перемола пшеницы на сортовую муку» 
(С. У. 1927 г., отд. И-й, № 26, ст. 119). 
Отд. И-Й, 40—185.

— Новая редакция ст. 31 постановле
ния от 20 августа 1927 г. «Об утвержде
нии инструкции о порядке открытия и 
санитарном содержании столовых, ресто
ранов, трактиров и прочих мест обще
ственного питания» (С. У. 1927 г., отд И-й, 
№ 30, ст. 157). Отд. 11-й, 44—204.

— Новая редакция ст. 3 постановле
ния НКТ УССР от 24 августа 1927 г. «О 
запрещении производить коммерческий 
помол и заготовку мельницам, которым 
не предоставлено это право». (С. У. 1927 
года, отд И-й, № 31, ст. 149). Отд Н-й, 
33—162.

— Раз’ясненне к инструкции НКЮ от 
14 ноября 1927 г. «Инструкция о приме
нении амнистии, об’явлекной к десятой 
годовщине Октябрьской Революции» 
(С. У. 1927 г., отд. 11-й, № 42—43, ст. 190). 
Отд. И-й, 44—206.

— Особый, в из’ятие из общих правил 
порядок удовлетворения претензий при 
обращении взыскания на заложенное иму
щество кредитно-кооперативных органи
заций.—Дополнение ст. 101 Гр. Код. при
мечанием 4. 35—163.

— Образование приморских заповед
ников на берегах Черного и Азовского 
морей. 39—172.

Заработная пДлта. См. о п л а т а  
т р у д а .

Заразные болезни. Предоставление 
адмннстративныи органам права приме
нять меры административного воздей
ствия за неизвещение обязанными к то
му лицами о заразных заболеваниях как 
людей, так и скота, за исключением слу
чаев, предусмотренных ст. 193 У. К., если 
неизвещение не повлекло за собой важ
ных последствий. 39—177, п. «б» ст. 1.

— Новая редакция ст. 6 постановле
ния от 25 августа 1926 г. «Об обязатель
ной регистрации заразных и остро-эпиде
мических заболеваний и сообщений о 
них».—Об ответственности за несоблюде
ние указанных выше правил в админи
стративном порядке, а во время эпиде
мий в уголовном порядке. 44—197.

— См. э п и д е м и и .
Застройка. Отчуждение права застрой

ки, ранее возведения застройщиком стро
ения, согласно договора, допускается 
лишь с разрешения того органа, с кото
рым заключен договор о застройке.— 
Примечание к ст. 79 Гражд. Кодекса. 
55—221.

— О праве застройщиков получить по 
денационализации в собственность домо



строения, которые ежи восстановили либо 
достроили (Раэ'яснение НКЮ в порядке 
толкования законов). Отд. Н-й, 29—14].

Здравоохранение. Компетенция посел
ковых советов в области охраны народ
ного здоровья. 49—213, ст. 22.

— Компетенция горсоветов в области 
охраны народного здоровья. $1—214, ст. 20..

— Компетенция райисполкомов в обла
сти здравоохранения. 56—231, ст. 22.

Земельный Кодекс УССР. Новая ре
дакция ст. 19 Зем. Кодекса. 40—180, ст. 1.

— Новая редакция ст. 20 Зем. Кодек
са. 40—180, ст. 1.

— Новая редакция ст. 23 Зем. Кодек
са. 40—180, ст. 1.

— Новая редакция ст. 25 Зем. Кодек
са. 40—180.

— Дополнение Зем. Кодекса ст. 26‘. 
40—180, ст. ІІ.

— Новая редакция раздела И-го части 
1-й (ст.ст. 27—37) Земельного Кодекса. 
40—180, СТ. Ш.

— Новая редакция -раздела Ш части 1-й 
(ст.ст. 38—40) Земельного Кодекса. 40— 
180, ст. IV.

— Новая редакция раздела 1У-го ча
сти 1-й (ст.ст. 41—65*) Земельного Ко
декса. 40—180, ст. V.

— Новая редакция ст. 70 Зем. Кодек- - 
са. 40—180, ст. VI.

— Толкование 72 и 82 ст. Земельного 
Кодекса «О праве несовершеннолетию 
женщин, выходящих из состава двора че
рез брак, требовать выдела им частп об
щего имущества без раздела земель. 
Отд. И-ой, 46-213, ст. 4.

— Новая редакция ст. 79 Зем. Кодекса. 
40—180, ст. VI.

— Новая редакция ст. 80 Земельн. Ко
декса. 40—180, ст. VI.

— Новая редакция ст. 81 Земельн. Ко
декса. 40—180г ст. VI.

— Новая редакция ст. 82 Земельн. Ко
декса. 40—180, ст. VI.

— Новая редакция ст. 83 Земельн. Ко
декса. 40—180, ст. VI.

— Новая редакция ст. 86 Земельн. Ко
декса. 40—180, ст. VI.

— Новая редакция ст. 88 Земельн. Ко
декса. 40—180, ст. VI.

— Новая редакция ст. 89 Земельн. Ко
декса. 40—180, ст. VI.

— Новая редакция ст. 90 Земельн. Ко
декса. 40—180, ст. VI.

— Отмена ст. 92 Земельного Кодекса. 
40—180, ст.-IX.

— Отмена примечания к ст. 172 Зе
мельного кодекса. 40—180, ст. IX.

-г Новая редакция ст. 173 Земельного 
Кодекса. 40—180, ст. VI.

— Новая редакция ст. 177 Земельного 
Кодекса, 40—180, ст. VI.

— Новая редакция главы Ш раздела 
1-го части IV (ст.ст. 180—194) Земельного 
Кодекса. 40—180, ст. VII.

— Новая редакция раздела III части 
1У-й (ст, 207—222) Земельного Кодекса. 
40-180, ст. VIII.

Земля. Правила о порядке регистрации 
земельных участков в пределах город
ской черты я черты поселений городско
го типа. 31—142.

— Обеспечение землями сельско-хо
зяйственных школ, подлежащих откры
тию в течение ближайших пяти лет. 
46—209.

— Правила и порядок пользовзния 
земельными участками, отводимыми се
лянским обществам взаимопомощи, опре
деляются Наркомсобесом по соглашению 
с Наркомземои.—Нов. редакция ст. 0 по
становления от 22 октября 1924 г. «Об’ 
отводе земли селянским комитетам обще
ственной взаимопомощи» (С. У. 1924 г., 
№ 42, ст. 268). 46-211.

Землепользование. Постановление зе
мельных обществ о наделении отдельных 
граждан и учреждений землей, находя
щейся в пользовании земельных обществ, 
утверждаются сельсоветами. 47—212 п. «и» 
ст. 13.

— Производство/ на основании заклю
чений земельных обществ, обмена земель
ными участками между землепользовате
лями на территории сельсовета в отдель
ных случаях, когда обмен является хо
зяйственно-целесообразным, входит в 
компетенцию сельсовета. 47—212, п. «к», 
ст. 15.

— Пред'явлений исков об отобрании 
неправильно используемых земель тру
дового пользования входит в компетен
цию сельсовета. 47—212, л. «И» ст. 15.

— Регистрация при переходе в уста
новленном законе порядке земельного 
участка от одного землепользования к 
другому входит в компетенцию сельсо
вета. 47—212, п. «п» ст. 15.

— Передача сельско - хозяйственным 
коллективам земель, полученных ими из 
состава госземфонДэ на арендных или 
иных основаниях, в постоянное пользова
ние при условии сохранения товарище
ского порядка землепользования. 66—244.

Земледельческие трудовые хозяйства 
(дворы). Регистрация разделов и слияния 
трудовых земледельческих хозяйств (дво
ров) и надзор за' соблюдением правил о 
кедробниостн зтих хозяйств входит в 
компетенцию сельсовета. 47—212, п. «л» 
ст. 15.

— Разрешение вопросов о перемене 
домохозяина двора подлежит компетен
ции сельсовета. 47—212, п. «о» ст. 15.

— Разрешение сельсоветами в поряд
ке, предусмотренном законом, споров 
между двором и отдельными членами 
двора возникающих о разделе хозяйства 
и имущества общего пользования и с вы
ходом члене из состава двора. 47—212, 
п. «у» ст. 15.

Землеустройство. Компетенция сельсо
ветов в области землеустройства. 47—212, 
раэд. «Г» гл. И.

— Отнесение расходов по земле
устройству коллективных хозяйств за



счет государственного бюджета, 55—224, 
ст. 11.

Зрелища и увеселения. Порядок от
крытия предприятий по устройству пу
бличных зрелищ и увеселений, порядок 
выдачи разрешений на постановку те
атрального представления, кино и проч. и 
охрана порядка и безопасности во время 
публичных зрелищ и увеселений. 63—240, 
гл. 1, разд. XI.

И.
Игры. Открытие заведений для плат- 

,яоЙ игры в неазартные игры и порядок 
надзора за ними. 63—240, гл. З разд. XI..

Иждивенцы. О порядке установления 
факта наличия иждивенцев при вычисле
нии квартирной платы. Отд. 11-ой, 35—167.

Избирательные правей Лица, лишенные 
избирательных прав, в советы, могут 
быть членами с.-х. коллективов и коопе
ративных обществ, но при этом не могут 
быть в числе их учредителей и быть из
бираемы в органы их управления и кон
троля; всеми прочими правами члена 
с.-х. коллектива или кооперативного об
щества они пользуются. Отд. (1-й, 29—142.

Издлтельства. Устав Издательства га
зеты «Коммунист». Отд. Н-й, 25—115.

Изобретения. Новая редакция ст. 2 по
становления от 11 мая 1927 г. «О фонде 
развития изобретений, усовершенствова
ний и иных достиженйй в области техни
ки безопасности и профессиональной ги
гиены» (С. У. 1927 г., отд. 11-Й, № 18, 
ст. 88). Отд. 1!-й, 44—207.

Инвалиды. Заявления граждан об уста
новлении факта приобретения ими инва
лидности от действий контр-революции 
народный суд принимает к рассмотрению 
в порядке п. «ж» ст. 224 ГПК с соблюде
нием правил постановлений от 24 . марта 
1926 г. и от 8 июня 1927 г. (С. У. 1926 г., 
№ 16, ст. 125 и 1927 г., № 25, ст. 126) на- 
равне с заявлениями инвалидов войны и 
труда. Отд. Н-й, 35—168.

— Инструкция о порядке установле
ния факта нахождения граждан на воен
ной службе н приобретения, 8 связи с 
нею, инвалидности. 'Отд. И-ой, 46—220.

Инженеры. Си. В с е у к р а и н с к а я  
А с с о ц и а ц и я  И н ж е н е р о в .

Иностранное государство. В’езд в пре
делы УССР из иностранного государства 
н выезд заграницу. 63—240, гл. 6 раз
дел VIII.

Иностранные граждане. Порядок при
обретения иностранными гражданами 
гражданства УССР. 63—240, гл. 2 раз
дел VII.

— Виды на жительство для инострак- 
"цев. 63—240, гл. 5 разд. VIII.

Иностранные фяраш. Иностранные 
фирмы допускаются к производству тор
говых операций на территории УССР 
лишь после разрешения уполномоченных

на то органов в установленном порядке 
63—240, примечание 2 к ст. 430.

Институты. Положение об институтах 
УССР.

Гл. (. Общие положения.
Гл. И. Управление институтами.

A. Правление.
Б. Ректор.
B. Помощники ректора.
Г. Общие собрания института.
Д. Факультеты:, а) декан факуль

тета и факультетская комис
сия, б) цикловые (предметные) 
комиссии, в) общие собрания 
факультетов, г) о порядке за
седаний Правления факульте
тов н цикловых (предметных) 
комиссий.

Гл. Ш. О приеме 8 институты.
Гл. IV. О занятиях в институтах.
Гл. V. Об учащихся в институтах.

A. Обязанностях студентов.
Б. О студенческих организациях.
B. О плате за учение.
Г. О разрешении посторонним 

лицам вести занятия при ин
ститутах.

Гл. VI. О студентах, оканчивающих 
институты.

Гл. VII. Об экстернах.
Гл. VIII. О преподавателях института.
Гл. IX. Права к льготы, предоставляе

мые институтам.
Гл. X. Средства институтов. 30—141.
— Положение о Научно-Исследова

тельском институте Сахарной Промы
шленности. 58—237.

Институты научно-судебной эксперти
зы. Порядок обращения органов судеб
ных, следственных к дознания к инсти
тутам Научно-Судебной Экспертизы. 
Отд. 11-й, 27—124.

Исключительное положение. Чрезвы
чайные меры революционного порядка 
(Административный Кодекс). 63—240, гла
ва 7 разд. IV.

Исправительно-трудовой кодекс. Но
вая редакция примечания 3 к ст. 18 
Исправительно-Трудового Кодекса.—Обя
зательное приглашение на заседания рас
пределительной комиссии представителя 
ГПУ с правом решающего голоса при 
рассмотрении дел о возбуждении хода
тайств об условно-досрочном освобожде
нии осужденных чрезвычайными сессия
ми. 43—189.

Исправительно-трудовые учреждения.
Порядок административного выселения 
Аз помещений, расположенных на терри
тории, занимаемой исправительно-трудо
выми учреждениями, лиц, не состоя
щих на службе в данных учреждениях. 
43—196.

К. ✓
Капиталы. Обязательное сообщение 

учреждениями, находящимися на госу
дарственном и*и местном бюджете, НКФ



или его местным органам, ло принадлеж
ности, сведений о капиталах и фондах, 
находящихся в их ведении, а также 
оформление передачи учреждениями ка
питалов н ценностей, находящихся в их 
предприятиях, в трестах, акционерных 
обществах, синдикатах и т. п. 39—173.

— Об учете деятельности частного ка
питала в различных отраслях народного 
хозяйства. 42—183.

Капитаны судов. Об уголовной ответ
ственности капитанов частных судов за 
недобросовестное и небрежное отноше
ние к своим обязанностям, повлекшее за 
собою аварию судна. Отд. Н-й, 40—186.

Квартирная плата. Горсоветы устана
вливают, на основе действующего зако
нодательства, нормы квартирной платы и 
наблюдают за проведением их в жизнь. 
51—214, п. «ж» ст. 16.

— При исчислении квартирной платы 
с героев труда, в том случае, когда они 
находятся на службе или на работе, по
лучаемая ими, как героями труда, пенсия 
не учитывается. 66—262, ст. 2.

— Толкование закона от 8 декабря 
1926 года «О квартирной плате и мерах к 
урегулированию пользования жилищем в 
городах и поселениях городского типа» 
(С. У. 1926 г., X* 77—78, ст. 477). Отд. Н-й, 
25—114.

— О порядке установления факта на
личия иждивение» пр» вычислен»* квар
тирной платы. Отд. Н-й, 35—167.

Киевское музыкальное предприятие. 
сКМП». Устав Киевского музыкального 
предприятия «КМП». Отд. И-й, 23—108.

Кирпичное производство. Метризация 
кирпичного производства. Отд. П-й, 
39-177.

Клубы. Правила открытия и деятель
ности клубов, а также регистрация их 
уставов. 63—240, гд. 2 разд. IX.

Книжная палата. См. У к р а и н с к а я  
К н и ж н а я  П а л а т а .

Кодексы. Си. К о д е к с  З а к о н о в  
о  Н а р о д н о м  П р о с в е щ е н и и  
У С С Р ,  А д м и н и с т р а т и в н ы й  К о 
д е к с  У С С Р ,  У г о л о в н ы й  К о д е к с  
У С С Р  1922 г., У г о л о в н ы й К о д е к с  
У С С Р  1927 г., У г о л о в н о - П р о ц е с 
с у а л ь н ы й  К о д е к с  У С С Р ,  Г р а ж 
д а н с к и й  К о д е к с  У С С Р ,  Г р а  ж -  
д а н с к о  •  П р о ц е с с у а л ь н ы й  К о 
д е  к - с  У С С Р ,  К о д е к с  З а к о н о в  о  
с е м ь е ,  о п е к е ,  б р а к е  и  о б  а к т а х  
г р а ж д а н с к о г о  с о с т о я н и я ,  К о 
д е к с  З а к о н о в  о  Т р у д е .  г

Кодекс законов о народном просвеще
ния УССР. Отмена ст.ст. от 3)3 до 339. 
30-141.

— Отмена ст.ст. от 367 до 396. 30—141.
— Новая редакция ст. 623 Кодекса За

конов о Народном Просвещении.—О при
сылке полиграфическими предприятиями в 
Украинскую Книжную Палату экземпля
ров произведения печати в количестве, 
установленном НКЛросом и Комитетом 
по делам печати при НКТорге. 43—194.

— Новая редакция ст. 623* Кодекса За
конов о Нар. Просвещении.—О присылке 
в Украинскую Книжную Палату полигра
фическими предприятиями экземпляров 
произведений печати до выдачи заказчи
ку и во всяком случае не позже 3-х дней 
после изготовления первых экземпля
ров. 43—194.

— Новая редакция ст. 624 Кодекса За
конов о Нар. Просвещении.—О распреде
лении обязательных экземпляров произ
ведения печати Украинской Книжной Па
латой по плану, утвержденному НКПро- 
сом. 43—194.

Кодекс законов о семье, опеке, браке в 
актах гражд, состояния. Раз'ясненне к 
ст. 38 Кодекса Законов о семье, опеке, 
браке и актах гражд, состояния.—Служи
тели религиозных культов лишены права 
быть усыновителями. Отд Н-й, 44—205.

— Новая редакция ст. 61 Кодекса.— 
Кем устэнаелюается опеке и попечитель
ство. 29—139, ст. 2, гл. V.

— Новая редакция ст. 62 Кодекса Зак.
о семье, опеке, браке и об актах гражд 
состояния.—Кто обязан извещать опекун
ские советы и сельсоветы о необходимо
сти учреждения опеки нвд несовершен
нолетним. 29—139, ст. 2. 1

— Новая редакция примечания к ст. 
109 Кодекса Законов о семье.—О разре
шении на вступление в брак лицам не 
достигшим необходимого для вступления 
в брак возраста. 29—139, ст. 2, гл. V.

— Толкование ст.ст. 30, 71, 96, 125 в 
129 Кодекса Законов о семье, опеке, брі- 
ке и актах гражданского состояния.— 
О правах женщин, вступивших в брак, не 
достигнув совершеннолетня. Отд 11-ой, 
46-213.

Кодекс Законов о Труде УССР. За на
рушение нанимателем правил ст.ст. 10,29, 
41, 42. 43, 59, 103-108, 139-142, 145 и 178 
Кодекса Законов о труде и постановле
ний НКТруда УССР, изданных в разви
тие этих статей, в тех случаях, когда эти 
нарушения не повлекли тяжелых послед
ствий, применяются НКВД АМССР, админ- 
отделами окрнсролкомов в адиннистр.- 
милицейскими отделениями райисполко
мов меры административного воздействия. 
63—240, п. «и», ст. 72.

— Предоставление административным 
органам права принять меры администра
тивного воздействия за нарушение нани
мателем правил, установленных ст.ст. 10, 
29, 41, 42, 43, 59, 103—106, 139—142, 145 я 
178 Кодекса Законов о Труде и изданных 
в развитие этнх; ст?ті|Д рост. НКТ, если 
эти нарушения не имели тяжелых послед
ствий. Должностные . доца .отвечают в 
дисциплинарном порядке. 139—177, п. «к>,
СТ. 1. !,►

— Новая редакция о. «е>, ст. 47 Код 
Зак. о Труде.—Труддоговор может быть 
расторгнут по требованию йакимателя в 
случае неявки на работ^'нанятого более 
трех дней в месяц без уважительных 
причин. 39—179.
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— Толкование ст. 47 и 172 Код. Зак. о 
Труде.—О применении ст. 172 Код. Зак. 
о Труде при расторжении договоров по 
п. «а», ст. 47 Код. Зак. о Труде. Отд И-А, 
24—109.

Коллегия защитников. Новая редакция 
примечания к ст. 5 «Инструкции по при
менению ст. 125 Положения о Судо
устройстве» (С. У. 1927 г., отд. ІІ, >6 10, 
ст. 49) и дополнение указанной инструк
ции примечанием 2 к ст. 4. Отд. Н-й, 
29-137.

Коллективы. Коллективы, организуе
мые комитетами биржи труда (комбор- 
без) для оказания трудовой помощи без
работным и их об’единения приравнива
ются к госпредприятиям, действующим 
на началах хозрасчета и поэтому пользу
ются всеми правами, кои предоставлены 
госпредприятиям, в частности имеют пра
во заключать договоры государственного 
подряда и поставки без производства 
торгов и без внесения залога и выдавать 
доверенности согласно ст. 267 Гр. Код. 
Отд 11-й, 25-112.

-*• О мерах по организационно-хозяй
ственному укреплению существующих 
коллективных хозяйств и дальнейшему 
развитию коллективизации хозяйств. 55— 
224.

— Передача сельско-хоз. коллективам 
земель, строений и инвентаря из состава 
государственных нмуществ, а равно про
мышленных и подсобных предприятий. 
66-244.

— Членами с.-х. коллективов и коопе
ративных обществ могут быть все гра
ждане, ведущие сельское хозяйство, либо 
связанные с ним промыслы, но при этом 
лица, лишенные избирательных прав в 
советы, не могут быть в числе учредите
лей и быть избираемы в органы их упра
вления и контроля; всеми прочими права
ми члена организации они пользуются. 
Отд Н-й, 29-142.

Комиссия. Упразднение особых претен
зионных комиссий по ликвидации расче
тов бывших продовольственных органов 
(Особкомпрод). 35—158.

— Положение о Главной Пенсионной 
Комиссии при Наркомтруде УССР. 35—160.

— Упразднение местных и Централь
ной смешанных комиссий, учрежденных 
постановлением от 26 февраля 1923 г. «О 
порядке возврата потребительской коопе
рации принадлежавших ей предприятий» 
(С. У. 1923 г., № 7, ст. 118). 42—181.

— Утверждение состава Концессион
ной Комиссии при СНК УССР. 42—184.

— Образование при всех лечебных 
учреждениях, обслуживающих застрахо
ванных, особых комиссий из представи
телей застрахованных. 46—210.

— О комиссиях сельских советов. 47— 
212, гл. V.

— Состав комиссия по проверке такса
ции и оценки лесных делянок, передавае
мых плановым заготовителям на основа

нии заключенных ими договоров с 
ВУПЛ’ом. Отд. Н-й, 26—116, ст. 5.

— Образование комиссий по разгруз
ке хранилищ вещественных доказательств 
при милиции и розыске. Отд. (1-й, 26—118.

— Образование на местах комиссий по 
передаче Центроспирту» бывших казен
ных винных складов и ректификацион
ных заводов; их состав и компетенция 
Отд. Н-й, 28—128.

Комитет содействия кооперативному и 
индивидуальному строительству рабочих 
жилищ. Ликвидация Комитета содействия 
кооперативному и индивидуальному стро
ительству рабочих жилищ на Украине при 
НКТруде и его местных органов. 42—185.

Комитеты бирж труда. Коллективы, 
организованные комитетами бирж труда 
(Комборбез) для оказания трудовой по
мощи безработным, н их об'едикення при
равниваются к госпредприятиям, дей
ствующим на началах хозрасчета и по
этому пользуются всеми правами, кои 
предоставлены госпредприятиям, 8 част
ности имеют право заключать договоры 
государственного подряда и поставки без 
производства торгов и без внесения за
лога и выдавать доверенности согласно 
ст. 267 Гр. Код. Отд. Н-й, 25—212.

Комитеты незаможных селян. См. не
заможные селяне.

Коммунальные услуги. Горсоветы уста
навливают тарифы за пользование ком
мунальными услугами. 51—214, п. «3», 
ст. 16.

«Коммунист». Устав Издательства га^ 
зеты «Коммунист». Отд. И-й, 25—115.

Контрабанда. Не считается повторной 
контрабандой — контрабанда, совершен
ная не менее как через три года после 
применения меры административного воз
действия или социальной защиты за пре
дыдущую контрабанду в размере не бо
лее шести месяцев, и не менее как через 
шесть лет после применения за предыду
щую контрабанду меры социальной защи
ты с в ы ш е  шести месяцев. Отд. П-й, 
23—107.

Конференции. См. с ’ е з д ы ,  с о в е щ а 
н и я  и  к о н ф е р е н ц и и .

Конфискация. Определение понятия 
«конфискация». 63—240, ст. 173.

— Порядок производства конфискации 
(Административный Кодекс). 63 — 240, 
ст.ст. от 173 до 179.

Кояфнсковашюе имущество. Утратило 
силу постановление от 27 марта 1925 г. 
«Об улучшении дела социального обеспе
чения» (С. У. 1925 г., № 15, ст. 110) вви
ду издания постановления ЦИК и СНК 
от 28 мая 1927 г. «О порядке использова
ния конфискованного, выморочного и 
бесхозяйственного имущества» (С. 3.
СССР 1927 г., № 32, ст. 323). 58—283.

Концессионная комиссия при СНК 
УССР. Утверждение состава Концессион
ной Комиссии при СНК УССР. 42—184.

Кооперация. Размер отчислений коопе
ративных организаций в фонд по агри-



культурному обслуживанию сырьевых и 
экспортных с.-х. культур к продуктивных 
отраслей животноводства устанавлива
ется УЭС'ом, при этом эУй отчисления 
расходуются самой кооперацией по со
глашению с НКЗемом и соответственно 
плану, утвержденному УЭС'ом. 30—140; 
примечание 1 к ст. 3.

— Дополнение примечанием ст. 9 по
становления от 7 октября 1925 г. «О по
рядке ликвидации кооперативных орга
низаций, об’еднненяя их и разделы (С. У. 
1925 г., № 75—76, ст. 439).—О порядке 
удовлетворения претензий при ликвида
ции кредитно-кооперативной организа
ции. 35—166.

— Упразднение местных и Централь
ной смешанных комиссий, учрежденных 
постановлением от 26 февраля 1923 г. «О 
порядке возврата потребительской коопе
рации принадлежавших ей предприятий» 
с передачей нерассмотренных дел Цент
ральной Смешанной Комиссией, иа рас
смотрение Высшей Арбитражной Комис
сии при УЭС. 42—181.

— Ликвидация Комитета содействия 
кооперативному и индивидуальному стро
ительству рабочих жилищ на Украине 
при НК Труде УССР и его местных орга
нов с передачей компетенции его по при
надлежности Всеукр. Комитету содей
ствия жилищному и коммунальному стро
ительству при УЭС, НКВД по Высшему 
тех-», строительн. комитету или окриспол- 
комам, НКФ и НКТруду. 42—185.

— Допускается выселение в админи
стративном порядке из помещений коопе
ративных организаций работников, об
служивающих домовладение по истече
нии 2-х недель после 'увольнения или 
предупреждения об увольнении. Правила 
административного выселения. 43—196.

— Об образовании в системе сельско- 
хоз. кооперации специального Всеукраин- 
ского Союза сельско-хоз. коллективов 
(«Укрколхоэ»), а в АМССР и округах— 
молдавскую и окружные секции коллек
тивных хозяйств при соответствующих 
союзах сельско-хоз. кооперации, и об их 
задачах. 55—224, ст.ст. 2, 3, 4, 5 и 6.

— Порядок утверждения и вступления 
в жизнь правил (полисных условий), на 
основании коих ведут кооперативные 
страховые организации своя страховые 
операции. 66—254.

— О получении кооперативными орга
низациями, в частности жилкопами, строе
ний по денационализации на основании 
хозяйственно-трудовой связи. Отд 11-й, 
23—105.

— Запрещение лицам, состоящим в 
родстве или супружестве, быть одновре
менно членами Правления, Совета н Ре
визионной комиссии кооперативной орга
низации, а также совместной службы в 
кооперативных учреждениях и предприя
тиях, если службе сопряжена с непосред
ственной подчиненностью или подкон

трольностью одного из них другому. Отд. 
11-й, 27—122.

— Членами с.-х. кооперативных об
ществ могут быть все граждане, ведущие 
сельское хозяйство либо связанные с ним 
промыслы, при этом лица, лишенные из
бирательных прав в советы, не могут 
быть только в числе учредителей и быть 
избираемы в органы управления и кон
троля, прочими правами члена с.-х. коо
перативного общества они пользуются, 
(постановление НКЮ). Отд. 11-й, 29—142.

— О порядке временного приостано
вления деятельности кустарно-промысло
вых производственных и трудовых коо
перативных артелей. Отд 11-й, 44—196.

— Порядок временного приостановле
ния деятельности кооперативов. Отд. Н-Й, 
44—195.

— См. к р е д и т н а я  к о о п е р а ц и я .
Кооперативные советы. Особые права

Всеукраииского и местных кооператив
ных советов, а также порядок утвержде
ния их уставов и ликвидации. 66—253.

Котлы. Перечень постановлений, утра
тивших силу с введением в действие по
становления ЦИК'а и СИК СССР от 11 де
кабря 1925 г. «О сборе с паровых котлов, 
приборов, действующих под давлением 
пад’емнико© и поденных механизмов». 
Отд. И-й, 23—102.

Красный Крест. См. « О б щ е с т в о  
К р а с н о г о  К р е с т а  У С С Р » .

Красная присяга. Об изменении поста
новления от 8 июня 1927 г. «О красной 
присяге» (торжественном обещании) (С. У. 
1927 г., X* 25, ст. 123). 66—246.

Кредит. См. с е л ь с к о - х о з я й 
с т в е н н ы й  к р е д и т ,  к р е д и т о в а 
н и е ,  к р е д и т н ы е  у ч р е ж д е н и я ,  
к р е д и т н а я  к о о п е р а ц и я .

Кредитная кооперация. Порядок удо
влетворения претензий при обращении 
взыскания на имущество, принадлежащее 
кредитно-кооперативной организации. 33— 
156, ст. 9.

— Особый, в из’ятне из общих пра
вил, порядок удовлетворения претензий 
при обращении доыскання иа заложенное 
имущество кредитно-кооперативных ор
ганизаций.—Дополнение ст. 101 Гр. Ко
декса примечанием 4. 35—163.

— Предоставление сельско-хоз. кре
дитным и промысловый кредитным орга
низациям права бесспорного взыскания в 
административном порядке долгов с про
центами и пеней, при этом заемщики мо
гут защищать свои интересы в судебном 
порядке. 35—164.

— Утратил силу декрет от 5 апреля 
1922 г. «О кредитной кооперации» (С. У. 
1922 г., № 16, ст. 269) в связи с введением 
постановление ЦИК и СИК СССР от 
16 января 1927 г. «Положение о коопера
тивном кредите» (С. 3. СССР 1927 г., 
№ 4, ст. 44). 35—165.

— Порядок удовлетворения претензий 
при ликвидации кредитно-кооперативной 
организации. — Дополнение примечанием



ст. 9 постановления от 7 октября 1925 г. 
«О порядке ликвидации кооперативных 
организаций, об'единения их и раздела» 
(С. У. 1925 г., № 75-76, ст. 439). 35—166.

— См. к о о п е р а ц и я .
Кредитиве учреждения. Уставы кре

дитных акционерных учреждений с райо
ном деятельности', не выходящим из пре
делов УССР, утверждаются НКФ УССР. 
Нов. редакция ст. 323 Гр. Код. 39—176.

Кредитование. Порядок кредитования 
трудового селянства на оплату работ по 
устройству лесов, переданных в пользо
вание обществам и соединениям селян
ского трудового населения, и о мерах, 
направленных к обеспечению скорейшего 
проведения указанных работ. 35—162.

— Новая редакция ст. 2-й и дополне
ние ст.ст. 6-й и 7-Й постановления от 
18 августа 1926 г. «Об окружных фондах 
кредитования беднейшего селянства» (С. 
У. 1926 г., № 49, ст. 328). 39-178.

— О зачислении в особый фонд кре
дитования трестированных советских хо
зяйств поступлений единого сельско-хо
зяйственного налога 1926—27 г. с этих 
хозяйств, за исключением отчислений в 
районные бюджеты. 42—187.

— О кредитовании сельско-хозяйствен
ных коллективов. 55—224, ст.ст. 7, 8 и 9.

— См. к р е д и т н а я  к о о п е р а ц и я ,  
к р е д и т н ы е  у ч р е ж д е н и я .

Культы. Предоставление администра
тивным органам права применять меры 
административного воздействия за пу
бличное нарушение или стеснение рели
гиозными обрядами нлн культовыми це
ремониями свободы движения других 
граждан, вопреки закону и распоряжению 
властей. 39—177, п. «к», ст. 1.

— Служители культа лишены права 
быть усыновителями.—Раэ’яснение НКЮ 
к ст. 38 Код. Зак. о семье, опеке, браке к 
актах гр. состояния. Отд. Н-й, 44—205.

— Правила о культах.
Гл.1. Общие положения.
Гл. 11. Религиозные общества.
Гл. Ш. Культовое имущество. 63—240, 

раэд. X.
Куп ля-продажа. Порядок отчуждения 

строений, входящих в состав госимуще- 
ства, при реализации госфондов и способ 
оформления приобретения строений, про
данных в порядке этой реализации. Отд. 
П-й, 29—143.

— В договор купли-продажи дома 
возможно внесение условия о пожизнен
ном пользовании его частью, прн этом 
условии можно обеспечить арестом (за
прещением), который накладывается на 
дом одновременно с засвидетельствовани
ем договора о купле-продаже дома. Отд. 
Н-й, 35—166.

См. т о р г и .

Лес. О мерах содействия населению в 
проведении лесомелиоративных работ на 
неудобных землях. 31—143.

— Новая редакция ст. 12 и дополнение 
ст. І21 постановления от 17 февраля 
1926 г. «О порядке ведения хозяйства в 
лесах, переданных в пользование обще
ствам н обвинениям селянского трудо
вого населения, н о мерах, направленных 
к их сбережению и охранению» (С. У. 
1926 г., Ні 13, ст. 102). 35—161.

— Порядок кредитования трудового 
селянства на оплату работ по устройству 
лесов, переданных в пользование обще
ствам н об’едийенням селянского трудо
вого населения, и о мерах, направленных 
к обеспечению .скорейшего проведения 
указанных работ. 35—162.

— Из помещений, находящихся на 
территории лесного фонда и закреплен
ных за гослеоничестаэмк, допускается 
административное выселение лиц, не со
стоящих на службе в данном лесном хо
зяйстве. Правила выселения. 43—196.

— Положение о Всеукраинском Упра
влении Лесами (ВУПЛ) Наркоизема УССР 
и его местных органах.

Гл. I. Основные положения.
Гл. И. Структура Всеукраннского упра

вления лесами.
Гл. III. Круг ведения Всеукраннского 

управления лесами.
Гл. IV. Местные органы Всеукраинско- 

го Управления Лесами.
А. Окружные Лесные управления.

Б. Лесничество. 45—206.
— Компетенция райисполкомов в от

расли лесного дела. 56—231, ст. 19.
— Отмена ст. 4-й и пункта «а» ст. 2-й 

постановления от 12 октября 1923 г. «О 
порядке отпуска и оплаты леса на корне». 
(С. У. 1923 г., № 37, ст. 514). 66—255.

— Инструкция о порядке расчетов 
планових лесозаготовителей за древеси
ну, отпускаемую из лесов УССР ВУПЛ’ом. 
Отд. Н-й, 26—116.

Лесные правонарушения. Таксы штра
фов за лесные правонарушения. 63—240, 
приложение.

— Исполнение постановлений райис
полкомов о взыскании в административ
ном порядке штрафа за лесные правона
рушения возлагается в сельских местно
стях на сельсоветы, а в городах и поселе
ниях городского типа на милицию (нов. 
ред. ст. 9 инструкции <0 порядке приме
нения ст. 99 Уг. Код. УССР и о порядке 
наложения и взыскания штрафов за лес
ные правонарушения»), Отд. П-й, 25—113.

— Инструкция о порядке использова
ния денежных сумм, поступающих от взи
мания штрафов за лесонарушения, совер
шенные в лесах, переданных в пользова
ние земельных обществ и об’единеннй 
крестьянского трудового населения, а 
также государственных, общественных и 
кооперативных организаций и от прода
жи отобранных у лесных правонаруши
телей предметов. Отд. П-ой, 47—212.

Лечебные учреждения. Порядок адми
нистративного выселения из помещений»



закрепленных за лечебными заведеннями. 
43—196.

— Образование при всех лечебных 
учреждениях, обслуживающих застрахо
ванных, особых комиссий из представи
телей застрахованных. 46—210, ст. 7.

— Инструкция о порядке приема боль
ных домашних работниц и работников в 
больницы и беременных работниц в <До
ма матери и ребенка». Отд. П-й, 35—165.

Ликвидация. Ликвидация Комитета со
действия кооперативному и индивидуаль
ному строительству рабочих жилищ на 
Украине при НКТруде и его местных ор
ганов. 42—185.

— Ликвидация всех существующих на 
территории УССР товариществ (артелей) 
ответственного труда. 66—241.

— Упразднение комиссий, образован
ных постановлением от 13 августа 1924 г. 
«О ликвидации взаимных претензий ме
жду упраздненными продорганами и их 
контрагентами» (С. У. 1924 г., № 26—27, 
ст. 210). 35—158.

Ликвидационные комиссии. Ликвида
ционные комиссии госпредприятий, суще
ствующих на хозрасчете, а также акцио
нерных обществ и товариществ с ограни
ченной ответственностью^ с исключитель
ным либо преобладающим участием госу
дарственного капитала, обязаны выяснить 
по торговым книгам и документам за
долженность ликвидируемого предприя
тия государству по налогам, сборам и 
другим взысканиям и внести эту задол
женность в счет задолженности пред
приятия. В случае обнаружения непра
вильного обложения или зачета органа
ми фиска ликвидкомкссия направляет 
указанные вопросы на разрешение в по
рядке «Положения о взыскании налогов» 
(Раз’яснение НКЮ). Отд. И-й, 27—127.

Литографии. См. п о л и г р а ф и ч е 
с к и е  п р е д п р и я т и я .

Лотереи. Правила устройства лотерей. 
63—240, гл. 2, разд. XI.

— Запрещение употребления названия 
«лотерея» к играм в виду того, что это 
вызывает недоразумения, так как разре
шение на «лотерею» дает ВУЦИК, а на 
игру дает НКВД. Отд. И-й, 44—197.

м.
Манифестации. Правила, регулирую

щие устройство манифестаций. 63—240, 
«Б», гл. 4, раэд. IX.

Медицшская помощь. Об обеспечении 
застрахованных и членов их семей меди
цинской помощью. 46—210.

Медперсонал. О пенсионном обеспече
нии лиц медицинского персонала, рабо
тающих по борьбе с чумой, а также на 
случай их смерти, членов их семей в по
рядке постановления от 2 мая 1923 г. «О 
персональных пенсиях и пособиях лицам, 
имеющим исключительные заслуги перед 
Республикой». 66—242.

Международное положение. Постано
вление 2-й сессии ВУЦИК Х-го созыва 
«О международном положении». 53—220.

Мелиорация. Меры содействия населе
нию в проведении лесомелиоративных рз- 
бот на неудобных земляк. 31—143.

— Улучшение всех площадей неудоб
ных земель селъско-хоэ. назначения пу
тем проведения мелиоративных и куль
турно-технических мероприятий. 31—144.

Мельницы, Об установлении разреши
тельного порядка перемола пшеницы на 
сортовую муку. Отд. Н-й, 26—119; отд. 
И-ой, 40—185. (Нов. ред. ст. 4).

— Об установлении порядка перемола, 
взимания платы и размера ставок за по
мол ‘ крестьянского зерна на 1927—28 г. 
Отд. И-й, 31—150; отд. И-А, 42—189 (нов. 
ред. ст. 7).

— Ответственность мельничных пред
приятий за выпуск на рынок ржаной и 
пшеничной муки, которая не соответству
ет установленным стандартам, н за клей
мение муки марками, которые не соответ
ствуют ее качеству. Отд. И-Й, 33—161.

— Воспрещение производить коммер
ческий помол и заготовку мельницам, 
коим не предоставлено это право Нарком- 
торгом УССР. Отд. Н-й, 31—149; Отд. И-/І,
33—162 (нов. рех ст. 3).

Метрическая система мер и весов. От
мена некоторых статей 8 постановлениях 
«О введении метрической системы мер и 
весов, обязывавших вывешивать стенные 
официальные переводные таблицы. Отд. 
И-й, 39—174.

— Об употреблении метрических мер 
в заготовках и торговле зерновыми и 
хлебными товарами. Отд. Н-й, 39—175.

— Об обязательном применении мер 
при составлении планов государственны
ми, кооперативными, частными и пр. 
учреждениями и предприятиями. Отд. 11-й, 
39-176.

— Метризация кирпичного производ
ства. Отд. И-й, 39—177.

— Разрешение пользоваться наряду с 
мерами веса мерами вместимости при от
пуске в розницу жидкого минерального 
топлива и растительных масел. Отд. П-Й, 
39—178.

Милиция и розыск. Райисполком утвер
ждает назначение начальника раймилн- 
цни, производимое начальником окрмнлн- 
ции, и увольняет начальника раймнлицин 
по согласованию с начальником окрмили- 
ции.—Нов. ред. п. «е» ст. 23 Положения о 
Рабоче-Крестьянской Милиции УССР» 
(С У. 1926 г., № 71, ст. 452). 29—138, ст. 4, 
гл. V; 56—231, п. «з», ст. 17.

— Начальник милиции округа назна
чается президиумом Окрисполкома и 
утверждается Наркомвнуделом по Гл. 
Управл. Милиции и Розыска.—Нов. ред. 
п. «в», ст. 23 Положения о Рабоче-Кре
стьянской Милиции УССР (С. У. 1926 г., 
№ 71, ст. 452). 29-138, ст. 4, гл. V.

— Порядок выселения в администра
тивном порядке из общежитий милиции я



помещений милицейских районов лиц, не 
состоящих на службе в органах милиции. 
43—196.

— Исполнение постановлений райис
полкомов о взыскании в административ
ном порядке штрафов за лесные правона
рушения в городах и селениях городско
го типа возлагается на милицию.—-Нов. 
ред. ст. 9 инструкции «О порядке приме
нения ст. 99 УК и о порядке наложения и 
взыскания штрафов за лесные правона
рушениям Отд. И-й, 25—ИЗ.

— Об образовании комиссий по раз
грузке хранилищ вещественных доказа
тельств при милиции и розыске Отд. П-й, 
26—118.

— Инструкция о порядке и правилах 
надзора следователей за деятельностью 
органов дознания. Отд. 11-й, 37—173.

— О мерах к разгрузке розыскных ли
терных списков и установление давности 
розыска лиц. Отд. П-й, 39—181.

— О передаче милицией органам 
Центроспирта самогона, Чіє подлежащего 
уничтожению. Отд. И-й, 44—199.

Мука. Об установлении разрешитель
ного порядка перемола пшеницы на сор
товую муку. Отд. И-й, 28—119; Отд. И-й, 
40—185 (нов. редакц. ст. 4).

— Воспрещение производить коммер
ческий помол и заготовку мельницам, 
коим не предоставлено это право Нар- 
комторгом УССР. Отд. Н-й, 31—149; Отд. 
ІІ-А, 33—162 (мое. ред. ст. 3).

— Об установлении порядка помола, 
взимания платы н размера ставок за по
мол крестьянского зерна на 1927—28 г. 
Отд. И-й. 31—150; Отд. Н-й, 42—189 (нов. 
редакция ст. 7).

— Ответственность мельничных пред
приятий за выпуск на рынок ржаной и 
пшеничной муки, которая йе соответству
ет установленным стандартам, и за клей
мение муки марками, которые не соот
ветствуют ее качеству. Отд. П-й, 33—161.

— Новая редакция ст. 4 постановления 
НКТ УССР от 27 июня 1927 г. «Об уста
новлении разрешительного порядка пере
мола пшеницы на сортовую муку» (С. У. 
1927 г., Отд. И-й, № 26, ст. 119). Отд. И-й, 
40—185.

Мукомольные тресты. По;ядок упра
вления местными мукомольными Треста
ми, 39-174.

н.
Наем. См. а р е н д а .

Нлзвачевия и увольнения. Начальники 
районной милицией назначаются началь
ником милиции округа и утверждаются 
Президиумом райисполкома. Увольнение 
же начальника районной милиции произ
водит Президиум райисполкома по согла
сованию с начальником окрмнднцкн.— 
Нов. ред. п. «е», ст. 23 Положения о Раб.- 
Крест. Милицин УССР. 29—138, ст. 4, 
п.У; 56—231, п. <$>, ст. 17.

— Начальники городских районов ми
лиции, не входящей в состав окружи, ми
лиции, назначаются и смещаются началу* 
ником городского управления милиции. 
Примечание к п. «е>, ст. 23 «Положение 
о Рабоче-Крестьянской Милиции УССР» 
(С. У. 1926 г., № 71, ст. 452). 29—138, ст. 4, 
гл. V.

— Начальник милиции округа назна
чается Президиумом Окрисполкома и 
утверждается Наркомвнуделом (по Глави. 
Управл. Мил. и Розыска).—Нов. ред. 
п. «в», ст. 23 пост, от 10 ноября 1926 г. 
«Положение о Рабоче-Крестьянск. Мили
ции УССР» (С. У. 1926 г., X» 71, ст. 452). 
2£—138, ст. 4, гл. V.

— Постановления Народного Комисса
риата РКИ УССР об отстранении и уволь
нении должностных лиц за бесхозяйствен
ность, бюрократизм и волокиту, есть 
окончательны и обязательны к исполне
нию для всех государственных учрежде
ний и предприятий.—П. «е», ст. 141 По
ложения об НК РКИ УССР. 39—170.

— Сельсоветы назначают, с соблюде
нием порядка очередности, и смещают 
младших и старших сельских исполните
лей. 47—212, п. «у», ст. 13.

— Горсоветы назначают начальника 
городской милиции в тех городах, где 
есть отдельное управление городской ми
лиции, и представляют свое постановле
ние на утверждение Управления Раб.- 
Крестьянск. Милиции Республики. 51—214, 
п. «и», ст. 12.

— Утверждение В. П. Затонского пред
седателем Комиссии по проведению ре
жима экономии при СНК УССР. 32—145.

— Назначение т. Гейро Н. Б. членом 
Президиума Госплана УССР. 32—146.

— Освобождение тов. Канера Л. Ф. от 
исполнения обязанностей второго заме
стителя ответственного руководителя Ра
дно-Телеграфного Агентства УССР (РА* 
ТАУ). 32—149.

— Утверждение состава Подготови
тельной Комиссии СНК УССР. 39—169.

— Утверждение Мелаиедовского Я. М. 
Начальником Управления Государствен- 
ного Финансового Контроля при НКФ 
УССР и Председателем Контрольного Со
вета при НКФ УССР. 44—200.

Налоги и сборы. Права и обязанности 
сельсовета в области взимания налогов и 
сборов. 47—212, п.п. от «е» до «н», ст. 14.

— Компетенция поселкового совета в 
отрасли финансово-налоговой. 49 — 213, 
ст. 16.

— Компетенция горсовета в отрасли 
финансово-налоговой. 51—214, ст. 15.

— Права и обязанности райисполкома 
в отрасли финансово-налоговой. 56—231, 
ст. 18.

— Освобождение героев труда от пла
ты прописочного сбора и сбора с лиц, 
Проживающих в гостиницах. 66—252, 
ст. 6.

— Перечень постановлений, утратив
ших силу с введением в действие поста



новления ЦИК и СИК СССР от 11 де* 
кабря 1925 г. «О сборе с паровых котлов, 
приборов, действующих под давлением 
под'емников и под'емных механизмов». 
Отд. И*й, 23—102.

— Освобождение от гербового и но
тариального сборов сделок, заключаемых 
госпредприятиями по строительству или 
ремонту помещений для своих служащих. 
(Раз’ясненне НКЮ к пост. ЦИК и СИК 
СССР от 16 октября 1925 г.—С. 3. 1925 г., 
Кв 74, ст. 542). Отд. 11-й, 23—106.

— Ликвидкомиссии госпредприятий, 
существующих на хозрасчете, а также 
акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью, с исклю
чительным либо преобладающим участием 
государственного капитала, обязаны вы
яснить по торговым книгам и документам 
задолженность ликвидируемого предприя
тия, товарищества или общества государ
ству по налогам, сборам и другим взыска
ниям, и внести эту задолженность в счет 
задолженности предприятия или обще
ства. В случае обнаружения неправильно
го обложения или зачета органами фиска, 
ликвидкомиссии направляют указанные 
вопросы на разрешение в порядке «Поло
жения о взыскании налогов». (Раз’ясне
нне НКЮ). Отд. 11-й, 27—127.

— Сделки, заключаемые отделами окр- 
исполкома с посторонними окрисполкому 
физическими или юридическими лицами, 
подлежат, на общих основаниях, нормам, 
форме и оплате гербовым и другими сбо
рами. Отд. 11-й, 35—170, ст. 7.

— Не подлежат действию постановле
ния о гербовой и др. оплате действия от
дела окрисполкома по передаче имуще
ственных об’ектов в ведение другого от
дела окрисполкома на основании поста
новления окрисполкома, как действия, не 
являющиеся сделками купли-продажи или 
другими формами гражданских сделок. 
Отд. 1!-й, 35—170, ст. 7.

— Инструкция о порядке получения, 
хранения, расходования и внесения в 
фонд казны сборов, взимаемых нота
риальными учреждениями и другими ор
ганами за исполнение ими нотариальных 
действий. Отд. И-й, 44—200.

— См. нотариальный сбор, судебные 
налоги и сборы.

Народные комиссариаты УССР. Поста
новления и распоряжения центральных 
ведомств, публикуемые для всеобщего 
сведения, публикуются на украинском и 
русском языках, особо важные на украин
ском н языках нацменшинств УССР, а ве
домственные распоряжения, бюллетени, 
сборники приказов, журналы и т. п., пред
назначенные для руководства местных 
органов власти, печатаются на украинском 
языке, для обслуживания же нац. террит.- 
адииннстр. единиц они издаются и на 
языках соответствующих нацменшинств.
34—157, ст.ст. 9, 10 и 11.

— Все наркоматы и управления упол
номоченных наркоматов СССР должны

иметь печати, штампы, вывески и т. п., 
изложенные на украинском языке, при 
этом допускается параллельный текст на 
любом ином языке. 34—157, ст. 13.

— Уставы акционерных обществ, пра
вление конх находится на территории 
УССР и уставы конх не подлежат утвер
ждению СИК или СТО СССР, утвержда
ются Народным Комиссариатом, руково
дящим той областью народного хозяй
ства, в которой предполагает действовать 
акционерное общество. — Нов. редакц. 
ст. 323 ГК. 39-176.

Наркомвнудел УССР. Передача НКВД 
по Высшему Технич. Строительному Ко
митету части функций ликвидированного 
комитета содействия кооперативному и 
индивидуальному строительству рабочих 
жилищ при НКТруде. 42—185.

Наркомздрав. На органы Наркомздра- 
ва возлагается организация яслей н ком
нат для кормления грудных детей при 
промышленных предприятиях с массовым 
применением женского труда. 39—171, 
ст. 3.

— Новая редакция п. 1-го «Списка 
учреждений Наркомздрава, находящихся 
на государственном бюджете в 1926—27 
бюджетном году (С. У. 1927 г., Кв 14, 
ст. 83). 44-203.

— Ликвидация отделов и бюро рабо
чей медицины и* передача дела обеспече
ния застрахованных медицинской по
мощью Наркомэдраву и окринспектурам 
здравоохранения. 46—210, ст. 1.

Наркомзем УССР. Заведывание при
морскими заповедниками на берегах Чер
ного и Азовского морей возлагается на 
Наркомзем УССР. 39—172, ст. 5.

— Положение о Народном Комисса
риате Земледелия УССР.

Гл. I. Общие положения.
Гл. ІІ. Структура Наркомэема.
Гл. Ш. Компетенция структурных еди

ниц Наркоыземз. 42—188.
— Положение о Всеукраинском Упра

влении Лесами (ВУПЛ) Наркомзеиа УССР 
и его местных органах. 45—205.

Наркомат РКИ УССР. О расширении 
прав Рабоче-Крестьянской Инспекции.— 
Дополнение положения о Народном Ко
миссариате РКИ УССР ст. 14‘ и отмена 
примечания к ст. 14. 39—170.

— Учреждения Центрального Бюро 
Жалоб в составе Народного Комиссариа
та РКИ. 55-223, ст. 1.

Наркокторг УССР. НКТ УССР и его 
местные органы имеют в отношении му
комольных трестов местного значения все 
права и обязанности, присвоенные ВСНХ 
и его местным органам пост. СНК СССР 
от 17 июля 1923 года «О трестах, находя
щихся в управлении местных органов 
(Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР 1923 г., 
Ке 1, ст. 29). 39-174.

— Уставы торгового акционерного об
щества утверждаются Наркомторгом 
УССР, если правление его будет нахо
диться на территории УССР и, если он



не подлежит утверждению СНК или СТО 
СССР. Нов. ред. ст. 323 Гр. Код. 39-176.

— Об изменении постановления от 
2 июля 1926 г. «О ликвидации окружных 
инспектур внутренней торговли и об орга
низации управлений уполномоченных 
Нар. Ком. Внешней и Внутренней Торго
вли УССР». 43—190.

— Ликвидация Постоянного Хлебного 
Совещания при Наркомторге УССР с пе
редачей его дел Наркоиторгу и его мест
ным органам по принадлежности. 46—207.

Наркомтруд УССР. Положение о Глав
ной Пенсионной Комиссии при Нарком- 
труде УССР. 35-160.

— Ликвидация комитета содействия 
кооперативному и индивидуальному стро
ительству рабочих жилищ на Украине при 
НКТруде УССР н его местных органов, с 
передачей части функций НКТруду УССР. 
42-185.

— О передаче с 1 июля 1927 г. Нар- 
коитруду УССР и его местным органам 
функций по надзору за безопасностью 
горных работ и за горноспаснтельным де
лом. 44—198.

— Ликвидация Главной Пенсионной 
Комиссии при Народном Комиссариате 
Труда УССР. 67—259.

Наркомфнн УССР. Уставы акционер
ных обществ, имеющих целью производ
ство кредитных операций, утверждаются 
НКФ УССР, если район деятельности их 
не превышает территорию УССР и, если 
они не подлежат утверждению СНК или 
СТО СССР по иным причинам. Нов. ред. 
ст. 323 Гр. Кодекса. 39^—176. '

— Передача НКФ части функций 
ликвидированного Комитета содействия 
кооперативному и индивидуальному стро
ительству рабочих жилищ на Украине 
при НКТруде и его местных органов. 
42—185.

Наркоыюст. Положение о Юридиче
ских Курсах Наркомюста УССР. 32—150.
Народное хозяйство УССР. Об учете 

деятельности частного капитала в различ
ных областях народного хозяйства. 42— 
183.

— Постановление 2-й сессии ВУЦИК 
Х-го созыва «О контрольных цифрах на
родного хозяйства УССР на"" 1927—28 хо
зяйственный год». 53—216.

Наследовашсе. Инструкция о примене
нии «Соглашения о Наследстве», заклю
ченного между Союзом ССР и Германией. 
Отд. 11-й, 40—184.

Научяо - Исследовательский Институт 
Сахарной Промышленности. Положение о 
Научно-Исследовательском Институте Са
харной Промышленности. 58—237.

Научно-судебная экспертиза. См. И я- 
с т и т у т ы  Н а у ч н о - С у д е б н о й  Э к с 
п е р т и з ы .

Научные организация. Утверждение 
списка Научно-технических организаций, 
на •которые распространяются льготы, пре
дусмотренные постановлением СНК СССР 
«О льготах научно-техническим организа

циям» <С. 3. СССР 1927 г., К» 10, ст. 97). 
Отд. П-й, 29-135.

Научные работники. Отсрочка по при
зыву для преподавателей институтов и 
техникумов УССР.—О применении на 
Украине ст. 112-а союзного закона «Об 
обязательной военной службе». Отд. П-й.
35—169.

— Жилищные льготы, предоставлен
ные научным работникам ст. 19 постано
вления ВУЦИК и СНК УССР от б де
кабря. 1926 г. (С. У. 1926 г., № 77—78, 
ст. 477). — Раз’ясненне НКЮ в порядке 
толкования закона. Отд. П-й, 29—139.

Научные учреждения. В научных учре
ждениях вся научная исследовательская 
работа и все дела необходимо вести на 
украинском языке. 34—157, ст.ст. 36. 
37, 38.

— Допускается выселение в админи
стративном порядке из помещений, за
крепленных за научными 'учреждениями, 
лиц, не состоящих на службе в этих учре
ждениях. Порядок выселения из научных 
учреждений. 43-—196.

Нацмекшинства. См. я з ы к и .
Незаможные селяне. Регистрация уста

вов селянских комитетов незаможных се
лян, с районом деятельности не свыше 
района сельсовета, подлежит компетен
ции сельсовета, п. 17, разд. «Б», ст. 12 
Положения о сельсоветах. 29—138, ст. 2, 
гл. І.

— Регистрация поселковым советом, 
на основании нормальных уставов и спе
циальных узаконений, уставов сельских 
комитетов незаможных селян в том слу
чае, если район деятельности их ограни
чен районом поселкового совета. 49—213, 
п. «у», ст. 14.

Несовершеннолетние. О правах женщин, 
вступивших в брак, не достигнув совер
шеннолетня. Отд. Н-ой, 46—213.

Николаевский Городской Банк. Устав 
Николаевского Городского Банка. Отд. 
П-й, 22—101.

Николаевский Сельбанк. Устав Нико
лаевского Акционерного Общества Сель
ско-хозяйственного кредита «Николае»- 
ский Сельбанк». Отд. П-й, 42—191.

Нотариат. Нотариальные функции по
селковых советов. 49—213, п. «л», ст. 14.

— Нотариальный акт о приобретении 
на публичных торгах, производимых ор
ганами НКФ, строений или права застрой
ки составляется по пред’явлений копии 
акта произведенных публичных торгов и 
справки о том, что торги не обжалованы 
и. продажа является окончательной. Но
тариальный акт подлежит обязательной 
последующей регистрации 8 Комыунотде- 
ле. (Раз’яснение НКЮ). Отд. П-й, 26—117, 
ст.ст. 5 и 6.

— Договоры купли • продажи домо
строений совершаемые госфондорганамн 
дри реализации госфондов не подлежат 
свидетельствованию в нотариальном по
рядке. Нотариус же оформляет в нота
риальном порядке приобретение домо*



строений по представлении другого 
экземпляра договора или выписи с про
токола торгов, удостоверяясь в траве по
купателя приобретать строения. Отд. П-й, 
29—143, ст.ст. 5, 6, 7 и 8.

— Не подлежат обязательному засви
детельствованию в нотариальном поряд
ке сделки, подлежащие обязательной ре
гистрации и зарегистрированные в упра
влениях уполномоченных чНаркомторга.— 
Толкование примечания к ст. 137 Гр. Код. 
Отд. 11-й, 32-158.

Нотариальный сбор. Освобождение от 
гербового н нотариальных сборов сделок, 
заключаемых госпредприятиями по строи
тельству или ремонту помещений для 
своих служащих. (Раз'ясненне НКЮ к 
пост. ЦИК и СНК СССР от 16 октябри 
1925 г.—С. 3. 1925 г., № 74, ст. 542). Отд. 
П-й, 23—106.

— Раз’ясненне ст. 21 «Таксы оплаты 
нотариальных действий н правил взима
ния нотариальных сборов».—За удостове
рение копий но'тконторы взимают нота
риальный сбор от страницы подлинника, 
из расчета 25 строк считается страницей 
подлинника, неполные страницы до 12 
строк считаются пол страницы, от 12 до 
25 за полную страницу. Отд. П-й, 30—146.

— Инструкция о порядке получения, 
хранения, расходования и внесения в 
фонд казны сборов, взимаемых нотари
альными учреждениями и другими орга
нами за исполнение ими нотариальных 
действий. Отд. Н-й, 44—200.

Ночные сторожа. О дворниках и ноч
ных сторожах (гл. 1, разд. VI Админи- 
стративн. Кодекса—Обязанности населе
ния по охране общественного порядка). 
63—240.

О.
Обжалование. Прекращение дальней

шего приема жалоб по делам о возвра
щении промышленных предприятий их 
прежним владельцам. 42—186, ст. 1.

— Обжалование постановления о вы
селении в административном порядке до
пускается в недельный срок, со дня полу
чения постановления о выселении, в вы
шестоящие органы. Подача жалобы высе
ления не приостанавливает. Протест про
курора по заявлению жалобщика при
останавливает выселение. 43—196, ст. 15.

— Обжалование отказа в выдаче раз
решения на открытие заведений для плат
ной игры в неазартные игры. 63—240, 
ст. 396.

— Порядок обжалования действий 
административных органов. 63 — 240, 
раэд. XV.

— Обжалование отказа в регистрации 
уставов, а также постановление о закры
тии обществ и союзов, не преследующих 
целей извлечения прибыли. 63—240, ст.сг. 
306, 307, 308 и 309.

— Обжалование действий налоговой 
инспекции по продаже строений недоим
щиков налогов с публичных торгов про

изводится в порядке ст. 32 Положения о 
взимании налогов. (Раз’ясненне НКЮ). 
Отд. И-й. 26—117, ст.ст. 3 н 4.

— Жалобы на постановления и распо
ряжения окринспектур сообеса подаются 
через окрннспектуру сообеса в президиум 
окрнсполкома, решения коего окончатель
ны а порядке, установленном законом в 
месячный срок после вручения просите
лю отказа в ходатайстве. Поданные после 
истечения срока жалобы направляются в 
президиум окрнсполкома, от какового за
висит рассмотреть ли ее по существу или 
оставить без' движения, за пропуском 
срока. Отд. Н-й, 28—129, ст. 12.

— Жалобы на постановления культур
но-социальных отделений райисполкомов 
по делам о социальном обеспечении се
мей военнослужащих подаются через 
культурно-социальное отделение райис
полкома в окрннспектуру сообеса в ме
сячный срок со дня вручения просителю 
отказа в ходатайстве. Поданные по исте
чении месячного срока жалобы направля-* 
ются в окрннспектуру социального обес
печения, от каковой зависит рассмотреть 
ли ее по существу или оставить без дви
жения за пропуском срока. Отд. П-й, 28— 
129, ст. 12.

Общежития студенческие. Из помеще
ний студенческих общежитий допуска
ется административное выселение част
ных жильцов, бывших студентов н сту
денток, нарушающих установленные пра
вила внутреннего распорядка. Правила 
выселения. 43—196.

Общества и Союзы. Положение об об
ществах «Селянский Будинок». 33—155.

— Предоставление адиинорганаи пра
ва применять меры административного 
воздействия в случаях открытия действий 
общества ранее регистрации устава или 
вообще с нарушением закона. 39—177, 
п. «п», ст. 1.

— В компетенцию райисполкомов вхо
дит регистрация уставов обществ, не 
имеющих целью извлечение прибыли, 
если деятельность их не выходит за пре
делы района и, если их уставы составле
ны на основании типовых уставов. 56— 
231, п. «к», ст. 17.

— Общества и союзы, не преследую
щие целей извлечения прибылей. Порядок 
открытия, функционирования н контроля 
за деятельностью их. 63—240, гл. 1, 
разд. IX.

— Порядок открытия н закрытия ре
лигиозных обществ и правила, регулиру
ющие кх деятельность, 63—240, гд. 2, 
разд. X.

— См. С е л я н с к и е  о б щ е с т в а  
в з а и м о п о м о щ и ,  Х а і р ь к о е с к о е  
Н а у ч н о е  О б щ е с т в о ,  У к р а и н 
с к о е  Н а у ч н о - Т е х н и ч е с к о е  О б 
щ е с т в о .

Общество Краевого Креста УССР. 
Новая редакция ст.ст. 4, 11, 13, 14 и 16 
«Положения об Обществе Красного Кре
ста УССР». 32—151.



— Устав Красного Креста УССР. Отд. 
Н-Й, 44—206.

Общественное питание. Инструкция о 
порядке открытия и санитарном содер
жании столовых, ресторанов, трактиров и 
проч. мест общественного питания. Отд.* 
11-й, 30—147.

Обществошые организации. Допу
скается выселение в административном 
порядке из помещений общественных 
организаций работников, обслуживающих 
домовладение по истечении 2-х недель 
после увольнения или предупреждения 
об увольнении. Правила административ
ного выселения. 43—196.

— О получении строений по денацио
нализации на основании хозяйственно
трудовой связи. Отд. Н-й, 23—106.

Обыски и выемки. Правила обыска и 
выемки (гл. 2рззд. IV Административного 
Кодекса УССР). 63—240.

Обязательные поставо влемся. С м. 
а д м н и с т р а т в н ы е  а к т ы .

Овраги. Все овраги на территории 
УССР, непригодные для рационального 
сельско-хоз. использования, не облагае
мые селъско-хоз. налогом, подлежат 
лесомелиорированию. 31—143.

Одесское Паевое Строительное Това
рищество. Устав Одесского Паевого 
Строительного Товарищества. Отд. П-й, 
31—151.

«Одесторг». Устав Одесского Паевого 
Торгового Товарищества «Одесторг». 
Отд П-й, 24— ПО. Огд. 1!-й, 30-144.

Окрткпектуры внутренней торговли. 
Об изменении постановления от 7 июля 
1926 г. «О ликвидации окружных инспек
тур внутренней торговли и об организа
ции управлений уполномоченных Народ
ного Комиссариата Внешней и Внутрен
ней Торговли УССР. 40—190.

Окрисполкомы. О расширении прав 
окрнсполкомов. Дополнение примечанием 
разд. «Б» ст. 13, разд. «Г» ст. 13 пунктами 
13—15, разд. «Д» ст. 13 пунктами 15—18, 
разд. «Е» ст. 13 пунктами 8—14 и разд. 
«3» ст. 13 пунктом. 6, новая редакция 
ст. 24 и дополнение ст. 26 примечанием 
^•-постановления от 28 октября 1925 года 
«Об окружных с’еэдах советов и окруж
ных исполнительных комитетах» (С. У. 
1925 г, № 83, ст. 487). 29—138, глава Ш.

— Об упрощении системы управления. 
29-138, гл. IV.

— Окрнсполкомы 8 отношении муко
мольных трестов местного значения 
имеют все права, предусмотренные по
станова. СИК СССР от 17 июля 1923 г. 
«О трестах, находящихся в управлении 
местных органов» (Вестник ЦИК, СИК 
и СТО СССР 1923 г., № 1, ст. 29). 3&-174.

— Предоставление админотделаы окр
нсполкомов права принять меры админи
стративного воздействия за маловажные 
правонарушения. 39—177.

— Передача охрнсполкомам части 
функций ликвидированного Комитета со
действия кооперативному и индивидуаль

ному строительству рабочих жилищ на 
Украине при НКТруде и его местных 
органов. 42—185.

— Предоставление Окрисполкомам 
права денационализировать по собствен
ной инициативе предорютня с кожче- 
стесш рабочих не свыше 5 с двигателем 
н не свыше 10 без двигателя с утвержде
нием постановления о денационализации 
предприятия НКТоргом в отношении 
мельничных предприятий и ВСНХ а отно
шении всех иных предприятий. 42—186.

— Право окрксполкома не позднее 
месячного срока после получения им го
родского бюджета давать указание о не
обходимости внесения в него изменений, 
согласно законодательства или директив 
вышестоящих органов, при этом эти из
менения вносятся в 2-х недельный срок 
советом, составляющем бюджет. 51—214, 
примечание к п. «а» ст. 15.

— Учреждение в составе отделов ра
боче-крестьянской инспекции окриспол- 
комов окружных бюро жалоб. 55—223.

— Предоставление окрисполкомам 
права разрешать принятие в лечебные 
учреждения врачей-практикантов сверх 
установленной нормы с тем, чтобы эти 
врачи отслуживали лолгода за каждый 
год практикантства в местах по назначе
нию окрисполкоиа. 58—234.

— Жалобы на постановления и рас
поряжения Окринспектур социального 
обеспечения подаются через инспектуру 
сообеса в президиум окрисполкоиа, ре
шения коего окончательны в порядке, 
установленном законом в местный срок 
после вручения просителю отказа в хо
датайстве. Поданные после истечения 
срока жалобы направляются в президиум 
окрисполкома, от какового зависит, рас
смотреть ли ее по существу, клн оставить- 
без движения за пропуском срока. Отд. 
Н-Й, 28—129, ст. 12.

— О пределах правоспособности и 
дееспособности отдельных учреждений и 
комиссий окрнсполкомов, в частности, 
отделов местного хозяйства {промышлен
ности). Отд. И-й, 35—170.

Окружные лесные управлення. Поло
жение об окружных лесных управлениях. 
45—205, ст.ст. от 19 до 22.

Окрпланы. Обязанность окрпланов 
тех округов, где нет управлений уполно
моченных НКТ УССР, сообщать соответ
ствующим уполномоченным НКТ УССР, 
по их требованию, необходимые мате
риалы и информировать относительно 
экономики и кон’юктуры данного округа. 
66-245.
Опечатки в Собрании Узаконений УССР.

— Поправки к Собр. Узак. 1922 г., 
№ 51, ст. 760. 40—*).

— Опечатки к С. У. 1927 г., № 16, 
ст. 85. 66-*).

*) Опечатки помещены в конце сбор
ника.



— Опечатки к С. У. 1927 г., № 26—27, 
ст. 132. 32-*); 66-*).

—Опечатки в Собран. Узак. 1927 г. 
№ 43, ст. 196. 46—*).

— Опечатки к Собран. Узак. 1927 г.. 
№ 63—65, ст. 240. 63—*); 66—*).

Оплата труда. Семьи работников 
юспшии, откомандированных на юриди
ческие курсы, получают в течение всего 
времени прохождения курсов полностью 
зарплату откомандированных. 32—150, 
ст. 10.

— Об установлении на 1927—28 бюд
жетный год государственного нормиро
вания заработной платы рабочих и слу
жащих учреждений УССР, состоящих на 
местном бюджете. 44—199.

— Зам. председателя и др. члены пре
зидиума сельсовета получают содержание 
тогда, когда это будет признано нужным 
райисполкомом. Оплата труда техническо
го аппарата сельсовета устанавливается 
с соблюдением ставок государственного 
нормирования. 47—212, ст. 36.

— Члены сельсовета выполняют свои 
обязанности без вознаграждения. 47—212, 
ст. 73.

— Порядок установления персональ
ных надбавок к твердым окладам в гос
бюджетных учреждениях УССР. Отд. 11-й, 
28—130.

— Оплата труда практикантов н ста
жеров производится по нормам оплаты, 
устанавливаемым соглашением по выпол
няемой работе, при этом все же не может 
быть меньше норм оплаты, устанавливае
мых ст.ст. 1 и 2 постановления от 29 ап
реля 1927 г. «Об оплате труда практикан
тов и стажеров» (С. У. 1927 г., отд. ІІ, 
№ 17, ст. 84). В учреждениях, где прове
дено госнормнров-ание зарплаты, оплата 
производится по соответствующим твер
дым ставкам. (Раз’яснение НКТ к пост, 
от 29 апреля 1927 г.—С. У. 1927 г., отд. П, 
№ 17, ст. 84). Отд. »-й, 28—131.

— Рабочие и служащие, командиро
ванные советами физической культуры 
для участия во Всеукраинской. Спарта
киаде 1927 г., пользуются правом от
пуска с сохранением среднего заработка. 
Отд. ІІ-А, 32—154.

— Перечень постановлений н раз'яс- 
некий Наркомтруда УССР, отмененных 
в связи с изданием постановления Нар* 
комтруда СССР от 5 июля 1927 г. «Об 
особых фондах заработной платы и пер
сональных окладах». Отд. П-й, 32—155.

— Перечень должностей в учрежде
ниях местного бюджета, для коих уста
навливается ненормированный рабочий 
день без дополнительной за это оплаты. 
Отд И-й, 35—164.

— О кормах оплаты труда населения, 
привлеченного в порядке трудгужповин- 
ностн для борьбы с снежными заносами 
зимою 1927—28 г. и размывами полотна

Опечатки помешены в конце сборника.

на линиях железных дорог Украины. Отд 
И-й, 44—202.

— Порядок обращения взысканий на 
основную и дополнительные виды зар
платы военнослужащих. Отд. П-й, 46—216.

Опубликование. Опубликование ин
струкций, циркуляров и обязательных 
постановлений Наркоматов и прнравне- 
ных к ним центральных учреждений. 
63—240, ст. 19.

— Опубликование обязательных по
становлений. 63—240, ст. 33.

' Опубликование законодательных ак
тов и правительственных распоряжений. 
Декреты, постановления и распоряжения 
ВУЦИК, СНК, УЭС, Центральных ве
домств и учреждений окрнсполкомов и 
горсоветов опубликовываются на двух 
языках: на украинском и русском, а 
особо важные акты на украинском и язы
ках нацменшикств УССР. 34—157, ст.ст. 9 
к 10.

Оружие и взрывчатые вещества. Пре
доставление административным органам 
права применять меры административного 
воздействия за хранение огнестрельного 
оружия невоенного образца без разреше
ния или регистрации в установление^ 
порядке, а также за хранение пороха 
сверх норм для охотника. 39—177, п. «в* 
ст. 1.

— Надзор за производством охот
ничьего оружия и взрывчатых веществ 
частными предприятиями н лицами. 
63-240, гл. 2 разд. 'XIII.

— Административный надзор за про
изводством торговли оружием и взрыв
чатыми веществами. 63—240, гл. 3 
разд. XIV.

Особкомпрод Об упразднении особых 
претензионных комиссий по ликвидации 
расчетов бывших продовольственных 
органов (особкомпрод). 35—158.

Отпуска. Установление для забойщи
ков и крепильщиков, занятых на постоян
ной работе по прорытию тонеля по линии 
Мерефа—Херсон, дополнительного двух
недельного отпуска. Отд. П-й, 28—134.

— Рабочие и служащие, командиро
ванные советами физической культуры 
для участия во Всеукраинской Спарт
акиаде 1927 г., пользуются правом от
пуска с сохранением среднего заработка. 
Отд. И-й, 32—154.

Охота, охотники. Регистрация посел
ковым советом охотников, прожива
ющих йа территории поселкового совета. 
49—213, п. «п» ст. 14.

Охрана труда. Компетенция поселко
вого совета в области охраны труда. 
49—213, ст. 20.

— Компетенция горсоветов в отрасли 
охраны труда. 51—214, ст. 18.

— Компетенция райисполкома в об
ласти охраны труда. 56—231, ст. 24. •

— Установление для забойщиков н 
крепильщиков, занятых на постоянной



работе по прорытию тонеля по линии 
Мерефа-Херсон, дополнительного двух* 
недельного отпуска. Отд И-й. 28—134.

п.
Паевое товарищества 'См. а к ц и о 

н е р н ы е  о б щ е с т в а  ( п а е в ы е  т о 
в а р и щ е с т в а ) .

Партийные органы. Партийные органы 
в деле заключения договоров приравнены 
к госучреждениям и госпредприятиям, 
т. е. на них распространяется действие 
ст. 137 Гр. Код. Отд И-й, 21—99, ст. 1.

— На отдельные общества и организа
ции, работающие под руководством пар
тии, являющиеся юридическими лицами и 
непосредственно не принадлежащие к 
составу партии, в деле заключения дого
воров распространяются лишь общие 
правила, установленные Гр. Кодексом. 
Отд. 11-й, 21—99, ст. 2. •

Педагогический персонал. О пенсион
ном обеспечении педагогического персо
нала учреждений социального воспитания 
для дефективных детей. 66—256.

Пенсии. О пенсионном обеспечении 
педагогического персонала учреждений 
социального воспитания для дефективных 
детей. 66—256.

— О пенсионном обеспечении лиц ме
дицинского персонала, работающих по 
борьбе с чумой, а также на случай их 
смерти, членов их семей в порядке по
становления от 2 мая 1923 г. «О персо
нальных пенсиях и пособиях лицам, име
ющим исключительные заслуги перед 
Республикой». 66—242.

— Жалобы инвалидов труда и членов 
семей умерших застрахованных на по
становления комитетов страховых касс 
по вопросам назначения пенсий рассма
триваются Главным Правлением Социаль
ного Страхования НКТ УССР. 67—259, 
ст. 2.

— Ликвидация Главной Пенсионной 
Комиссии при Народном Комиссариате 
Труда УССР. 67—259, ст. 1.

— Выдача кому-либо из средств со
циального страхования пенсии или по
собия, оставшихся неполученными к мо
менту смерти застрахованного, произво
дится не -на основании правил граждан
ского кодекса, а согласно специальным 
законам о социальном страховании. (Раз1- 
яснение НКЮ). Отд. Н-й, 29—136.

Пенсионная комиссия. Положение о 
Главной Пенсионной Комиссии при Нар- 
комтруде УССР. 35—160.

Перепись. О мерах содействия успеш
ному проведению в 1927—28 г. всесоюз
ной школьной переписи. 66—248.

Пески. Все площади песков и овраги 
на территории УССР, непригодные для 
сельско-хоз. использования, йе облагае
мые с.-х. налогом, подлежат лесомелиори- 
рованмю. 31—143.

Печати и штемпеля. Порядок пользо

вания печатями с государственным гер
бом и порядок изготовления этих печа
тей. 63—240, гл. 2, разд XII

Печатные издания. Все без исключения 
полиграфические предприятия обязаны 
посылать в Укр. Книжную Палату уста
новленное НКПросом и Комитетом по де
лам печати количество экземпляров про
изведения печати до выдачи их заказчику 
и не позже чем через 3 дня после изго
товления первых экземпляров. Распреде
ление обязательных экземпляров произ
водится Укр. Книжной Палатой по пла
ну.—Нов. редакция ст.ст. 623, 6231 и 624 
Код. Зак. о Нар. Просвещении. 43—194.

— Административный надзор за про
изводством торговли произведениями пе
чати и изображениями. 63—240, гл. 3 
разд. XIV.

Плановые комиссии. См. о к р п л а н ф .
Повинности. Предоставление админи

стративным органам применять меры 
административного воздействия в случаях 
отказа отдельных граждан от повинно
стей, если эти деяния не злостны н за 
них не установлена ответственность ст. 58 
Уг. Код. 39—177, п. см» ст. I.

— Нормы оплаты труда населения, 
привлеченного в порядке трудгужповин- 
ности для борьбы со снежными заносами 
зимой 1927—28 г. и размывами полотка 
на линиях железных дорог Украины. 
Отд. 11-й. 44—202.

Под'емникн н под’енные механизмы.
Перечень постановлений, утративших си
лу с введением в действие постановления 
ЦИК и СНК СССР от 11 декабря 1925 г. 
сО сборе с паровых котлов, приборов, 
действующих под давлением под'емников 
и под’емных механизмов». Отд. П-й, 
23-102.

Подростки. Установление процента 
брони подростков в некоторых производ
ствах пищевкусовой (чайной и беконной) 
промышленности. Отд. И-й, 32—153.

Подряд и поставки. Коллективы, орга
низованные комитетами биржи труда 
(комборбез) для оказания трудовой по
мощи безработным, имеют право заклю
чать договоры государственного подряда 
и поставки без производства торгов и без 
внесения залога. Отд Н-й, 25—112.

Пожары. Предоставление администра
тивным органам права применять меры 
административного воздействия за нару
шение строительных и противопожарных 
правил, установленных законом или цент
ральными органами власти, если наруше
ние не повлекло за собой тяжелых по
следствий. 39—177, п. «а» ст. 1.

Пожарные команды. Из помещений, 
закрепленных за пожарными командами, 
возможно выселение в административном 
порядке лиц. не состоящих на службе 
в них. Порядок выселения. 43—196.

Пожарные общества. Регистрация до
бровольных пожарных обществ, с райо
ном деятельности не свыше территории 
сельсовета, подлежит компетенции сель



совета.—П. 17 Положения о сельсоветах. 
29-138, ст. 2 гл. 1.

— Регистрация поселковыми советами, 
на основании нормальных уставов и спе
циальных узаконений, уставов доброволь* 
ных пожарных обществ в том случае, 
если район деятельности их ограничен 
районом поселкового совета. 49—213, 
п. «у» ст. 14.

Полиграфические предприятия. О при
сылке полиграфическими предприятиями 
обязательных экземпляров произведений 
печати в Укр. Книжную Палату и о по
рядке распределения их.—Нов. ред. ст.ст. 
623, 623* и 624 Код. Зак. о Нар. Просве
щении. 43—194.

— Порядок открытия полиграфиче
ских предприятий и производство над
зора за их деятельностью, 63—240, гл. I 
разд. XIII.

— См. п е ч а т н ы е  и з д а н и я .
Помол. Об установлении разрешитель

ного порядка перемола пшеницы на сор
товую муку. Отд. Н-Й 26—119, ОТД.1І-Й, 
40—185.

— Воспрещение производить коммер
ческий помол и заготовку мельницам, 
коим не предоставлено это право Нар- 
комторгом УССР. Отд И-й, 31—149; отд. 
И-й, 33—162 (нов. ред ст. 3).

— Об установлении порядка перемола, 
взимания платы и размера ставок за по
мол крестьянского зерна на 1927—28 год 
Отд. И-й, 31—150; отд. И-й, 42—189.

— Ответственность мельничных пред
приятий за выпуск на рынок ржаной и 
пшеничной муки, которая не соответ
ствует установленным стандартам, к за 
клеймение муки марками, которые не со
ответствуют ее качеству. Отд. 11-й, 
33-161.

Поправки к Собранию Узаконений 
УССР. См. о п е ч а т к и  я  С о б р а н и и  
У з а к о н е н и й  УССР.

Поселковые советы. Инструкция об 
участии городских, сельских и поселко
вых советов 8 деле проведения обяза
тельности всео&цего обучения детей. 
Отд. П-й, 42—188.

— Об утверждении Положения о по
селковых советах рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов и положе
ние о поселковых советах рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов. 
49—213.

— Положение о поселковых советах 
рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов.

Гл. I. Общие положения.
Гл. ІІ. Предметы ведения поселкового 

совета по отдельным отраслям управления.
A. В отрасли организационной.
Б. В отрасли админжтрятиююй,
B. В отрасли военной.
Г. В отрасли финансово-налого

вой.
Д. В отрасли местного хозяйства.
Е. В отрасли регулирования и 

охраны труда.

Ж. В отрасли культурно-просве
тительной.

3. В отрасли охраны народного 
здоровья.

И. В отрасли социального обес
печения.

К. В отрасли проведения нацио
нальной политжм.

Гл. Ш. Работа пленума поселкового 
совета.

Гл. IV. Исполнительные органы посел
ковых советов.

А. Президиум поселкового совета.
Б. Председатель поселкового со

вета.
Гл. V. О секциях и комиссиях посел

ковых советов.
Гл. VI. Права н обязанности членов 

и кандидатов в члены поселкового со
вета.

Гл. VII. О связи депутатов с избирате
лями.

Гл. УЩ. Мандатная Комиссия поселко
вого совета. 49—213.

Поставки. СМ1, п о д р я д ы  и  п о 
с т а в к и .

Постройки. См. с т р о е н и я .
Пошлины. См. с у д е б н ы е  п о ш л и 

н ы  н а б о р ы .  '
Право застройки. См. з а с т р о й к и .

Практикантство. См. с т а ж е р с т в о  
и  п р а к т и к а н т с т в о .

Предприятия. Организация при всех 
промышленных предприятиях с числом 
работниц более 200 яслей с расчетом 
1 койка на 10 работниц и комнат для 
кормления детей, если работниц будет от 
50 до 200. 39—171.

— Предоставление административным 
органам права применять меры админи
стративного воздействия к ответственным 
лицам торгово-промышленных (коопера
тивных и частных) предприятий за не- 
предоставление в установленный срок 
сведений о ходе работ предприятий, их 
производительности и пр. согласно пра
вилам и формам, а также за нарушение 
правил о ведении торговых книг н за не- 
предоставление документов, бумвг я книг 
должностным лгідам. 39—177, л.п. «ж» н 
о ст. 1.

— Ликвидация дел по денационализа
ции мелких н средних промышленных 
предприятий. 42—186.

— Допускается административное вы
селение из помещений, находящихся на 
территории фабрично-заводских и ком
мунальных предприятий лиц, не состоя
щих на службе в них. Правила выселе
ния. 43—196.

— Неисполнение владельцами торго
вых и промышленных предприятий пред
ложений санитарного надзора, в поряд
ке надзора за массовым изготовлением, 
хранением, перевозкой и отпуском пище
вых продуктов, вкусовых веществ и на
питков, влечет за собой ответственность в 
порядке административного воздействия 
(С. У. 1927 г., № 39, ст. 177) или ст. 193



Угод. Код.—Нов. ред. постанов*. «О са
нитарном надзоре за изготовлением, хра
нением и продажей пищевых продуктов, 
вкусовых веществ и напитков» (С. У. 
1925 г., № 8, ст. 61). 56—225.

— Узаконения УССР, утратившие си
лу с введением в действие постановления 
ЦИК и СИК СССР от 22 июня 1927 г. 
«Положение о фирме» (С. 3. СССР 1927 г., 
№ 40, ст. 395). 55—226.

— Утратило силу постановление от 
12 июня 1926 г. «О регистрации фирм 
торговых и промышленных предприятий, 
не подлежащих, по действующему зако
нодательству внесению в торговый ре
естр» (С. У. 1926 г., № 32—33, ст. 253).
65—228, ст. 8.

— Порядок открытия предприятий 
полиграфической промышленности и про
ведения надзора ээ ними. 63—240, гд. 1 
разд. ХШ.

— Порядок открытия предприятий по 
производству охотничьего оружия и при
пасов к нему, а также по производсгву 
пиротехнических изделий и др. предме
тов, содержащих взрывчатые вещества. 
Производство надзора за ними. 63—240, 
гд. 2 разд. ХШ.

— Передача сельско-хоэ. коллективам 
всех находящихся на их территории про
мышленных и подсобных предприятий, 
находящихся в ведении государственных 
учреждений и предприятий. 66—244.

— Запрещение совместной службы 
близких родственников или супругов в 
кооперативных предприятиях, если служ
ба сопряжена с подчинением или под
контрольностью одного из них другому. 
Отд. П-й, 27—122.

— Правила регистрации фирм торго
вых и промышленных предприятий, не- 
подлежаших по действующему законо
дательству обязательному внесению в 
торговый реестр. Отд. Н-й, 27—123.

— В крупных предприятиях со мно
гими цехами или отделениями могут 
быть организованы КРК при цехах и от
делениях. Их постановления утверждают
ся общезаводским КРК. (Новая редакция 
примечания I к ст. 1 постановления от 
12 апреля 1927 г. «О расценочно-конфликт
ных комиссиях».—С. У. 1927 г., отд. Н-й, 
№ 16, ст. 77). Отд. Н-й, 28—133.

— Постройка бань специального на
значения при лредпршггнях производится 
согласно норм, изданных Наркомтрудом. 
Отд. Н-й, 30—145, примечание 2 к ст. 1.

— Установление процента брони под
ростков в производствах геоцевкусовой 
(чайной и беконной) промышленности. 
Отд. И-й, 32—153.

— Обязательное применение метриче
ских мер государственными, кооператив
ными н частными предприятиями при со
ставлении планов, смет и отчетов. От
дел 11-й, 39-176.

Предприятия государственные. Пред
приятия, состоящие в ведении учрежде
ний, находящихся на государственном

или местном бюджете, действующие на 
хозрасчете и надлежаще не оформлен
ные, должны быть в шестимесячный срок 
(до 5 января 1928 г.) оформлены, а пере
данные им ценности включены в их 
уставные капиталы. 39—173, ст. 2.

— О порядке разрешения празднова
ния юбилеев государственными учрежде
ниями и предприятиями. 42—182.

— Случаи, когда правила об автома
тическом продлении договора найма жи
лых помещений (ст. 156 ГК) не распро
страняются на нанимателей госпред
приятий, пользующихся этим правом 
продления договора. Дополнение ст. 156 
ГК примечанием 2. 46—192.

— Допускается административное вы
селение из помещений госучреждений и 
госпредприятий работников, обслуживаю
щих домовладение по истечении 2-х не
дель после увольнения или после преду
преждения об увольнении. Правила адми
нистративного выселения. 43—196.

— Сокращение административно-упра
вленческих расходов на 1927—28 бюджет
ный год на 20%. 44—204.

— Постановление 2-й сессии ВУЦИК 
Х-го созыва «О рационализации, уде
шевлении и улучшении сов. аппарата». 
53—219.

— Госпредприятия » госучреждения 
имеют право заключать договоры об 
организации \ простых товариществ как 
между собой, так и с кооперативными 
организациями и частными лицами, а 
также принимать участие в уже суще
ствующих простых товариществах. По
рядок принятия ими участия в простых 
товариществах регулируется постановле
нием СТО СССР от 19 февраля 1923 г. 
(С. 3. СССР 1926 г., № 29, ст. 184). От- 
дел Н-й, 21—97.
• — За улучшения, произведенные арен

датором рационализированного предприя
тия либо строения с согласия наймодате
ля—арендатор имеет право получить со
ответствующее вознаграждение; без со
гласия—этого права на вознаграждение 
он не имеет (толкование ст.ст. 178 к 179 
Гр. Код.). Отд. И-й, 23—103.

— О получении строений по денацио
нализации на основании хозяйственно
трудовой связи. Отд. И-й, 23—105.

— Освобождение от гербового и но
тариального сбора сделок, заключаемых 
госпредприятиями по строительству иля 
ремонту помещений для своих служащих 
(Раз’яснение НКЮ к пост. ЦИК и СИК 
СССР от 16 октября 1925 г. (С. 3. 1925 г., 
№ 74, ст. 542). Отд. Н-й, 26-106.

— О толковании ст. 4 и 5 постановле
ния СИК от 7 февраля 1926 года «Вре
менные правиле о службе в государ
ственных учреждениях и предприятиях» 
(С. У. 1923 г., № 5, ст. 93). Отд. Н-й, 
27—126.

— Ликвидационная комиссия госпред
приятий, существующих на хозрасчете, 
обязана выяснить по торговым книгам и



документам задолженность ликвидируемо
го предприятия государству, по налогам 
и сборам и др. взысканиям и внести »ту 
задолженность в счет задолженности 
предприятия. В случае обнаружения не
правильного обложения органами фиска, 
ликвидкомнссия направляет указанные 
вопросы на разрешение в порядке «Поло
ження о взыскании налогов» (Раз’ясненне 
НКЮ). Отд. П-й, 27—127.

— См. т р е с т ы .
Претензионные комиссии. Упраздне

ние особых претензионных комиссий по 
ликвидации расчетов бывших продорга- 
нов (ос обкоигтрод). 35—158.

Пригульный скот. О пригульном ско
те гл. З разд. VI Административного Ко
декса УССР. 63—240.

Принудительные работы. О порядке 
вторичного назначения распределитель
ными комиссиями условно-досрочного 
освобождения от принудительных работ. 
Отд. П-й, 46—214.

Присяга. Изменение постановления 
«О красной присяге» (торжественном обе
щании)». (С. У. 1927 г., № 25, ст. 123).
66—246.

Произведения печати. См. п е ч а т 
н ы е  и з д а н и я .

Промышленные предприятия. С м. 
п р е д п р и я т и я .

Простое товарищество. См. т о в а р и 
щ е с т в о  п р о с т о е .

Профессиональные организации. Допу
скается административное выселение из 
помещений профессиональных организа
ций работников, обслуживающих домо
владение, по истечении 2-х недель после 
увольнения или после предупреждения 
об увольнении. Правила административ
ного выселения. 43—196.

— О получении строений по денацио
нализации на основани хозяйственно-тру
довой связи. Отд. П-й, 23—105.

— Профессиональные союзы в целом
я межсоюзные их об’едннения являются 
юридическими лицами. Определение прав 
профессиональных органов и их преде
лы, в частности заключать имуществен
ные договоры, принадлежит исключи
тельно компетенции высших органов 
профсоюзов. Отд. 11-й, 27—125, ст.
ст. 1 и 2.

— Отдельные органы профсоюзов мо
гут заключать имущественные договоры 
лишь на основании правил, указанных в 
их уставах и положениях, или на основа
нии отдельных поручений или постано
влений высших профсоюзных органов. 
Отд. Н-й, 27—125, ст. 3.

Публикации. Публикация в «Вістях 
ВУЦВК» по делам о восстановлении прав 
по утраченным документам.—Ст. 225* 
ГПК, 33—156, ст. 8.

— Предоставление административным 
органам права применять меры админи
стративного воздействия в случае не
исполнения обществами, союзами, орга
низациями и частными лицами законов

относительно помещения ими публикаций 
в официальных органах за свой счет. 
39—177, п. «р» ст. 1.

— Публмсацни о пригульном скоте. 
63—240, ст. 226.

— Публикации о продаже с публич
ных торгов описанного имущества в по
рядке производства взысканий 8 бесспор
ном порядке сумм неналогового характе
ра. 63—240, ст. 130.

— Публикации при утрате документов 
личности, 63—240, ст.ст. 257, 258 и 259.

Пути сообщения. Правила выселения в 
административном порядке из помещений 
в полосе железнодорожного отчуждения 
и на земельных участках водного тран
спорта, находящихся в ведении НКПС, в 
отношении лиц, не состоящих на службе 
в органах КНПС. 43—196.

Пшеница. Установление разрешитель
ного порядка перемола пшеницы на сор
товую муку. Отд. П-й, 26—119.

Р.
Рабочие и служащие. Надзор и кон

троль за проведением вербовки рабочей 
силы на селе, учет наемных рабочих й 
представление статистических сведений 
об учете возлагается на сельсоветы. 
П. 19 разд. «Б» ст. 12 «Положения о сель
советах». 29—138, ст. 2 гл. 1.

— Возложение на сельсоветы обязан
ности вести учет наемных рабочих, нахо
дящихся на территории сельсовета. 
35—159.

— Случаи, когда правила об автома
тическом продлении договора найма жи
лых помещений (ст. 156 ГК) не распро
страняются на нанимателей рабочих и 
служащих, пользующихся этим правом 
продления договора. Дополнение ст. 156 
ГК примечанием 2. 43—192.

— Об установлений на 1927—28 бюд
жетный год государственного нормирова
ния заработной платы рабочих и служа
щих учреждений УССР, состоящих на 
местном бюджете. 44—199.

— Наниматель 'обязан по постановле
нию суда или конфликтного органа вос
становить неправильно уволенного ра*- 
ботинка в прежней должности; что же 
касается нового ра<к>тника, принятого 
после увольнения прежнего, то он под
падает под действие п. «а» ст. 47 Код. 
Зак. о Труде (увольнение по сокращению 
штатов). Отд. 11-й, 32—157.

— Раз'ясненне понятия «служащий», 
употребляемого в постановлении ВУЦИК 
и СИК УССР от 6 июля 1927 г. «Об обес
печении равноправия языков и о содей
ствии развитию украинской культуры» 
(С. У. 1927 г., № 34, ст. 157). Отд. 11-й, 
35—171.

— Си. д о м а ш н и е  р а б о т н и к и .
Рабочие университеты.- Положение о

вечерних рабочих университетах.
Гл. I. Общие положения.



Гд. ІІ. Комплектование вечерних рабо* 
чих университетов.

Гд. III. Органы управления.
Гд. IV. Организация обучения.
Гл. V. Учебная часть.
Гл. • VI. Организация слушателей.

67-260.
Радиостанция. Предоставление админи

стративный органам права применят» 
меры административного воздействия 8 
случаях устройства радиостанций част
ного пользования без подлежащей реги
страции или разрешения, а также поль
зование -паковыми без подлежащей опла
ты. 39—177, п. «с» ст. 1.

«Радянський Селянин». Новая редак
ция ст.ст. 8, 15 и 16 устава паевого това
риществе «Всеукраинское Сельско-Хозяй
ственное Издательство «Радянський Се
лянин» (С. У. 1926 г., Отд. 11-й № 8, ст. 30). 
Отд. И-й, 46—217.

Райисполкомы. О расширении прав 
райисполкомов.—Дополнение примечани
ем 2 п. N разд. А ст. 14, нов. ред. п. 12 
раэд А ст. 14, дополнение разд. А ст. 14 
п.п. 33—35, ков. редакция п. 1 разд. св» 
ст. 14, дополнение разд. «В» ст. 14 пункта
ми 10—14 и двумя примечаниями, новая 
редакция раэд. «Г» ст. 14, новая редакция 
пункта 1 раэд «Д* ст. 14, дополнение 
разд. «Д> ст. 14 пунктами 7—10 и разде
ла «Е> ст. 14 пунктами 15—21, новая ре
дакция примечаний 1 и 2 к ст. 19 и до
полнение ст. 19 примечанием 3 постам, 
от 28 октября 1925 г. «О районных с’еэдах 
советов и районных исполнительных ко
митетах» (С. У. 1925 г., № 84, ст. 488). 
29-138, гл. ІІ.

— Упрощение системы управления. 
29-138, гл. IV.

— Право райисполкома не позднее ме
сячного срока после получения им город
ского бюджета давать указания о не
обходимости внесения в него изменений, 
согласно законодательства или директив 
вышестоящих органов, при этом эти из
менения вносятся в 2-хнедельный срок 
советом, составляющим бюджет. 51—214, 
примечание к п. «а» ст. 15.

— Постановление 2-й сессии ВУЦИК 
Х-го созыва «Об утверждении положе
ния о районных с'еэдах советов и район
ных исполнительных комитетах». 56—231.

— Положение о районных с'еэдах со
ветов я районных исполнительных коми
тетах.

Гл. I. Районный с'езд советов.
Гл. ІІ. Районный Исполнительный Ко

митет.
Гл. III. Предметы ведення районного 

исполнительного комитета в отдельных 
отраслях управления.

A. В отрасли организационной.
Б. В отрасли административной.
B. в отрасли финансово-налого

вой.
Г. В отрасли сельского хозяй

ства и лесного деда.
Д. В отрасли местного хозяйства.

Е. В отрасли культурно-просве
тительной.

Ж. В отрасли охраны народного 
здоровья.

3. В отрасли социального обеспе
чения.

И. В отрасли регулирования и 
охраны труда к социального 
страхования.

К. В отрасли судоустройства и 
судопроизводства.

Л. В отрасли проведения нацио
нальной политики.

М. В отрасли военной.
Гл. IV. Пленум Районного исполни

тельного комитета.
Гл. V. Президиум районного исполни

тельного комитета.
Гл. VI. Председатель районного испол

нительного комитета.
Гл. VII. Отделения и инспектора район

ного исполнительного комитета:
A. Административно-милицейские 

отделения.
Б. Финансово-налоговые отделе

ния.
B. Земельные отделения.
Г. Отделения местного хозяйства.
Д. Инспектора народного про

свещения.
£. Инспектора здравоохранения.

Ж. Инспектора труда и социаль
ного страхования.

Гл. VIII. Права и обязанности членов и 
кандидатов в члены районного исполни
тельного комитета. 56—231.

— Исполнение постановлений рай
исполкомов о взыскании в администра
тивном порядке штрафа за лесные право
нарушения возлагается в сельских мест
ностях на сельсоветы, а в городах и посе
лениях городского типа на милицию. (Но
вая редакция ст. 9 инструкции «О поряд
ке применения ст. 99 Уг. Код. УССР и о 
порядке наложения и взыскания штра
фов за лесные правонарушения»). От
дел И-й, 25—113.

—Жалобы на постановления и распо
ряжения культурноссоциальных отделе
ний райисполкомов по делам о социаль
ном обеспечении семей военнослужащих 
подаются через культурносоциальное от
деление райисполкома в окрннспехтуру 
сообеса в месячный срок со дня вручения 
просителю отказа в ходатайстве. Подан
ные по истечении срока жалобы напра
вляются в окринс лектуру сообеса, от ка
ковой зависит рассмотреть ли жалобу по 
существу, или оставить без движения за 
пропуском срока. Отд. (1-й, 28—129, ст. 12.

Расстрел. Об ограничен нм применения 
исключительной меры социальной защи
ты (расстрела) и об изменении ст.ст. 57 и 
67 Уголовного Кодекса УССР. 55—230.

Рас цен очно - конфлштные комиссии. 
Расценочно-конфликтные комиссии в 
крупных предприятиях, со многими цеха
ми и отделениями, могут быть организо
ваны при цехах н отделениях. Их поста



новления утверждаются общезаводским 
КРК. (Нов. редакция примечания 1 к ст. I 
пост, от 12 апреля 1927 г. «О расценочно- 
конфликтных комиссиях» (С. У. 1927 г., 
отд. Н-Й, № 16, ст. 77). Отд. И-й, 28—133.

Рационализация. Постановления На
родного Комиссариата РКИ УССР об 
упрощении и сокращении учета и отчет
ности, о ликвидации органов и предста
вительств, о сокращении штатов, об 
уменьшении накладных расходов, об из
менении строения частей учреждений и о 
наложении дисциплинарных мер воздей
ствия или отстранении и увольнении 
должностных лиц являются окончатель
ными к обязательными для исполнения для 
государственных учреждений и предприя
тий. Ст. 14‘ положения о НК РКИ УССР. 
39—170.

— Постановление 2-й сессии ВУЦИК 
Х-го созыва «О рационализации, удеше
влении и улучшении совапларата». 
53—219.

Регистрация. Правіла о порядке реги
страции земельных участков в пределах 
городской черты и черты поселений го
родского типа.

Разд. I. Общая часть.
Разд. ІІ. Об оплате работ по реги

страции земель в пределах городской 
черты и черты поселений городского 
типа.

Разд III. О порядке производства 
основной регистрации.

Разд. IV. О регистрационных актах.
Разд. V. О текущей регистрации.
Разд. VI. О выдаче документов о реги

страции земель. 31—142.
— Новая редакция ст. 6 постановле

ния «Об обязательной регистрации зараз
ных и остро-эпидемических заболеваний 
и сообщения о них». 44—197.

См. т о р г о в а я  р е г и с т р а ц и я .
Режим экономии. Постановление 

ВУЦИК’а и СНК УССР «О сокращении 
административно • управленческих расхо
дов на 1927—28 бюджетный год. 44—204.

Реквизиция. Дача заключений по оцен
ке построек и хозяйственных улучшений 
8 районе сельсовета, при нэ’ягин земель 
для государственных и общественных 
надобностей входит в компетенцию сель
совета. 47—212, п. «р» ст. 14.

— Определение понятия «реквизиция». 
63—240, ст. 164.

— Правила производства реквизиция. 
(Административный Кодекс УССР). 63— 
240, ст.ст. от 164 до 172, ст. 179.

Религии. См. к у л ь т ы .
Реета земельная. Узаконения УССР, 

утратившие силу в связи с изданием по
становлений ЦИК и СНК СССР «Положе
ние о взимании ренты с городских зе
мель» и «Положение об оценочных ко
миссиях по учету ренты с городских зе
мель». 44—201.

Рестораны. См. о б щ е с т в е н н о е  
п и т а н и е .

С.
Самогон. О передаче милицией орга

нам Центрослирта самогона, йе подлежа
щего уничтожению. Отд. Н-Й, 44—199.

Санитария. Предложения органов са
нитарного надзора владельцам, для них 
обязательны, и должны быть- выполнены 
в установленный санитарным надзором 
срок под страхом ответственности в адми
нистративном иди уголовном порядке.— 
Нов. редакция ст. 15 постай, от 12 февра
ля 1925 г. «О санитарном надзоре за изго
товлением, хранением и продажей пище
вых продуктов, вкусовых веществ и на
питков (С. У. 1925 г., № 8, ст. 61). 55—225.

— Санитарные нормы и правила для 
бань общественного пользования.

Гл. I. Помещения и размеры.
Гл. ІІ. Оборудование и устройство.
Гл. III. Водоснабжение, канализация, 

отопление и вентиляция. Отд. И-й, 56—145.
— Инструкция о порядке открытия и 

санитарном содержании столовых, ресто
ранов и трактиров и гтроч. мест общест
венного питания. Отд. Н-й, 30—147.

— Санитарные правила и нормы по 
собиранию, удалению и обезвреживанию 
нечистот и отбросов в неканалнзирован- 
ных населенных пунктах городского типа 
и неканализнрованных районах городов, 
имеющих канализацию.

Разд. I. Устройство и содержание при
емников.

А. Устройство приемников: вы
гребы, приемники для помоев 
(помойиииы), мусорницы, по- 
возовместнлища, уличные ур
ны.

Б. Переустройство не отвечаю
щих санитарным требованиям 
приемников.

Разд. ІІ. Удаление нечистот и отбро
сов. (Ассенизационное дело).

A. Устройство и содержание 
ассенизационных дворов.

Б. Устройство и содержание по
суды по удалению нечистот и 
отбросов (ассенизационные 
обозы).

B. Порядок эксплоатацнн ассени
зационных обозов.

Г. Порядок регистрации я полу
чения разрешений на произ
водство вывозки нечистот и 
отбросов.

Разд. №. Организация и эксплоатация 
мест обезвреживания нечистот и отбро
сов (Ассенизационные поля, ассениза
ционно-агрикультурные поля и др ).
* А. Выбор места обезвреживания

нечистот и отбросов.
Б. Устройство н мссшюатация 

мест обезвреживания нечистот 
и отбросов.

В. Организация и открытие мест 
обезвреживания нечистот я 
отбросов.



Г. Надзор за организацией и 
эксплоатацией обезвредят* 

ванна нечистот и отбросов. 
Отд. Н*й, 33-160.

— Новая редакция ст. 31 постановле
ния от 20 августа 1927 г. «Об утвержде
нии инструкции о порядке открытия и са
нитарном содержании столовых, рестора
нов, трактиров и прочих мест обще
ственного питання» (С. У. 1927 г., отд. 11-й, 
№ 30, ст. 147). Отд. Н-й, 44—204.

Сахарная промышленность. Положение 
о Научно-Исследовательском Институте 
Сахарной Промышленности. 58—237.

Сборы. См. н а л о г и  и  с б о р ы ,  
н о т а р и а л ь н ы й  с б о р .

Сделки. Регистрация всех видов дого
воров на аренду земель трудового поль
зования и отказ в таковой входит в ком
петенцию сельсоветов. П. 16 разд. «В» 
ст. 12 Положения о сельсоветах. 29—138, 
ст. З гл. 1.

— Регистрация сделок об отчуждении 
строений с.-хоз. значения на землях тру
дового пользования не на снос и не с пе
ренесением, а также сделок по возмеще
нию за неиспользованные затраты входит 
в компетенцию сельсовета. 47—212, п. «п» 
ст. 15.

— На договоры партийных органов 
распространяются правила ст. 137 Гр. 
Код., а на договоры организаций, рабо
тающих под руководством партии, являю
щихся юридическими .типами и непосред
ственно не принадлежащие к составу 
партии,—общие правила, установленные 
Гражд. Код. Отд. Н-й, 21—99.

— Освобождеюе от гербового и но
тариального сборов сделок, заключаемых 
госпредприятиями по строительству или 
ремонту помещений для своих служащих 
(Раз’яснение НКЮ к пост. ЦИК и СНК 
СССР от 16 октября 1925 г.—С. 3. 1925 г., 
№ 74, ст. 542). Отд. И-й, 23-106.

— Отдельные органы профсоюзов мо
гут заключать имущественные договоры 
лишь на основами правил, указанных в 
их уставах и положениях или на основа
нии отдельных поручений или постано
влений высших профсоюзных органов. 
Отд. И-й, 27—125, ст. 5.

— Внебиржевые сделки, подлежащие 
обязательной регистрации и зарегистри
рованные в управлениях уполномоченных 
Наркомвнуторга, не подлежат, как н за
регистрированные в товарных биржах, 
обязательному засвидетельствованию в 
нотариальном порядке.—Толкование при
мечания к ст. 137 ГК УССР. Отд. И-й, 
32—158.

— в договор купли-продажи дома 
возможно внесение условия о пожизнен
ном пользовании его частью, при этом 
это условие можно обеспечить арестом 
(запрещением), который накладывается 
на дом одновременно с засвидетельство
ванием договора о купле-продаже доме. 
Отд. Н-й, 36—166.

— Сделки, заключаемые отделами

окрисполкома с посторонними окриспол- 
кому физическими или юридическими ли
цами подлежат, на общих основаниях, 
нормам о форме и оплате гербовым и 
другими сборами. Отд. Н-й, 35—170, ст. 7.

— Действия, совершаемые отделами 
окрисполкома для передачи имуществен
ных объектов из ведения одного . отдела 
окрисполкома другому на основании по
становления окрисполкома, не являются 
сделками купли-продажи или другими 
формами гражданских сделок, поэтому 
такие действия не подлежат общим нор
мам гражданских законов о форме сде
лок и постановлениям о гербовой и дру
гой оплате. Отд. И-й, 35—170, ст. 7.

С’езды, совещания и конференции. По
рядок созыва с’ездов, совещаний и кон
ференций. 63—240, гл. З разд. IX.

Сезонные работы. Перечень сезонных 
работ Ке 1 (по коммунальному хозяйству 
и по сельскому и лесному хозяйствам), 
на которые распространяется действие 
постановления ЦИК и СНК СССР от 
4 нюня 1926 г. «Об условиях труда на се
зонных работах» (С. 3. СССР 1926 г., 
№ 40, ст. 290). Отд. Н-й, 25-111.

Сельские исполнители. Сельсоветы со
ставляют и утверждают списки сельских 
исполнителей, назначают, с соблюдением 
порядка очередности, младших и стар
ших исполнителей, смещают их и руко
водят их деятельностью. 47—212, п. «у» 
ст. 13.

— О сельских исполнителях—Гл. 2 
разд. VI Адинмисгратюного Кодекса 
УССР. 63—240.

Сельское хозяйство. Создание спе
циального фонда по премированию улуч
шенных способов ведения сельского хо
зяйства, путем отчисления одного про
цента из поступлений единого сельско- 
хоз. налога, причитающихся республи
канским и местным бюджетам УССР и 
АМССР. 55-227.

— Компетенция райисполкоме» в от
расли сельского хозяйства. 56—231, ст. 19.

— Изменение устава Акционерного 
Общества по применению электрической 
энергии в сельском хозяйстве Украины 
«Электрика». Отд. Н-й, 46—219.

Сельско-хозяйствеяше коллективы. О 
мерах по организационно-хозяйственно- 
му укреплению существующих коллек
тивных хозяйств и дальнейшему разви
тию коллективизации хозяйств.' 5&—224.

— Передача селъсхо-хоз. коллективам 
земель, строений и инвентаря из состава 
государственных нмуществ, а равно про
мышленных и подсобных предприятий. 
66—244.

—- Членами с.-х. коллективов и коопе
ративных обществ могут быть все граж
дане, ведущие сельское хозяйство, либо 
связанные с ним промыслом, но при этом 
лица, лишенные избирательных прав в 
советы, не могут быть в числе учреди
телей и быть избираемы в органы их 
управления и контроля; всеми прочими



правами члена организации они пользу* 
ются. Отд. I!**, 29—142.

Сельско - хозяйственная кооперация. 
Си. к о о п е р а ц и я .

Сельско-хозяйственный кредит. Пере
чень узаконений УССР, утративших силу 
в связи с изданием «Положения о систе
ме сельско-хозяйственного кредита» (С. 3. 
СССР 1927 г., № 4, ст. 39). 39—175.

Сельско-хозяйственные культуры. По
ложение об особом фонде по агрикуль
турному обслуживанию сырьевых и 
экспортных сельско-хозяйственных куль
тур и продуктивных отраслей животно
водства. 30—140.

Сельско-хозяйственные школы. Обес
печение землями сельско-хозяйственных 
школ, подлежащих открытию* в течение 
ближайших пяти лет. 46—209.

— Положение о школах сельско-хо
зяйственного ученичества. 58—235.

Сельсоветы. О расширении прав сель
ских советов.—Дополнение п-ом 11 раз
дела «А» ст. 12, л.п. 15—20 разд. «Б» 
ст. 12, п.п. 12—30 разд. «В» ст. 12, п. 7 
разд. «Г» ст. 12, п. 12 разд. «Ж» ст. 12 и 
новая редакция п.п. 1 и 2 разд. «Г» ст. 12 
пост, от 28 октября 1925 г. «О сельских 
советах» (С. У. 1925 г., X* 85, ст. 489). 
29—138, гл. 1.

— Взыскание по судебным исполни
тельным листам на сумму до 50 рублей 
производится сельсоветами по правилам 
ГПК. 29—139, ст. 1 гл. V.

— В сельских местностях опека и по
печительство назначаются по постано
влению сельсовета. Нов. редакция ст. 61 
Код. Зак. о семье, опеке, браке, и об актах 
гражд, состояния. 29—138, ст. 2 гл. V

— Возложение на сельсоветы обязан
ности еести учет наемным рабочим, нахо
дящимся на территории сельсовета. 
35—159.

— Положение о сельских советах.
Гл. 1. Общие положения.
Гл. ІІ. Предметы ведения сельского со

вета по отдельным отраслям управления.
A. В отрасли организационной.
Б. В отрасли административной.
B. В отрасли финансово-бюджет

ной.
Г. В отрасли сельского хозяй

ства.
Д. В отрасли местного хозяй

ства.
Є. В отрасли военной.
Ж. В отрасли труда.
3. В отрасли социально-культур

ной.
Гл. III. Работа пленума сельсовета.
Гл. IV. Исполнительные органы сель

совета:
A. Президиум.
Б. Председатель сельского со

вета.
B. Уполномоченные сельского со

вета.
Гл V. О комиссиях сельских советов.
Гл. VI. Собрания избирателей.

Гл. VII. Права и обязанности членов н 
кандидатов в члены сельсовета.

Гл. VIII. Связь с населением. 47—212.
— Исполнение постановлений рай

исполкомов о взыскании в администра
тивном порядке штрафов за лесные пра
вонарушения в сельских местностях воз
лагается на сельсоветы. Нов. ред. ст. 9 
инструкции «О порядке применения ст. 99 
Уг. Код. и о порядке наложения и взы
скания штрафов за лесные правонаруше
ния». Отд. М-й, 29—113.

— Инструкция об участии городских» 
сельских и поселковых советов в деле 
проведения обязательности всеобщего 
обучения детей. Отд. И-й, 42—188.

Селянские будынкн. Об утверждении 
«Положения о центральном и городских 
будынках» и о ликвидации Всеукраикско- 
го и окружных управлений селянскими 
будьшками и хатами-читальнями. 33—153.

— Положение о Центральном и город
ских селянских будынках. 33—154.

— Положение об обществах «Селян
ский Будынок». 33—155.

Селянские общества взаимопомощи» 
Новая редакция ст. 6 постановления от 
22 октября 1924 г. «Об отводах земли се
лянским комитетам общественной взаимо
помощи» (С. У. 1924 г., Х« 42, ст. 268). 
Правила и порядок пользования земель
ными участками, отведенными комитетам 
взаимопомощи определяются Наркомсо- 
обесом по соглзшеннюі с Наркомэемом 
46—211.

— Регистрация уставов селянских об
ществ взаимопомощи относится к компе
тенции сельсоветов, если район деятель
ности их не выходит за пределы терри
тории сельсовета. 47—212, п. «л» ст#13.

— Регистрация поселковыми советами, 
на основании нормальных уставов и спе
циальных узаконений, уставов селянских 
обществ взаимопомощи, если район дея
тельности их ограничен территорией по
селкового совета. 49—213, п. «у» ст. 14.

Семена. Положение о государственном 
фонде чистосортных зерновых семян и 
семян трав. Отд. Н-й, 27—121.

Семеноводство. Изменение устава Все- 
украинского Общества Семеноводства. 
Отд. П-й, 45—218.

Сессии ВУЦИК’а (2-ая сессия Х-го со
зыва). Постановление сессии «О совет
ском строительстве», 53—125.

— О контрольных цифрах народного 
хозяйства УССР на 1927—28 хозяйствен
ный год 53—216.

— О снижении различных цен, пер
спективах торговли, реализации урожая, 
о хлебозаготовках и снабжении промыш
ленными товарами. 53—217.

— О работе Правительства Автрном- 
ной Молдавской Социалистической Со
ветской Республики. 53—218.

— О рационализации, удешевлении н 
улучшении совапларата, 53—219.

— О международном положения. 
53-220



— Постановление сессии «Об утвер
ждении положения о районных с'еэдах 
советов и районных исполнительных ко
митетах». 56—231.

— Об утверждении постановлений, 
принятых президиумом ВУЦИК в период 
между 4-й сессией ВУЦИК 1Х-го созыва и 
2-й сессией ВУЦИК Х-го созыва. 5£—232.

Синдикаты. Табель мер дисциплинар
ного воздействия за нарушения трудовой 
дисциплины в госучреждениях, в управ
ленческом аппарате гострестов, синдика
тов и торговых и акционерных товари
ществ с преобладающим участием гос- 
капитала. Отд. 11-й, 28—132.

Скот. Предоставление административ
ным органам права применять меры адми
нистративного воздействия за неизвеще- 
ние обязанными к этому лицами о зараз
ных болезнях или падеже скота. 39—177. 
п. «б» ст. 1.

Следователи. Инструкция о порядке и 
правилах надзора следователей за дея
тельностью органов дознания. Отд. 11-й, 
37—173.

Служащие. См. р а б о ч и е  и  с л у 
ж а щ и е .

Служба. Запрещение совместной служ
бы близких родственников или супругов 
в кооперативных учреждениях и пред
приятиях, если служба сопряжена с под
чинением или подконтрольностью одного 
из них другому. Отд. 11-й, 27—122.

— О толковании ст. 4 и 5 постановле
ния СИК от 7 февраля 1923 г. «Времен
ные правила о службе в государственных 
учреждениях и предприятиях».—О совме
стительстве. Отд. И-й, 27—126.

— Инструкция о порядке применения 
постановлений СИК СССР от 21 сентя
бря и 14 декабря 1926 г. «О трудовых 
списках». Отд. И-й, 32—152.

Собрания. Правила, регулирующие 
устройство собраний. 63—240, «А» гл. 4, 
раза. IX.

Собрание узаконений н распоряжений 
УССР. Устав после регистрации общества 
печатается в Собран. Узак. УССР.—Нов. 
ред. ст. 325 Гр. Кодекса. 39—176.

— Порядок вступления в силу ведом
ственных инструкций, циркуляров и обя
зательных постановлений, подлежащих 
опубликованию в Собран. Узак. 63—240, 
ст. 23.

— Все инструкции, циркуляры и обя
зательные постановления Наркоматов и 
приравненных к ним учреждений, выхо
дящие за пределы регулирования вну
тренней деятельности центрального учре
ждения и его органов и касающиеся прав 
н обязанностей населения, организаций, 
учреждений и предприятий разных ве
домств, подлежат опубликованию в «Со
бран. Узаконений Рабоче-Крестьянского 
Правительства Украины», которые и пре
провождаются в 3-хдневный срок в 3-х 
екземплярах в НКЮ. 63—240, ст.ст. 19, 
20, 21 и 22.

— См. о п е ч а т к и  в  с о б р а н и и

У з а к о н е н и й  и  р а с п о р я ж е н и й  
У С С Р .

Собственность. Муж, жена и несовер
шеннолетние дети не имеют право при
обретать в собственность более 3-х домо
владений за исключением того случая, 
если муж и жена законно -приобрели свои 
домовладения до вступления в брак. От
дел 11-й, 39—182.

Советское строительство. Постановле
ние 2-й сессии ВУЦИК’а Х-го созыва 
«О советском строительстве». 53—215.

Совет содействия украинскому народ
ному питанию при ВУЦИК'е. Отмена по
становления от 18 ноября 1925 г. «Поло
жения о Совете содействия украинскому 
народному питанию при ВУЦИК’е (С. У. 
1925 г., № 97, ст. 531). 32—148.

Советы. См. к о о п е р а т и в н ы е  с о 
в е т ы .

Совещания. Ликвидация Постоянного 
Хлебного Совещания при Наркомторге. 
46-207.

Совместная служба. См. с л у ж б а .
Совместительство. См. с л у ж б а .
Совнарком УССР. Утверждение соста

ва Концессионной Комиссии при СИК 
УССР. 42—184.

Совхозы. Зачисление в особый фонд 
кредитования трестированных советских 
хозяйств поступлений с этих хозяйств 
единого сельско-хозяйственного налога 
1926—27 г., за исключением отчислений 
в районные бюджеты. 42—187.

— Зачисление в особый фонд кредито
вания трестированных советских хозяйств 
всех поступлений единого сельско
хозяйственного налога с этих хозяйств, 
за исключением отчислений, поступаю
щих непосредственно в районный бюд
жет. 67—258.

Социальное обеспечение. Отмена по
становления от 10 декабря 1921 г. «Поло
жение о социальном обеспечении рабо
чих и служащих на случай временной или 
постоянной утраты трудоспособности и 
членов их семей на случай смерти кор
мильца» (С. У. 1922 г., № 4, ст. 59) и по
становления от 7 февраля 1922 г. «Об из
менении дополнении декрета от 10 дека
бря 1921 г. «О социальном обеспечении 
рабочих и служащих» (С. У. 1922 г., № 6, 
СТ. 95). 46-206.

— Компетенция поселковых советов 8 
области социального обеспечения. 49—213, 
ст. 23.

— Компетенция горсоветов в области 
социального обеспечения. 51—214, ст. 21.

— Компетенция райисполкома в обла
сти социального обеспечения. 56—231 
ст. 23.

— Утратило силу постановление от 
27 марта 1925 г. «Об улучшении дела со
циального обеспечения» (С. У. 1925 г., 
№ 15, ст. 110) в виду издакйя «юстановл. 
ЦИК и СИК СССР от 28 мая 1927 г. «О 
порядке использования конфискованного, 
вымороченного и бесхозяйственного иму



щества» (С. 3. СССР 1927 г., № 32, ст. 323). 
58—233.

— О персональном обеспечении лиц 
медицинского персонала, работающих по 
борьбе с чумой, а также на случай их 
смерти, членов их семей, а порядке по* 
становления от 2 мая 1923 г. «О персо
нальных пенсиях и пособиях лицам, 
имеющим исключительные заслуги перед 
Республикой». 66—242.

— О пенсионном обеспечении педаго* 
гнческого персонала учреждений социаль
ного воспитания для дефективных детей. 
66—256.

— Инструкция о порядке обеспече
ния семей военнослужащих согласно по
становления ЦИК и СИК СССР от 31 де
кабря 1926 г. Отд. П-й, 28—129.

— Инструкция о порядке установле
ния факта нахождения граждан на воен
ной службе к приобретения, в связи с нею, 
инвалидности. Отд. П*й, 46—220.

Социальное страхование. Об обеспе
чении застрахованных н членов их семей 
медицинской помощью. 46—210.

— Компетенция райисполкома в обла
сти социального страхования. 56—231, 
ст. 24.

— Установление с 1 октября 1927 г. 
отчисления сумм страховых взносов на 
медицинскую помощь застрахованным во 
всеукраинский фонд медицинской помо
щи застрахованным 8 размере 15%. 
66—249.

— Выдача кому-либо из средств со
циального страхования пособия или пен
сии, оставшиеся неполученными к момен
ту смерти застрахованного, производится 
не на основании правил Гражд. Кодекса, 
а согласно специальным законам о со
циальном страховании. Круг лиц, имею
щих право на неполученные к моменту 
смерти застрахованного, принадлежащее 
ему пособие по соцстраху, определяется 
ст. 4 постановления ЦИК и СИК СССР от 
28 августа 1925 г. (С. 3. СССР 1925 г., 
№ 57, ст. 429). Раз'яснение НКЮ). От
дел. П-й, 29—136.

Спартакиада. Рабочие и служащие, ко
мандированные советами физической 
культуры для участия во Всеукраннской 
Спартакиаде 1927 г., пользуются правом 
отпуска с сохранением среднего заработ
ка. Отд. П-й, 32-154.

Спирт. См. Ц е н т р о с п и р т .
Спнртотрест. Устав треста «Об’едине- 

ние Государственных Винокуренных за
водов на Украине», сокращенно «Украин
ский Спнртотрест». Отд. П-й, 32—159.

Ссуды. Суммы, поступающие от воз
врата семянных ссуд, выданных Нархом- 
эемом населению и учреждениям до 1927 
года, передаются в «государственный 
фонд чистосортных зерновых семян н се
мян. трав». Отд. 11-й, 27—121, ст. 2.

См. к р е д и т о в а н и е .
Стажерство и практикантство. Предо

ставление окрислолкоиам права разре
шить принимать в лечебные учреждения

врачей-практнкантов сверх * установлен
ной нормы с тем, чтобы эти врачи отслу
живали полгода за год практикантства в 
местах по назначению окрнсполкома. 
58—234.

— Оплата труда практикантов и ста
жеров производится по нормам оплаты, 
устанавливаемым соглашением по выпол
няемой работе, при этом все же оплата 
не может быть меньше норм оплаты, уста
навливаемых ст.ст. 1 и 2 пост, от 29 апре
ля 1927 г. «Об оплате труда практикантов 
и стажеров» (С. У. 1927 г., отд. П-й, № 17, 
ст. 84). В учреждениях, где проведено 
госнориирование зарплаты, оплата про
изводится по соответствующим твердым 
окладам. Отд. Н-Й, 28—131.

«СТАР». Устав частного Украинского 
Акционерного Общества Торговли и Про
мышленности «СТАР». Отд. Н-Й, 21—100.

Статистика. Предоставление органвм 
государственной статистики сведений о 
количестве наемных рабочих на терри
тории сельсовета возлагается на сельсовет. 
П. 19 разд. «Б» ст. 12 Положения о сель
советах. 29—138, ст. 2 гл. 1.

— Об учете деятельности частного
капитала в различных отраслях народно
го хозяйства. 42—183. '

Стихийные бедствия. Трудовая повин
ность по предупреждению стихийных 
бедствий и по борьбе с ними. 63—240, 
разд. V. -V

Сторожа. Си. н о ч н ы е  с т о р о ж а .
Столовые. См. о б щ е с т в е н н о е  

п и т а н и е .

Страхование. Порядок утверждения и 
вступления в силу правил, на основании 
которых ведут страховые операции ко
оперативные страхов, организации УССР. 
66-254.

— Повышение предельной максималь
ной страховой суммы по обязательному 
окладному страхованию для каменных 
жилых строений, до 5.000 рублей. От
дел И-й, 40—183.

— См. с о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а 
н и е .

Строения. Из домов, угрожающих об
валом или в случае срочной необходимо
сти слома или восстановления дома, а 
также срочного ремонта допускается вы
селение в административном порядке жи
вущих в неи. Правила выселения. 43—196.

- — Регистрация сделок об отчуждении 
строений сельско-хозяйственного значе
ния на землях трудового пользования не 
на снос и не с перенесением входит в 
компетенцию сельсовета. 47—212, п. «п» 
ст. 15.

— Дача заключений по оценке по
строек при из’ятии земель в сельских 
местностях для государственных и обще
ственных надобностей входит в компе
тенцию сельсовета. 47—212, п. «р» ст. 15.

— Отчуждение права застройки, ра
нее возведения застройщиком строения, 
согласно договора, допускается лишь с 
разрешения того органа, с которым м-



ключей договор о застройке. Примечание 
к ст. 79 Гражд. Код. 55—221.

— За улучшения, произведенные арен* 
датороы национализированного строения 
с согласия наймодателя, арендатор имеет 
право получить соответствующее возна
граждение; без согласи»—этого права на 
вознаграждение он не имеет. (Толкова
ние ст.ст. 178 и 179 Гр. Код.). Отд. 11-й, 
23—103.

— О получении юридическими лицами 
строений по денационализации на осно
вании хозяйственно-трудовой связи. От
дел П-й, 23—105.

— Порядок отчуждения госимущества 
(строений) при реалмэаци госфондов и о 
способе оформления приобретения строе
ний, проданных в порядке этой реализа
ции. Отд. 11-й, 29—143.

—Право на получение домостроения 
по хоз.-труд. связи не требует особенного 
его оформления судебным порядком для 
наследников лиц, умерших после 1-гофе- 
враля 1923 г. и имевших право получить 
по денационализации данное домострое
ние, а также для членов семьи лица, умер
шего до 1-го февраля 1923 г., с домовла
дением которого они имели хозяйствен
но-трудовую связь. Новая редакция при
мечания к ст. 34 пост. НКВД и НКЮ от 
10 мая 1926 г. (С. У. 1926 г., отд. И, Кв 14, 
ст. 49). Отд. И-й, 32—156.

— В договор купли-продажи дома 
возможно внесение условия о пожизнен
ном пользовании его частью, при этом 
условие можно обеспечить арестом (за
прещением), который накладывается на 
дом—одновременно с засвидетельствова
нием договора о купле-продаже дома. 
Отд. Н-й, 35—166.

— Муж, жена и несовершеннолетние 
дети не имеют права приобретать в соб
ственность более 3-х домовладений, за 
исключением того случая, если муж и же
на законно приобрели свои домовладе
ния до вступления в брак. Отд. 11-й,
39— 182.

— Повышение предельной максималь
ной страховой суммы по обязательному 
окладному страхованию для каменных 
жилых строений до 5.000 руб. Отд. Н-й,
40- 183.

— См. д е н а ц и о н а л и з а ц и я ,  
с т р о и т е л ь с т в о .

Строительство. Ликвидация Комитета 
содействия кооперативному -и индиви
дуальному строительству рабочих жилищ 
при НКТруде УССР и его местных орга
нов с передачей компетенции его частью 
Всеукраинскому Комитету содействия 
жилищному и коммунальному строитель
ству при УЭС, частью НКВД по Высш. 
Техннч. Строительному Комитету или 
окрнсполкомам, частью НКФ н частью 
НКТруду. 42—186.

—' Санитарные нормы и правила для 
бань общественного пользования:

Гл. 1. Помещежя и размеры.
Г*. ІІ. Оборудование и устройство.

Гл. III. Водоснабжение, канализация, 
отопление и вентиляция. Отд. 11-Й, 
30—145.

— Постройка бань специального на
значения при предприятиях производится 
согласно норм, утвержденных Нарком- 
трудом. Отд. И-й, 30—145, примечание 2 
к ст. 1.

— Проекты вновь строющкхся зданий 
мест общественного питания, а также 
планы переустройства существующих 
должны быть представлены на заключе
ние сан.-техн. советов. Отд. И-й, 30—147 
примечание к ст. 1.

— Устав Одеского Паевого Строитель- 
ного Товарищества. Отд. Н-й, 31—151.

— Правила возведения зданий для 
учреждений. Отд. Н-й, 39—179.

-г Си. с о в е т с к о е  с т р о и т е л ь 
с т в о .

Строительные организации. Уставы 
строительных акционерных организаций 
с районом деятельности, не -выходящим 
из пределов УССР, утверждаются народ
ным комиссариатом, руководящим той 
областью народного хозяйства, <в котором 
предполагает действовать акционерная 
организация. Новая редакция ст. 323 ГК. 
39-176.

Строительные правила. Предоставле
ние административным органам права 
применять меры административного воз
действия за нарушение строительных и 
противопожарных правил, установленных 
законом или центральными органами вла
сти, если нарушение не повлекло за со
бой тяжелых последствий. 39—177, п. «а> 
ст. 1.

Студенты. Об учащихся в институтах:
A. Об обязанностях студентов.
Б. О студенческих организациях.
B. О плате за учение.
Г. О разрешении посторонним 

лицам вести занятия при 
институтах. 30—141, гл V.

— О студентах, оканчивающих инсти
туты. 39—141, гл. VI.

Суда. См. к а п и т а н ы  с у д о в .
Судебные земельные комиссии. По де

лам, производящимся в районах судебно
земельных комиссий, надбавки к судеб
ным сборам в доход местных средств— 
не взимаются.—Нов. ред. примечания к 
ст. 1 постановления от 22 октября 1924 г. 
«О взимании сборов по спорным делам о 
землепользовании, находящимися в веде
нии земельных судебных комиссий» (С. У. 
1924 г., № 42, ст. 267). 6Є-257.

Судебные пошлины и сборы. Пред’я- 
вленные сельсоветами иски о расторже
нии или признании недействительными 
кабальных договоров, а также их иски, 
-пред’явленные в защиту прав и интере
сов военнослужащих и их семей, осво
бождаются от судебных пошлин и сборов. 
47—212, примечание к п. «ж», ст. 13.

— По делам, производящимся в рай
онных судебных земельных комиссиях, 
надбавки в доход местных средств не



взимаются—Нов. ред. примечания к ст. 1 
постановл. от 22 октября 1924 г. «О взи
мании сборов по спорным делам о земле
пользовании, находящимся в ведении зе
мельных комиссий (С. У. 1924 г.. № 42, 
ст. 267). 66—267.

Судопроизводство и судоустройство. 
О языке делопроизводства и ведения дел 
в судебных учреждениях. 34—157, ст.ст. 
от 23 до 28.

— Компетенция горсовета е обла
сти судоустройства и судопроизводства. 
51—214, ст. 14.

— Компетенция райисполкомов а от
расли судоустройства и судопроизвод
ства. 56—231, ст. 25.

— Новая редакция примечания к ст. 5 
«Инструкции по применению ст. 125 По
ложения о Судоустройстве» (С. У. 1927 г., 
отд. ІІ, № 10, ст. 49) и дополнение ука
занной инструкции примечанием 2 к ст. 4. 
Отд И-й, 29-137.

— Инструкция о порядке и правилах 
надзора следователей за деятельностью 
органов дознания. Отд. 11-й, 37—173.

См. Г р а ж д а н с ю о  •  П р о ц е с с у 
а л ь н ы й  К о д е к с .

т.
Таможенный устав. См. к о н т р а 

б а н д а .
Театры. См. з р е л и щ а  н  у в е с е л е 

н и я .
Техникумы. Положение о Техникумах 

УССР.
Гл. I. Общие положения.
Гл. ІІ. Управление техникумами.
Гл. III. О приеме в техникумы.
Гл. IV. О занятиях в техникумах.
Гл. V. Об учащихся в техникумах.
Гл. VI. О разрешении посторонним ли

цам вести занятия при техникумах.
Гл. VII. Об экстернах.
Гл. VIII. О преподавателях техникумов.
Гл. IX. О правах и льготах, предоста

вляемых техникумам.
Гл. X. О средствах техникумов. 46—208.
Типографии. См. П о л и г р а ф и ч е 

с к и е  п р е д п р и я т и я .
Товарищества. Предоставление админ- 

органам права применять меры админи
стративного воздействия в случаях от
крытия действий обществ или товари
ществ ранее регистрации устава или во
обще с нарушением закона. 39—177, п. «и», 
ст. 1.

— Утратили силу постановления от 
ІІ мая 1923 г. «О регистрации товари
ществ полных и на вере». (С. У. 1923 г., 
№ 16, ст. 284) и от 11 июля 1923 г. «О до
полнении постановления от 11 мая 1923 г. 
«О регистрации товариществ полных н на 
вере». (С. У. 1923 г., № 26, ст. 388) в связи 
с изданием постановления СНК СССР от 
20 октября 1925 г. «Положение о торго
вой регистрации». (С. 3. СССР. 1925 г., 
№ 32, ст. 623). 55—228, ст.ст. 1 и 2.

— См. т о в а р и щ е с т в о  п р о с т о е ,  
т о в а р и щ е с т в о  ( а р т е л ь )  о т в е т 
с т в е н н о г о  т р у д  а ,  т о в а р и щ е с т в о  
с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о 
с т ь ю ,  а к ц и о н е р н ы е  о б щ е с т в а  
( п а е в ы е  т о в а р и щ е с т в а ) .

Товарищество простое. Госпредприя
тия и госучреждения имеют право заклю
чать договоры об организации простых 
товариществ как между собою, так и с 
кооперативными организациями и част
ными лицами, а также принимать участие 
в уже существующих простых товарище
ствах. Порядок принятия ими участия в 
простых товариществах регулируется по
становлением СТО СССР от 19 февраля 
1923 г. (С. 3. СССР 1926 г., № 29, ст. 184). 
Отд. Н-й, 21—97.

Товарищество (артель) ответственного 
труда. Ликвидация всех существующих 
на территории УССР товариществ (арте
лей) ответственного труда. 66—241.

— Инструкция о порядке ликвидации 
товариществ (артелей) ответственного 
груда на основании постановления СНК 
УССР от 3 ноября 1927 г. Отд Н-й, 
46—215.

Товарищества с ограннчетой ответ
ственностью. Товарищества с ограничен
ной ответственностью. Новая редакция 
главы 4 раэд. X (ст.ст. 318—32І1*) Гра
жданского Кодекса. 58—236.

— Ликвидационная Комиссия товари
щества с ограниченной ответственностью, 
с исключительным или преобладающим 
участием государственного капитала обя
зана выяснить по торговым книгам и до
кументам задолженность ликвидируемого 
товарищества государству по налогам и 
сборам и другим взысканиям н внести ату 
задолженность в счет задолженности то
варищества. В случае обнаружения не
правильности в обложении или зачете ор
ганами фиска, ликвидкомиссня направля
ет указанные вопросы на разрешение в 
порядке «Положения о взыскании нало
гов» (Рвз'яснение НКЮ). Отд. 11-й, 27—127.

— Устав Донецкого Горно-Промыш
ленного Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Горнопром». Отд. 11-й, 
35-172.

Торг». Лица, производящие публичные 
торги, на основании отдельного для 
каждого случая постановления окрфинот- 
дела, на строения или право застройки, 
принадлежащие недоимщикам налогов, 
обязаны выдавать покупателю копию 
акта произведенных ими публичных тор
гов. На основании указанной копии и 
справки о том, что торги не обжалованы 
и продажа является окончательной, со
ставляется нотариальный акт о приобре
тении, подлежащий обязательной после
дующей регистрации в коммунотделе. 
(Раэ’яснение НКЮ). Отд. 11-й, 26—117, 
ст.ст. 1, 5 и 6.

— Публичные торги, произведенные 
налоговой инспекцией на принадлежащие 
недоимщикам налогов строения к право



застройки, не подлежат утверждению 
иарсудьи и, если не обжалованы в поряд* 
ке ст. 32 Положения о взимании налогов, 
являются окончательными; также окон
чательными являются постановления фин- 
органов на подаваемые жалобы. (Раэ’яс- 
ненке НКЮ). Отд. Н-й, 26—117, ст.ст. 3 
и 4.

Торговля. Предоставление адиинорга
нам права применять меры администра
тивного воздействия в случаях наруше
ния правил о торговле, если за них не 
установлена судебная ответственность 
ст. 135 Уг. Код. 39—177, п. «и», ст. 1.

— Постановление 2-й сессии ВУЦИК 
Х-го созыва «О снижении розничных цен, 
перспективах торговли, реализации уро
жая, о хлебозаготовках и снабжении про
мышленными товарами». 53—217.

— Надзор административных органов 
за торговлей.

Гл. I. Общие правила производства 
торговли. '

Гл. И. Надзор за соблюдением этикет
ных цен на товары.

Гл. III. Специальные виды торговли:
A. Общие положения о социаль

ных видах торговли.
Б. Торговля оружием и взрывча

тыми веществами.
B. Торговля спиртом, вином и дру

гими спиртосодержащим» на
питками.

Г. Торговля произведениями пе
чати и изображениями.

Д. Торговля печатными машина
ми, шрифтами и множительны
ми аппаратами.

В. Торговля медикаментами. 63— 
240, раэд. XIV.

— Отмена некоторых статей обяза
тельных постановлений междуведомствен
ной метрической комиссии, обязывавших 
вывешивать стенные официальные пере
водные таблицы. Отд. 11-й, 39—174.

— Об употреблении метрических мер 
в заготовках и торговле зерновыми и тор
говыми товарами. Отд. 11-А, 39—175.

— Разрешение пользоваться наряду с 
мерами веса мерами вместимости при от
пуске в розницу жидкого минерального 
топлива и растительных масел. Отд 11-й, 
39-178.

— Инструкция по применению поста
новления СИК УССР от .9 мая 1927 г. 
«О порядке сдачи в аренду и оплаты тор
говых, промышленных к складочных по
мещений, находящихся в веденим орга
нов местного (коммунального) хозяйства 
в городах н поселениях городского типа». 
Отд. 11-й, 39-180.

Торговые предприятия. Си. п р е д 
п р и я т и я .

Торговый реестр. Правила регистрации 
фирм торговых и промышленных пред
приятий, не подлежащих по действующе
му законодательству обязательному вне
сенню в торговый реестр. Отд Н-й, 
27-123.

Торговая реєстрацію. Узаконения 
УССР, утратившие силу с введением а 
действие постановления СНК СССР «По
ложение о торговой регистрации» (С. 3. 
СССР 1925 г., К» 82, ст. 623). 55-228.

Торфоразработки. Передача оборудо
вания торфоразработок в ведение мест
ных органов. Отд. П-й, 44—203.

Травы. Положение о государственном 
фонде чистосортных зерновых семян и 
семян трав. Отд. Н-й, 27—121.

Трактиры. См. о б щ е с т в е н н о е  п и 
т а н и е .

Тресты. Устав Дунаевецкого Государ
ственного Текстильного Треста «Дун- 
сукно». Отд Н-й, 26—120.

— Табель мер дисциплинарного воз
действия за нарушение трудовой дисци
плины в государственных учреждениях, 
в управленческом аппарате государствен
н ы х ,  трестов, синдикатов и торговых и 
акционерных товариществ с преобладаю
щим участием государственного капита
ла. Отд. Н-й, 28—133.

— Устав треста «Об’единенне государ
ственных винокуренных заводов на 
Украине», сокращенно «Украинский Спир- 
тотрест*. Отд 11-й, 32—159.

— Передача трестам материальных 
ценностей, произведенная учреждениями, 
находящимися на государственном или 
местном бюджете, до 14 июля 1927 г. не 
в виде уставного капитала и не для опла
ты акций (паев) должна быть оформлена 
до 1 октября 1927 г. путем включения 
этих ценностей в уставный капитал или 
путем заключения договоров аренды «а 
имущество. 39—173.

— Порядок управления местными му
комольными трестами. 39—174.

— Изменение ст. 14 устава треста 
«Укрхлеб». Отд. И-й, 44—196.

— Утратили силу постановления от 
10 июня 1925 г. «О порядке упрощенной 
регистрации государственных об’единеннй 
и отдельных предприятий, реорганизуе
мых на началах, установленных постано
влением ВУЦИК от 2 июля 1923 г. (С. У. 
1925 г., № 32, ст. 247) в связи с изданием 
постановления СНК СССР от 20 октября 
1925 г. «Положение о торговой регистра
ции» (С. 3. СССР 1925 г., № 82, ст. 623). 
55—228, ст. 5.

— Утратило силу постановление от
30 января 1926 г. «Об упрощенном поряд
ке регистрации трестов, находящихся в 
управлении местных органов к реоргани
зованных, в соответствии с декретом СНК 
СССР от 17 июля 1923 г. «О трестах мест
ного значения» (С. У. 1926 г., 7—8,
ст. 63). 55-228, ст. 6.

Труд Права и обязанности сельских 
советов 8 области труда. 47—212, ст. 18.

— Компетенция поселковых советов в 
области регулирования и охраны труда. 
49—213 ст. ^

— компетенция горсовета в области 
регулирования'* и охраны труда. 51—214, 
ст. 18.



— Компетенция райисполкомов в обла
сти регулирования и охраны труда. 
56—231, ст. 24.

— Льготы героям труда. 66—252.
— Перечень сезонных работ № 1 (по 

коммунальному хозяйству и по сельскому 
и лесному хозяйствам), на который рас* 
пространяется действие постановления 
ЦИК и СИК СССР от 4 июня 1926 г. «Об 
условиях труда на сезонных работах» 
(С. 3. СССР 1926 г., К? 40, ст. 290). Ога И-й, 
25—111.

— Установленного процента брони 
подростков 8 производствах пнщевкусо* 
вой (чайной и беконной) промышленно
сти. Отд. И-й; 32—153.

Трудгужловмнность. См. п о в и н н о 
с т и .

Трудовая дисциплина. См. д и с ц и 
п л и н а р н ы е  м е р ы  в о з д е й с т в и я .

Трудовые договоры. Если в труддого- 
воре есть отметка, подписания домашним 
работником или профсоюзом о расторже
нии договора, устанавливающая срок на 
освобождение уволенным работником за
нимаемого у нанимателя помещения, то 
при выселении указанного работника до
пускается применение судебного прнка- 
заі—Дополнение ст. 210 ГПК п. «л». 
43—193.

— Регистрация договоров о найме ра
бочей силы в сельском хозяйстве вхо
дит в компетенцию поселковых советов. 
49—213, п. «в», ст. 20.

— Регистрацию трудовых договоров 
по найму рабочей силы в сельском хо
зяйстве, а также по найму пастухов ве
дут сельсоветы. 47—212, п. «г», ст. 18.

Трудовая повинность. Трудовая повин
ность- по предупреждению стихийных бед
ствий и по борьб* с ними. 63—240, 
разА V.

Трудовые списки. Инструкция «О по
рядке применения постановлений СИК 
СССР от 2) сентября и 14 декабря 1926 г. 
«О трудовых списках». Ота Н-й, 32—152.

У.
Увольнение. Наниматель обязан по по

становлению суда или конфликтного ор* 
гана восстановить неправильно уволен
ного работника в прежней должности. 
Что же касается нового работника, при* 
пятого после увольнения прежнего, то 
он подпадает под действие п. «а», ст. 47 
КЗТ (увольнение по сокращению штатов). 
Отд. 11-й, 32—157.

Уголовный Кодекс УССР 1922 г. Нар
суды, рассматривая дела по ст. 96 Уг. 
Код. о гражданах, зарегистрировавших 
свой брак с нарушением ст.ст. 110—112 
Код. Зак. о семье, опеке, браке и об актах 
гражданского состояния, обязаны вместе 
с тем аннулировать данный брак и копию 
своего постановления препроводить в ор
ган ЗАГСа. Ота Н-й, 23-104.

— Новая редакция ст. 9 инструкции 
«О порядке применения ст. 99 Уголовного

Кодекса УССР и о порядке наложения и 
взыскания штрафов за лесные правона
рушения» (С. У. УССР 1926 г., отд. 11-А, 
№ 23, ст. 83). Исполнение постановлений 
райисполкомов о взыскании в админи
стративном порядке штрафов возлагается 
в сельских местностях на сельсоветы, а в 
городах и селениях городского типа на 
милицию. Ога Н-й, 25—113.

Уголовный Кодекс УССР 1927 г. Отме
на постановления от 29 июня 1927 г. «О 
дополнении постановления «О введении в 
действие Уголовного Кодекса УССР в ре
дакции 1927 г.» (С. У. 1927 г., Ні 28, 
ст. 133). 36—167, п. «е», ст. 2.

— Новая редакция ст. 67 Угол. Код.— 
массовой отказ от внесения налогов или 
от выполнения повинностей. 55—230, ст. 2.

— Новая редакция ст. 67 Уг. Код.— 
Агитация и пропаганда, направленная 
против исполнения повинностей н внесе
ния налогов. 55—230.

— Изменение редакции ст. 69 Уг. 
Код.—Исключение из текста статьи слов: 
«а при особо отягчающих обстоятель
ствах с повышением вплоть до расстре
ла». 55—230, ст. 1.

— Изменение редакции ст. 70 Угол 
Код—Исключение из текста статьи слов: 
«с повышением при особо отягчающих 
обстоятельствах вплоть до расстрела». 
55-230, ст. 1.

— Предоставление административным 
органам права применять меры админи
стративного воздействия против хулиган
ства тогда, когда случай хулиганства не 
подпадает под действие ст. 70 Уг. Код. 
39—177, п. «л», ст. 1; 63—240, п. «л», ст. 72.

— Изменение редакции ст. 77 Уг. 
Коа—Исключение на текста статьи слов: 
«а при особо отягчающих обстоятель
ствах с повышением вплоть до расстрела». 
55-230, ст. 1.

— Предоставление административным 
органам права во изменение части 2-й, 
ст. 78 УК применять меры административ
ного воздействия за самовольное оставле
ние назначенного судебными или админи
стративными органами места пребывания, 
а также за неявку в срок в означенное 
место пребывания. 39—177, п. «е», ст. 1; 
63—240, п. «е», ст. 72.

— Изменение редакции ст. 81 Угол. 
Код.—Исключение из текста статьи слов: 
«с повышением при особо отягчающих 
обстоятельствах вплоть до расстрела». 
55—230, ст. 1.

— Изменение редакции ст. 98 Угол. 
Код.—Исключение из текста статьи слов: 
«с повышением при особо отягчающих 
обстоятельствах вплоть до расстрела». 
55—230, ст. 1.

— Раз’яснение к ст. 99 Угол. Коа— 
Капитаны частных судов за -недобросо
вестное и небрежное отношение к своим 
обязанностям, повлекшее за собой ава
рию сулю, подлежат уголовной ответ
ственности применительно к ст. 99 Угол. 
Коа Ота И-й, 40-186.



— Изменение редакции ст. 100 Угол. 
Код.—Исключение из текста статьи слов: 
«с повышением при особо отягчающих 
обстоятельствах (корыстная заинтересо
ванность, подлоги, хищение имущества, 
взяточничество и т. л.) вплоть до расстре
ла». 66—230, ст. 1.

— Изменение редакции ст. 102 Угол. 
Код.—Исключение из текста статьи слов: 
«с повышением при особо отягчающих 
обстоятельствах вплоть до расстрела». 
56-230, ст. 1.

— Изменение редакции ст. 104 Угол. 
Код.—Исключение из текста статьи слов: 
<с повышением при особо отягчающих 
обстоятельствах вплоть до расстрела». 
55—230, ст. 1.

— Изменение редакции ст. 105 Угол. 
Код—Исключение из текста статьи слов: 
«с повышением при особо отягчающих 
обстоятельствах вплоть до расстрела». 
55-230, ст. I.

— Изменение редакции ст. 120 Угол. 
Код.—Исключение из текста статьи слов: 
<с повышением в военное время вплоть 
до расстрела». 56—230, ст. 1.

— Толкование ст. 2 Угол. Код.—Под 
порядком гражданского судопроизвод
ства понимается не только рассмотрение 
дел в общих судах, а и рассмотрение дел 
в расценочно-конфликтных комиссиях, в 
примирительных камерах, в третейских 
судах и в примирительных комиссиях по 
делам о разрешении трудовых конфлик
тов в крестьянском хозяйстве. Инспекция 
труда и прокуратура имеют право возбу
ждать дело по 122 ст. без предваритель
ного рассмотрения в порядке граждан
ского судопроизводства. Отд 11-Й, 44—201.

Уголовно - Процессуальный Кодекс 
УССР 1922 г. Отмена Уголовно-Процес
суального Кодекса УССР 1922 г. 36—167.

Уголовно - Процессуальный Кодекс 
УССР 1927 г. О введении Уголовно-Про
цессуального Кодекса УССР в редакции 
1927 г. 36—167.

— Уголовно • Процессуальный Кодекс 
УССР в редакции 1927 г. 36—168.

— Раэ’яснение к ст. 387 УПК.—О сро
ке вторичного рассмотрения распредели
тельными комиссиями требований об 
условно-досрочном освобождении заклю
ченных. Отд Н-А, 46—210.

Уголовный Розыск. См. Мюхнция и 
Уголовный Розыск.

Удостоверение личности. Сельсоветы 
выдают удостоверение личности на срок 
до 3-х лет. Новая ред ст. 4 постановле
ния «Об удостоверениях личности» (С. У. 
1923 г., № 29, ст. 436). 29-138, ст. З гл. V; 
47—212, п. «с», ст. 13.

— Выдача поселковыми советами удо
стоверения личности постоянным жите
лям поселения. 49—213, п. «к», ст. 14.

— Документы, удостоверяющие лич
ность. 63—240, ст. 248.

— Правила выдачи удостоверений лич
ности. 63—240, ст.ст. от 249 до 255.

Укржшшзаджж Об обеспечения равно

правия языков и о содействии развитию 
украинской культуры.

Гл. I. Общие положения.
Гл. ІІ. О языке, применяемом -в госу

дарственной жизни УССР.
A. Об языке законов, правитель

ственных и ведомственных по
становлений н распоряжений.

Б. Об языке государственного гер
ба, государствешых печатей, 
штампе», вывесок, плакатов, 
об’явлений, разных эмблем и 
т. п.

B. Об языке актов публично-пра
вового характера и различных 
словесных обозначений, публи
куемых для всеобщего сведе
ния.

Г. Об языке деловодетва и сно
шений государственных орга
нов и организаций.

Д. Об языке делопроизводства и 
ведения дел в судебных учре
ждениях.

Гл. III. Об языке в учебных заведениях 
и научных учреждениях.
* Гл. IV. О применении языков в нацио

нально-территориальных административ
ных единицах.

Гл. V. Об обеспечении равноправия 
языков нацмекшинств, не выделенных в 
национально-территориальные единицы.

Гл. VI. О равноправии языков в 
АМССР.

Гл. VII. О специальных органах и ме
рах по обеспечению равноправия языков 
в УССР.

Гл. VIII. Об ответственности за нару
шение правил настоящего положения. 
34—157.

Украинская Ассоциация Рабочих Изо
бретателей. Отнесение Украинской Ассо
циации рабочих изобретателей к научно- 
техническим организациям, на кои рас
пространяются льготы, предусмотренные 
постановлением СНК СССР «О льготах 
научно-техническим организациям» (С. 3. 
СССР 1927 г., № 10, ст. 97). Отд. П-в, 
29—135.

Украинская книжная палата. О при
сылке полиграфическими предприятиями 
обязательных экземпляров, произведений 
печати в Укр. Книжную Палату н о по
рядке распределения нх.—Нов. редакция 
ст.ст. 623, 6231 и 624 Код. Зак. о Нар. Про
свещении. 43—194.

— Положение о Центральном Бюро 
книгообмена с заграницей при Украин
ской Книжной Палате. 66—243.

Украинское ваучао-технвческое обще
ство. Отнесение украинского научно-тех
нического Общества к научно-техниче
ским организациям, на кои распространя
ются льготы, предусмотренные постано
влением СНК СССР «О льготах научно- 
техническим организациям» (С. 3. СССР 
1927 г„ 7* 10, ст. 97). Отд. И-й, 29-135.

сУкражмсашй Спирт© трест». Устав тре-



ста «Об’единение государственных вино* 
куренных заводов на Украине», сокра
щенно «Украинский Спнртотрест». Отд. 
И*й, 32—159.

«Укрмедторг». Новая редакция ст. 8 
устава Акционерного Общества «Укрмед- 
торг». Отд. Н*й, 44—198.

«Укрхлеб». Изменение ст. 14 устава 
треста «Укрхлеб». Отд. 11*8, 44—196.

Университеты. См. р а б о ч и е  у н и 
в е р с и т е т ы .

Уполномоченные сельсовета. Об упол
номоченных сельского совета. 47—212, 
разд. «В», гл. IV.

Управление уполномоченных Нарком- 
торга. См. Н а р к о м т о р г  У С С Р .

Условно-досрочное освобождение. О 
сроке вторичного рассмотрения требова
ний об условно-досрочном освобождении 
заключенных. Отд. П-й, 46—210.

— О порядке вторичного назначения 
распределительными комиссиями условно
досрочного освобождения от принуди
тельных работ. Отд. 11-й» 46—214.

Уставы. Предоставление администра
тивным органам права применять меры 
административного воздействия за «еопу- 
бликовакке в определенных законом слу
чаях уставов и отчетов о деятельности 
обществ, союзов и организаций. 39—177, 
п. «р», ст. 1.

— Уставы мукомольных трестов мест
ного значения представляются уполномо
ченными НКТ УССР на утверждение окр- 
исполкомов, а в АМССР Наркомторговли 
АМССР в СИК АМССР. 39-174, ст. 4.

— О порядке утверждения уставов 
акционерных обществ. — Нов. редакция 
ст .ст. 323, 3231, 323* и 325 Грзжд Кодекса 
УССР. 39-176.

— Регистрация, на основании нормаль
ных уставов и специальных узаконений 
уставов селягнск. обществ взаимопомощи, 
сельских комитетов незаможных селян и 
добровольных пожарных обществ, если 
райок деятельности ограничен террито
рией сельсовета, относится к компетенции 
сельсовета. 47—212, п. «л», ст. 13.

— Регистрация поселковыми советами 
на основании нормальных уставов и спе
циальных узаконений, уставов селянских 
обществ взаимопомощи, сельских комите
тов незаможных селян и добровольных 
пожарных товариществ, если район дея
тельности их ограничен территорией по
селкового совета. 49—213, п. «у», ст. 14.

— Устав Всеукракнского Кооператив
ного Совета утверждается СИК УССР и 
регистрируется Г лавкооперкомои при
СИК УССР. 66-253, ст. 1.

— Уставы местных кооперативных со
ветов не требуют утверждения органов 
власти, но подлежат регистрации в Глав- 
коолеркоме. 66—253, ст. 2.

— Уставы клубов регистрируются в 
админотделах в порядке, предусмотрен
ном для регистрации уставов обществ и 
союзов, йе преследующих целей извлече
ния прибылей. 63—240, ст. 310.

— Содержание уставов клубов. 63—240, 
ст. 311.

— Порядок регистрации устава рели
гиозного общества. 63—240, ст. 359.

— Правила регистрации уставов об
ществ и союзов не преследующих целей 
извлечения прибыли. 63 — 240, гл. 1 
разд. IX.

— Устав частного Украинского Акцио
нерного Общества торговли н промыш
ленности «СТАР». Отд. 11-й, 21—100.

— Устав Николаевского Городского 
Банка. Отд 11-й, 22—101.

— Устав Киевского Музыкального 
предприятия «КМП». Отд 11-й, 23—108.

— Устав Одесского Паевого Торгово
го Товарищества «Одессторг». Отд. Н-й, 
30-144.

— Устав Издательства газеты «Комму
нист». Отд 11-й, 25—115.

— Устав Дунаевецкого Государствен, 
ного Треста «Дунсукно». Отд. И-й, 26— 
120.

— Устав Одесского Паевого Строи
тельного Товарищества. Отд 11-й, 31—151.

— Устав треста «Об'единение государ
ственных винокуренных заводов на 
Украине», сокращенно «Украинский Спнр- 
тотрест». Отд 11-й, 32—15в.

— Устав Донецкого Горнопромышлен
ного товарищества с ограниченной ответ
ственностью «Горнолром». Отд П-й, 35— 
172.

— Устав паевого товарищества элек* 
трофнкацин Винницкого округа «Вин- 
злектро». Отд П-й, 40—187.

—> Устав Николаевского Акционерного 
Общества сельско-хозяйственного креди
та «Николаевский Сельбанк». Отд. П-й, 
42—191.

— Изменение устава Паевого Товари
щества «Электрохлеб». Отд Н-й, 42—192.

— Изменение устава Акционерного 
Общества «Укрутильсбор». Отд. П-й, 42— 
193.

— Изменение устава Акционерного 
Общества «Хаторг». Отд. Н-й, 42—194.

— Изменение ст. 14 устава треста 
«Укрхлеб». Отд П-й, 44—196.

— Новая редакция ст. 8 устава Акцио
нерного Общества «Укрмедторг». Отд. 
П-й, 44—198.

— Устав общества Красного Креста 
УССР. Отд Н-й, 44-208.

— Новая редакция ст.ст. 8, 15 и 16 
устава Паевого товарищества «Всеукра- 
инское сельско-хозяйственное издатель
ство «Радянський Селянин» (С. У. 1926 г., 
отд И, Ні 8, ст. 30). Отд Н-й, 46—217.

— Изменение устава «Всеукраинского 
Общества Семеноводства. Отд П-й, 
46—218.

— Новая редакция ст.ст. 8, 11, 16 и 62 
устава Акционерного общества по приме
нению электрической энергии в сельском 
хозяйстве Украины «Электрика». Отд П-й, 
46-219.

«Укрутильсбор». Изменение устава



Акционерного Общества «Укрутильсбор». 
Отд. Н-А, 42—193.

Учебные заведения. Положение об ин
ститутах УССР. 30—141.

— Об языке а учебных заведениях н 
научных учреждениях. 34—157, гл. Ш.

— Отмена декрета от 21 сентября 
1920 г. «О введении украинского языка 
в школах и советских учреждениях» 
(С. У. 1920 г., № 24, ст. 509). 34-157.

— Отмена постановления от 27 июня
1923 г. «О мерах в деле украинизации 
учебно-воспитательных и культурно-про
светительных учреждений» (С. У. 1923 г., 
Ні 29, ст. 430). 34—157. ^

— Порядок административного высе
ления из помещений, закрепленных за 
учебными заведениями. 43—196.

— Положение о техникумах УССР 
46—208.

— Обеспечение землями сельско-хо- 
зяАственных школ, подлежащих откры
тию в течение ближайших пятя лет. 
46—209.

— Положение о школах сельско-хо
зяйственного ученичества.

Гл. 1. Общие положения.
Гл. ІІ. Управление школами сельско- 

хоз. ученичества.
Гл. 1(1. Об учащихся в школах сельско- 

хоз. ученичества.
Гл. IV. Об учащих в школах сельско- 

хоз. ученичества.
Гл. V. О занятиях в школах сельско- 

хоз. ученичества. 58—235.
— Об отделении церкви от школы и 

запрещении преподавания религиозных 
вероучений во всех учебных и воспита
тельных учреждениях и заведениях (ст.ст. 
350 н 356 Административного Кодекса 
УССР). 63-240.

— Утратил силу в связи с изданием 
Административного Кодекса УССР декрет 
«Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» (С. У. 1919 г., № 3, 
ст. 37). 63 —240, ст. 1, разд «А» приложе
ния (перечня).

— Утратило склу постановление «Вре
менное положение о средней школе» 
(С. У. 1919 г., № 5, ст. 59) в связи с изда
нием Административного Кодекса УССР. 
63—240, ст. 2 разд «А» приложения (пе
речня).

— Утратило силу постановление «О 
религиозных отправлениях и изучении за
кона божьего в украинской советской 
школе» (С. У. 1919 г., М* 6, ст. 69) в связи 
с изданием Административного Кодекса 
УССР. 63—240, ст. 3, разд «А» приложе
ние (перечня).

— Утратило силу постановление «Об 
мэ’ятни из помещений высших школ Рес
публики символов религиозных культов и 
необязательности преподавания дисци
плин религиозного характера» (С. У. 
1919 г, № 36, ст. 422) в связи с изданием 
Административного Кодекса УССР. 63— 
240, ст. 6 разд «А» приложения (перечня).

Учителя. См. п е д а г о г и ч е с к и й  
п е р с о н а л .

Учреждения. Учреждения, не имеющие 
прав юридического лица, не могут полу
чать строения в собственность по дена
ционализации. 23—105, ст. 4.

— Запрещение совместной службы 
близких родственников или супругов в 
кооперативных учреждениях и предприя
тиях, если служба сопряжена с подчине
нием или подконтрольностью одного из 
них другому. Отд. И-А, 27—122.

— Обязательное применение метриче
ских мер всеми учреждениями при соста
влении планов, смет, программ и отчетов. 
Отд Н-й, 39—176.

— Правила возведения зданий для 
учреждений. Отд Н-й. 39—179.

— См. н а у ч н ы е  у ч р е ж д е н и я .
Учреждения государственные. Пере

чень должностей с ненормированным ра
бочим днем в учреждениях местного 
бюджета. Отд Н-й. 35—164.

— Обязательное сообщение учрежде
ниями, находящимися ив государственном 
или местном бюджете, НКФ или его мест
ным органам, по принадлежности, све
дений о капиталах и фондах, находя
щихся в их ведении, а также оформление 
передачи учреждениями капиталов н цен
ностей, находящихся в их предприятиях, 
а также переданных трестам, синдикатам, 
акционерным обществам к др. юридиче
ским лицам. 39—173.

— О порядке разрешения празднова
ния юбилеев государственными учрежде
ниями и предприятиями. 42—182.

— Случаи, когда правила об автомати
ческом продлении договора найма жилых 
помещений (ст. 156 ГК) не распростра
няются на нанимателя—госучреждение, 
пользующееся этим правом продления до
говора.—Дополнение ст. 156 ГК примеча
нием 2. 43—192.

— Допускается административное вы
селение из помещений госучреждений ра
ботников, обслуживающих домовладение 
по истечении 2-х недель после увольне
ния или после предупреждения об уволь
нении. Правила выселения. 43—196.

— Сокращение административно-упра
вленческих расходов на 1927—28 бюджет
ный год на 20%. 44—204.

— Постановление 2-й сессии ВУЦИК 
Х-го созыва «О рационализации, удеше
влении и улучшении соэелттарата*. 53—219.

— Госучреждения и госпредприятия 
имеют право заключать договоры об ор
ганизации простых товариществ, как ме
жду собою, так и с кооперативными ор
ганизациями и частными лицами, а также 
принимать участие в уже существующих 
простых товариществах. Порядок приня
тия или участия в простых товариществах 
регулируется постановлением СТО СССР 
от 19 февраля 1923 г. (С. 3. СССР 1926 г., 
№ 29, ст. 184). Отд Н-й, 21—97.

— Госучреждения, состоящие на гос
бюджете им на местом бюджете, не мо



гут получать строения в собственность по 
денационализации. Отд. Н-й, 23—105, ст. 4.

— О толковании ст. 4 и 5 постановлен 
ння СНК от 7 февраля 1923 г. «Времен
ные правила о службе в государственных 
учреждениях и предприятиях» (С. У. 
1923 г., № 5, ст. 93). Отд. Н-й, 27—126.

— Порядок установления персональ
ных надбавок к твердым окладам в гос
бюджетных учреждениях УССР. Отд 
Н-й, 28—130.

— В учреждениях, с проведенным гос* 
нормированием зарплаты, оплата труда 
стажеров и практикантов производится 
по утвержденным сметам и установлен
ными соответствующими твердыми став
ками. Отд. Н-й, 28—131.

— Табель мер дисциплинарного воз
действия за нарушение трудовой дисци
плины в госучреждениях и в управленче
ском аппарате государственных трестов, 
синдикатов и торговых и акционерных 
товариществ с преобладающим участием 
государственного капитала. Отд. 11-й,
28—132.

УЭС. Размер отчислений кооператив
ными организациями в фонд по агрикуль
турному обслуживанию сырьевых и 
экспортных с.-х. культур и продуктивных 
отраслей животноводства устанавлива
ется УЭС’ом. 30—140, примечание 1 к ст. 3.

Ф.

Фирма. Узаконения УССР, утратившие 
силу с введением в действие постановле
ния ЦИК и СНК СССР от 22 июня 
1927 г. «Положение о фирме» (С. 3. СССР 
1927 г., >6 40, ст. 394). 55—226.

— Правила регистрации фирм торго
вых и промышленных предприятий, не- 
подлежащих по действующему законода
тельству обязательному внесению в тор
говый реестр. Отд. 11-й, 27—123.

Флаги. Порядок пользования государ
ственным флагом УССР. 63—240, гл. 1, 
разд. XII.

Фонды. Положение об особом фонде 
по агрикультурному обслуживанию сырье
вых и экспортных сельско-хозяйственных 
культур и продуктивных отраслей живот
новодства. 30—140.

— Образование специального фонда 
целевого долгосрочного возвратного ле
соустроительного кредита Всеукраинско* 
го Сельско-Хоз. Банка на лесоустройство 
селянских лесов. 35—162.

— Новая редакция ст. 2-й н дополне
ние ст.сг. 6 и 7 постановления от 18 авгу
ста 1926 г. «Об окружных фондах креди
тования беднейшего селянства» (С. У: 
1926 г., 49, ст. 328). 39—178.

— Зачисление в особый фонд креди
тования трестированных советских хо
зяйств, поступлений с этих хозяйств по 
единому сельско-хозяйственному налогу 
1926—27 г., за исключением отчислений в 
районные бюджеты. 42—187.

— Создание специального фонда по

премированию улучшенных способов ве
дения сельского хозяйства, путем от
числений одиого процента из поступле
ний единого сельско-хоэ. налога, причи
тающихся республиканским н местным 
бюджетам УССР и АМССР. 55-227.

— Зачисление в особый фонд креди
тования трестированных советских хо
зяйств всех поступлений единого сельско
хозяйственного налога с этих хозяйств 
за 1927—28 г., за исключением отчислений, 
поступающих непосредственно в район
ный бюджет. 67—258.

— Положение о государственном фон
де чистосортных зерновых семян и се
мян трав. Отд. П-й, 27—121.

— Порядок отчуждения государствен
ного имущества при реализации госфон- 
дов и о способе оформления приобрете
ния строений, проданных в порядке этой 
реализации. Отд. П-Й, 29—143.

— Перечень постановлений и раз'ясне- 
кий Наркомтруда УССР, отмененных в 
связи с изданием постановления Нарком- 
труда СССР от 5 июля 1927 г. «Об осо
бых фондах зарплаты и персональных 
окладах». Отд. Н-й, 32—155.

— Новая редакция ст. 2 постановле
ния от 11 мая 1927 г. «О фонде развития 
изобретений, усовершенствований и иных 
достижений в области техники безопасно
сти и профессиональной гигиены» (С. У. 
1927 г., отд. И, № 18, ст. 88). Отд. П-й, 
44—207.

Форма. Предоставление административ
ным органам права применять меры адми
нистративного воздействия к лицам, не
законно носящим форму установленного 
образца. 39—177, п. «г», ст. 1.

X.
Харьковское Научное Общество. Отне

сение Харьковского Научного Общества 
к научно-техническим организациям, на 
кон распространяются льготы, предусмо
тренные постановлением СНК СССР «О 
льготах научно-техническим организаци
ям» (С. 3. СССР 1927 г., № 10, ст. 97). 
Отд. Н-й, 29-135.

«Хаторг*. Изменение устава Акционер
ного Общества «Хаторг». Отд. 11-й, 42— 
194.

Хлеб. Ликвидация Постоянного Хлеб
ного Совещания-при Нэркомторге УССР. 
46-207.

Хулиганство. Предоставление админи
стративным органам права применять ме
ры административного воздействия про
тив хулиганства тогда, когда случай ху
лиганства не подпадает под действие 
ст. 70 Угол. Код. 39—177, п. «л», ст. 1.

ц.
Ценные бумаги. О восстановлении 

прав по утраченным ценным бумагам на 
пред* явителя. Гл. ХХУб (ст.ст. 2251, 225’* 
ГПК). 33-156, ст. 8.



Центральное Бюро Книгообмена с 
заграницей. Положение о Центральном 
Бюро книгообмена с заграницей при 
Украинской Книжной Палате. 66—243.

Цеятроспирт. Инструкция о порядке 
передачи «Центроспнрту» бывших казен
ных винных складов и ректификационных 
заводов. .Отд. 11-й, 28—128.

— О передаче органами милиции ор
ганам «Центроспирта» самогона, не под
лежащего уничтожению. Отд. И-й, 
44—199.

Цивкографх* См. П о л и г р а ф и ч е 
с к и е  п р е д п р и я т и я .

ЦСУ. Сосредоточение в ЦСУ данных 
деятельности частного капитала в раз
личных областях народного хозяйства. 
42—183.

ч.

Частный капитал. Об учет*'" деятельно
сти частного капитала в различных от
раслях -народного хозяйства. 42—16&

Черное море. Образование приморских 
заповедников на берегах Черного моря. 
39—172.

Членство. О праве членства в сельско
хозяйственной кооперации. — Членами 
сельско-хоз. коллективов и кооператив
ных обществ могут быть все граждане, 
ведущие сельское хозяйство либо связан
ные с ним промыслы, ко при этой лица, 
лишенные .избирательных драв в советы 
не могут в числе их учредителей и быть 
избираемы в органы управления и конт
роля; всеми прочими правами члена ор
ганизации он» пользуются. Отд. 1Г-й,
29—142.

Чрезвычайные меры революционного 
порядка. Правила применения чрезвычай
ных мер революционного порядка. 
63—240, гл. 7, разд. IV.

Чума. См. Э п и д е м и и .

ш.

Шествия. Правила, регулирующие 
устройство шествий и манифестаций. 
63—240, «Б» гл. 4 разд. IX.

Школы. См.. У ч е б н ы е з а в е д е н н я .
Школьная перепись. О мерах содей

ствия успешному проведению в 1927—28 г. 
всесоюзной школьной переписи. 66—248.

Штаты. Штаты технического аппарата 
сельсовета устанавливаются райисполко
мом с соблюдением ставок госнормнро- 
вания. 47—212, примечание к ст. 36.

— Порядок утверждения и изменения 
штатов Наркоматов н приравненных к 
ним центральных учреждений, а также 
их местных органов, состоящих на госу
дарственном бюджете. 55—222.

— Штаты центральных учреждений, а 
также их местных органов, состоящих на 
госбюджете, утверждаются один раз в 
год перед началом бюджетного года Сов
наркомом УССР. 65—222, ст. 1.

Штемпеля. См. п е ч а т и  К  ш т е м 
п е л я .

Штрафы. Таксы штрафов за лесные 
правонарушения. 63—240, приложение.

— Инструкция о порядке использова
ния денежных сумм, поступающих от 
взимания штрафов за лесонерушения, 
совершенные в лесах, переданных в поль
зование земельных обществ н об’едине- 
ний крестьянского трудового населения, а 
также государственных, общественных и 
кооперативных организаций и от про
дажи отобранных у лесных правонаруши
телей предметов. Отд. П-й, 46—212.

э.
Экспертиза. См. И н с т и т у т ы  Н а 

у ч н о - С у д е б н о й  Э к с п е р т и з ы .
Экстерны. Об экстернах в институтах.

30—141.
«Электрика». Новая редакция ст.ст. 

8, 11, 16 и 62 устава Акционерного обще
ства по применению электрической энер
гии в сельском хозяйстве Украины «Элек
трика». От. П-й, 46—219.

Электрофккацня. Устав паевого това
рищества электрофикацн» Винницкого 
округа «Вннэлектро*. Отд, Н-й, 40—187.

«Электрохлеб». Изменение устава Пае
вого Товарищества «Электрохлеб» Отд. 
П-й, 42—192.

Эпидемии. Новая редакция ст. 6 поста
новления от 25 августа 1926 г. «Об обяза
тельной регистрации заразных и остро- 
эпидемических заболеваний и сообщений 
о них».—Об ответственности а админи
стративном порядке за несоблюдение 
указанных выше правил о регистрации и 
сообщении о заразных н эпидемических 
заболеваниях и в уголовном порядке зо 
время эпидемий. 44—197.

— О пенсионном обеспечении лиц ме
дицинского персонала, работающих по 
борьбе с чумой, а также, на случай их, 
смерти, членов их семей. 66—242.

— Положение о горсанэпидах. Отд. 
П-й, 46—211.

Эпизоотии. Предоставление админ к*- 
стративным органам права применять ме
ры адлпдаистративного «содействия за не- 
извещение обязанными к тому лицам» о 
заразных заболеваниях иди о падеже 
скота. 39—177, п. «б» ст. 1.

Этнкеты. Всякие этикета на изделиях 
промышленных заведений на территории 
УССР, фабричные знак», марки, условно 
сокращенные названия к фирменные 
названия и т. п. необходимо делать на 
украинском языке, при этом допускается 
параллельный текст на любом ином языке. 
34-157, ст. 16.

к>.
Юбилеи. О порядке разрешения 

празднования юбилеев государственными 
учреждениями и предприятиями. 42—182.



«Южный Розютыш». Порядок органи
зации и деятельности администрация по 
делам Акц. Общества «Южный Розниц- 
ник» в г. Одессе н общих собраний кре- 
диторов Акц. Об-ва «Южный Розничных». 
Отд. И-А, 35—163.

Юридические курсы. Положение о 
юридических курсах Народного Комисса
риата Юстиции УССР, 32—150.

Юридические лица. Юридические лица 
могут получить строения в собственность 
по денационализации на основании хо
зяйственно-трудовой связи. Отд П-й, 
23-105.

— Профессиональные союзы в целом 
и их междусоюзкые об’едкнения являют
ся юридическими лицами. Отд. Н-й, 
27—125.

— Общество Красного Креста УССР в 
целом и его отделения: о АМССР, окруж
ные н транспортные при Упол. НКПС и 
при правлениях железных дорог пользу
ются правами юридического лица (вов. 
ред. ст. 4 положения об обществе Красно
го Креста УССР), 32—151.

— Центральный и городские селян
ские будынки являются юридическими ли
цами. 33—154, ст. 4.

— Во время приостановления деятель
ности артели, последняя существует как 
юридическое лицо, со всеми вытека
ющими отсюда последствиями и отвечает 
по своим обязательствам. Отд. Н-й, 
44—196, ст. 5.

— Во время временного приостановле
ния хозяйственной деятельности коопе
ративов, они продолжают существовать 
как юридические лица со всеми вытека
ющими из этого последствиями и отве
чают полностью по своим обязательствам. 
Отд. Н-й, 44—195, дополнение.

Я.
• Языки. Положение об обеспечении 
равноправия языков и о содействии раз
витию украинской культуры.

Гд. 1.—Общие положения.
Г л. И,—Об языке, прюмаюемом в госу

дарственной жизни УССР.
A. Об языке законов, правитель

ственных и ведомственных по
становлений и распоряжений.

Б. Об явыке государственного 
герба, государственных печа
тей, штампов, вывесок, плака
тов, об'явлений, разных эмблем 
» т. п.

B. Об языке актов публично-пра
вового характере и разлитых 
словесных обозначений публи
куемых для всеобщего сведе
ния.

Г. Об языке делоеодетве и сно
шений государственных орга
нов к организаций.

Д. Об языке делопроизводства и 
ведения дел в судебных учре
ждениях.

Гл. Ш. Об языке в учебных заведениях 
и научных учреждениях.

Гл. IV. О применении языков в нацио
нально-территориальных административ
ных единицах.

Гл. V. Об обеспечении равноправие 
языков национальных меньшинств, ке вы
деленных в национально-территориаль
ные административные единицы.

Гл. VI. О равноправии языков в 
АМССР.

Гл. VII. О специальных органах и ме
рах к обеспечению равноправия языков 
в УССР.

Гл. VIII. Об ответственности за нару
шение правил настоящего положения. 
34—157.

Ясли. Введение платности в яслях для 
более состоятельных категорий трудя
щихся. 32—147.

— О развитии и улучшении работы 
яслей и комнат для кормления грудных 
детей на промышленных предприятиях 
с массовым, применением женского труда. 
39—171.


