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За Управдяющаго Минист реівомъ
Фйнансовъ, Товарищъ Мидистра (подписалъ) Р о м а н о д ъ .
25 ФевраЛЯ 1904 года.
В рно: За Началыпгка Отд л нія (подпись).

Гвльметскаго ссудо-сберегатешаго тоеарщества.
I. Права и обязанности товарищества.
1. Гельметское ссудо-сберегательвое товарищество учреждается въГельметскомъ приход , Феллинскаго
у зда, Лифляндской губерніи.
2. Товарищество им тъ ц лью доставл піе своимъ
членамъ возможности: а) получать ва необременительяыхъ условіяхъ ссуды для удовлетворевія хозяйственвыхъ яотребвостей; б) пом щать сбережевія для яриращевія изъ процеятрвъ и в) пользоваться восредпичествомъ товарищества при покупк необходимыхъ для
хозяйствевныхъ надобност й членовъ предметовъ и продаж произведеній ихъ труда.
3. Товарищество учреждается ва средства (паи),
вносимыя участниками оваго въ порядк , указаиномъ,
ст. 24. Къ средствамъ этимъ присо диняются ето (100)
рублей, пожертвованные Гельметскимъ сельекохозяйетвеннымъ обществомъ, а также вс суммы, кои могутъ
быть впосл дствіи пожертвованы ва усиленіс средствъ
товарищества.

Дгйііігі.
Кіппііап
КаЬатіпівігі еяі
Міпіаігі аЬі (аііа кіі^иіапий) К о ш а п о .
25 у еЪгиагіІ 1904 а.
Оід : Даовкопна-йіета еекі (аЦкігі).

рОДпзкІГІ.
1. феіте І а е т і ф ^оіи=ц^і)Чіё фіаіа!(е §еІше
ЩеШтШ, ЖіЦапЬі таа!ошіаё, Шгоітааі.
2) ІІЭДіфІ оп оіЯіахЬгН ота ІШтеіеІе \ ои
таІіЫи Ща: а) гаЗІи^еіа ішдітШеда шаіаиЬиё=
Шс іашііиЗіе \аоЫ Іаеіш[ааЬа; Ь) !одиіиЬ га^а
ішгеёр реаіе ?а[ц !стЬта раппаіа Ііі!теіе та(ап=
ЬиЗІШе іагшііиёіе о[іті(е \а пепЬе іоб|ааШ§іе
тййті(е (ішгеё ШЭДе шфіаШи[і іагшііаЬа.

3, Щі{иё а|иіаіа![е пепЬе гсф іиттаЬе
(о[аЬе) юпгаі, тЫ (ета ІШтеіе рооіі § 24=Ьа§
Іа^епЬаЬіЬ !огга іагеіе р[ета?[еіа![е. ^епЬе
га^а [шпшаЬе іиигЬеагшаі:а?)е $еіте $оШшее§іе
8сН[і рооіі атгеіаіиЬ [аЬа (100) гиЫа, т;|ата
?а Іш? гаІ)а (шптаЬ, тіё еі)! еЬаЗріЬі іі§і(н{е т?
гаиЬи[е [іштіЬаті[е?§ стпеШа![е.

_
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4) Товэрищество можетъ: а) пріобр тать въ
собств нность,
а равно нанимать илм бозвозмездно
получать въ пользованіе недвижимыя ішущества, нсобходимыя для пом щевія своего управлевія и устройства
складовъ для храненія принимаемыхъ въ закладъ, а
равяо иродаваемыхъ по порученіямъ членовъ предметовъ (ст. 6. п. г, ст. 46, п. б, ст. 69 — 72);' б)
вступать въ договоры и обязательства и в) искать и
отв чать на суд (Положеніе объ учрежденіяхъ мелкаго кредита 1-го іюня 1895 года ст. 4).
5. Товарищество можетъ принимать пожортвовавія и производить отчисленія изъ прибылей (ст. 77)
яа образовавіе особаго фонда для выдачи пособій своимъ
членамъ и ихъ сем йствамъ при несчастпыхъ случаяхъ
и яа другія общ полезныя ц ли, опред ляемыя Общимъ
Собрані мъ (ст. 113, п. б),
6. Товариществу предоставляется производство
сл дующихъ оборотовъ:
а) пріемъ деяежяыхъ вкладовъ (ст. 34 и сл.),
а также пріемъ суммъ, пожертвованныхъ для усиленія
его оборотныхъ ср дствъ (ст. 3 ) ;
б) заключеніе займовъ (ст. 43 и 4 4 ) ;
в) выдача ссудъ членамъ товарищества (ст. 45
и сл.) и
г) производство поср дническихъ оиерацій по покупк предметовъ, веобходимыхъ для хозяйственныхъ
надобностей членовъ товарищества, и по продаж нроизведеній ихъ труда (ст. 69 и сл.).

-
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4. ІОДнё юоіЬ: а) іахтІіНа ІиНтаіа Ш*
гапЬцр ота {цІ}а*ц[е а^иЩаП \а рапЫІШеіа*
шаіе, Іііі !а Іііітеіе [оошіі тййЬагоаіе асфЬе
^оіиІоЬиЬе а[иіаті(еГ8 (§ 6, рЬ. е, § 46 ріі. Ъ,
§ 69—72) отапЬоЬа, гхЩата !а йіігіЬа еі)! ііто
іа)піа ІагтііаЬа шМа; Ь) кріщиіЪ Ща \аЩи&
Ьі[і енеіе рсаіе Шіа [а й) Щіиё тиЬа \а
Шіа.
(ШіЫаеіш ащіпШ {еаМц§ 1 ііштй 1895
ааЩІ, § 4),
5. ІІЩиё гсШЬ ашіеіцр' шаёіп шоііа )а !а=
)пЪг\і іеаіпшаі іади (§ 77) і)еагаЩе іодошага=
іариаіі ф*аті[е!8 аггоаіа, ?и[1 ЩЩг Шітеіеіе
Іа пепЬе реіёйзпЬаЬеІе ЪжеПіШ хті аЫ апіа![е,
Іа !а шииЬе йІейіЫ$іа|цОДцЬе оШагЬеіе реаіе
шйагаіа, тів реаГооёоІеГи рооіі ага ійЬепЬаіаЙе
(§ 113, рй. Ъ).
6.

ЩіГц)еІ ои ІиЬа }агдгш[і ІаІВД

еііе

а) хаЩШг 1}оіц[цттаЬе гсаШшбітіпе (§
34 іаіа дш.), піі Іиі ?а итітаЬе гоаШгобітіие,
тіЗ іаІііи(ЫаріЫі {ішгепЬошНеІв аітеіаШЬ ші
(§ 3);
$ ІаеішЬе Щетіпе (§ 43 іа 44);
ІІ) іЩще Ш!теіеІе ІаеішЬе апЬтте (§ 45
Іа ііігат).
е) ша^еІаІНц&е іттеіатіпе Щіще йІШіг
таіаріЬаті[е іахЬгаЦаЬг орті?е *а пепЬе 1оо{ааЬи8іе
тішті|е ішігеЗ (§ 69 іа іагдт).
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7. Товарищество им етъ печать съ ознаЧеніем
его ваимевовавія.
8. Вс писъменныя свошевія товарищества съ
правительствеввыми устаіювлеігіямии должвоствыми лицами освобождаются отъ гербоваго сбора (Уст. о герб.
сбор , ст. 69, п. 6).
9. Товирищество подлежитъ платежу сбора за
право торговли и промысловъ на освовавіи Положеяія
о государствеввомъ иромысловомъ валог .
10. Товарищество обязано во всякое вр мя
нредставлять, по требовавію Мивистерства Финансовъ
и назнача мыхъ Министромъ Финансовъ ревизоровъ,
вс касающіяся товарищества св д нія (Положеніе объ
учрежденіяхъ мелкаго кредита 1-го іюня 1895 года.,
ст. 24 и 25).
11. Попечителемъ товарищества состоитъ лицо,
избираомо ежегодно Гельметскимъ сельскохозяйственнымъ обществомъ, съ правомъ иолучать отъ посл дняго
періодическія св д нія о ход оборотовъ, производить
ревизію д лопроизводства и счетоводства товарищества
и участвовать въ правительственныхъ его ревизіяхъ.
12. Овободная часть оборотныхъ средствъ, за
исключеніемъ суммы въ наличныхъ деньгахъ^ иотребной для производства текущихъ оборотовъ. должна
быть вносима въ учрежденія Государственнаго Банка
или въ государственныя сберегательныя кассы, или же
пом щаема въ государственныя процеитныя бумаги,
подлежащія храненію въ т хъ же учрежденіяхъ.

*- 7
7.

Щі[іі|еІ оп ота пітеда рЩгх.

8. йШ йЩ\і\г Ща\ а§еШ шаІіі)ц[е а\иііШеда |а атеМ!цЬедагоаЬа§іаіа!|е іетреІта!)іі(і.
(&етреІта!)ц (еаЬШ§ § 69 р!і. 6).
9. й^і|н§ ?йіЬ !аіірГеті|е іа агі аіаті{е оі=
ди^е рооіер: Шііді ібоШ|ета!(и [еаЬц[е рЫ)\а\
та![ц айа.
10. йЩпё реаЬ ЭЗДатпгіёіешті еЪ)Ша§а?
тіпіЦгг рооіі пітеіаіиЬ гегоіЬепііЬе іібиЬтЦе реаіе
ідаі ф і ІШ ііГ)і[н[еЗ[е рішШгоаЬ ІеаіеЬ еііе апЬ=
та. (ШіІеІаегш=а{иііШе |еаМи§ і іштір; 1895
а. § 24 іа 25).
11. І11)і[и(е ^ооЫапЦаи оп феіте $бйи=
тееЗіе
еіір рооіі" ааёіа реаіе гоаШаго Ц\І, !еЬ
ІеІ бідиЗ ои іі§і[и(еІі аёіаЬе !аіди !оІ)іа аіаіаг=
дгі!і[і іеаіеіЬ {ааЬа, ііі^іф а§)ааіаті|"і }а аггаерЬ
Ьаті|і гешіЬеггЬа |а шаШ)ц[е ш т ф т Ь е { 1 о[а
гобііа.
12. ЗліШи[е !арііаІі таЬа о^а ШІеЬ реаіе
)ц1огаІ)а,-тіЬа іооІЗтаіе іаШиёіе Шое|"аа1ті[е?3
іагшіё щ, гііді=раида а[ніШе§і"е еІ)І гііді ^оіи€а^^аЪе§Уе [іё|е та!ёіа, еі)! іайе гііді ргоі}епЬЬ
раЬегНеё)е рашга, тіЗ пеОДагааЬ.еЗ а|цШ§іеЗ аіаі
реаЬ ^оііата.

Яж.

у

лаі

П. Составъ товарищества и отв тственность
членовъ по его обязательствамъ.
13.
Въ члены товарищества могутъ быть принимаемы: а) лица обосго пола Гельметскаго прихода
и окружающихъ его селеній и хуторовъ, отстоящихъ
отъ м стонахождонія товарищества не дал е тридцати
верстъ, достигшія соверш ннол тія, им ющія право
распоряжаться своимъ имуществомъ и жительствующія
въ м стиости, гд д йствуетъ товарищество, и б) то-.
варищества, артели и другіе подобные союзы, д йствующіе на основаніи учрежденныхъ для нихъ уставовъ и правилъ или на основаніи письменныхъ договоровъ.
Прим

ч а н і е К Къ пріему въ члены ссудо-сберегательнаго товарищества не допускаются: а) лица,
состоящія членамидругаго есудо-сберегательнаги
ИЛИ кредитнаго товарищества, и б) до истеченія
указаннаго въ ст, 20 срока. лица, исключенныя
изъ другихъ или того же ссудо-сберегательнаго
товарищества (ст. 18).
Прим ч а н і е 2. Малол тніе и несовершеннол тніе
насд дники члена товарищества, до погашенія
лежащихъ на нихъ' обязательствъ, могутъ сохранить свое участіе въ товариществ въ лиц
своихъ опекуновъ или поиечителей.
14.
Избраніе членовъ товарищества производится закрытою баллотировкою шарами простымъ большинствомъ въ Общемъ Собраніи (ст. 1 1 3 , п. в ) ; по
постановленію посл дняго, право избранія членовъ можетъ быть предоставлено Сов ту товарищества (ст. 1 1 4 ) .
Прим ч а н і е . При пріем въ члены товарищества,
упоминаемыхъ въ п б. ст. 13 товариществъ, ар-

- I
!і. йізВДс Шітеіор іа ИШпеіс птЗіпШё Щ<
13. ІВДи^е Ш!теіеІЗ шбітаЬ ("ааЬа: а) тб=
Іетар; ("идир: ірІиЬ §е!те !і§сі!отт[і іа іета
йтЬги}е$ [еіёшаіеСі ШаЪг\і іа іаІиЬер, тіё ЩЩе
а\\йоЩі тіііе Ше (30) Ытеійтпе гаеШа Іащеі
еі [еі{а, ШЗеаЩеЬ оп, ота гсагапЬіф Ше оі)"иЗ=
Іаоа габішаЬ }а Ш)і|и)е іедегаи)е рііг!оітаё еІатаЬ,
Іа Ь) ЩЩгЬ, агіеШЬ іа іеі(еЬ (еПе}ата?еЬ Щгп*
ЬиіеЬ, !е§ пепЬе іаггоіз ШтііаіиЬ рШ)іиЗ!ігіаЬе іа
тШхШг еі)! йфІШиЬе ІеріпдШе рбіцаі ібоЧагоаЬ.

&а*)спЬиЗ 1. Яоепи* іа ^ош*й^Іи|е ІШтеІёеі ЙШІ (ааЬп: а)
іІііиЬ, Ы іеЦг Іаепи- іа І)0Ш=Ш)і)и{е ІііІтеЬ оп, іа Ь)
р и Ь , Ы ігЩі гЦ Щг\ша\і Іаспи* іа Щ& ЩхЩ.
шаііа т ЩЬгімЬ (§ 13) гаШе етіе, Ьіі § 20Ьа§ пі*
теіаіиЬ Щіащ тййЬаШіииЬ. оп
3;й1)спЬи§ 2 ЙаріЪеаЩеЬ іа айаеаЩеЬ ВДиІе Ш!те ріЬ
гііаЬ тоігоаЬ пепЬе ргаі оіегооіе І'о'^п§іпЗіе йШтпі|епі
ота ее[і Ео^оіе еі)! І)ооМапЬіаіе ШЬі и^іііф о|аиШ'иЬгН істЬа.

14. Щі(и[е Ш!те(е шоііттс {штеіаіа!|е
рШооёоІеІШ !ішНЬеда {аіа раІеапЬті[е ісеі
1\Ща раіеепати^еда '(§ 113, р?і. й); рсіаіооёоіеіи
оі|и|е (агеіе гсбіо ІШтеіе шаііті^е бідіф Ш?і)и[е
поииЬзди 1)ооІЬе апЬа (§ 114).
&йІ)епЬиё; § 13 рІі, Ь аГІ іііІ)спЬаіиЬ йЩ\\Ш, ахіеШЬе
\а іеШе [еИфтаЮе йЬепЬиЗІе №аШішоіжі|еІ Ш}і{ц|е

-

іб

телей и другихъ подобныхъ союзовъ, каждый
изъ нихъ водвергается баллотировк , какъ одно
лицъ.

15. Каждый членъ товарищ етва при вступленіи
своемъ въ оное, обязанъ представить подписку въ томъ,
что принимаетъ на себя, на основаніи круговой поруки, отв тственность по обязательетвамъ товарищества, заключеняымъ какъ до вступленія его въ товарищество, такъ и во время пребыванія его въ ономъ.
Отв тствевность сія ограничивается двадцатикратною
суммою ваевыхъ взносовъ каждаго члена.
Кром того, каждый члевъ обязавъ единовременно
или постепенвыми взносами составить пай (ст. 24).
Прим

ч а н і е . Сверхъ того, каждый виовь поступающій членъ обязанъ сд латьединоврем нныйвступной взносъ въ разм р
одного рубля, иричисляемаго къ запасному капиталу,

16. Члевъ товарищ ства, желающій выйти изъ
состава онаго, обязанъ уплатить предварителыю свой
долгъ товариществу, хотя бы срокъ этому долгу еще
не ваступилъ, и освободить себя отъ поручительства
по займамъ другихъ членовъ.
17. Независимо отъ указаннаго въ ст. 16 добровольнаго выхода изъ состава товарищества, члевъ
товарищества считается выбывшимъ изъ онаго въ случа
неуплаты въ срокъ обязательнаго паеваго взыоса или
въ случа наступленія одного изъ условій, препятствующихъ, по ст. 13 с го Устава, прим. 1, состоять членомъ товарищества.
18.

По постановленію

Общаго Собранія или

- іі

-

ІіШиеіе Щіа ІапдеЬ ідай!§ ш і Ь ф пади йІІі! Щі
Щ&капЬтЦг айа.

15. Зда ЦЩс
Шде реаЬ й^і|и|её[е аШ=
ті|е Іоххаі а&Ща апЬта, еі іета Ш(ШаЗіі!и)е
та§іиіатііе рбІ)іаі Ібіде яепЬе йЩи)г ЩиШШ
ее§ таМШаЬ, тіЗ иЭДиЗ еіше іета )і8{еаёіштр-,
!иі !а іета ОДВДеЗ оІетіТе аіаі ота реаіе ші
тбіпио. @ее шаётіиё иХаіаЬ ідаі й^еі ШІтеІ

Іииі ЩгЫтпгтЩг

о\атаЦи {иттат.

$еа!е Щг реаЬ іда Шдс Ш)е!оггада гЩ \М*
Ійгдиіі та!{еіашаіе |иттаЬе ШЫ ота о(а р?е
т а Ь т а (§ 24).
%&§гпЬи§:
^еаіе кПе та!{аЬ іда ии§ Шдс ііОДіфЗіе а&
іиЬгё ЩгІохЩйІ йШ хпЫа ЩеаШт^ъ хаІ)а, тШ іа*
дагоага іарііаіі і)\йіа \ааЬ агшаіиЬ.

16. Юііде, Ы ЩЩе\і ЩаЬ гойЦа аШЬо,
реоб Ш)і?и{еІе Ібіде оеаіі оша шбк ага таЫтоц
Ьй !а гсбіа Ш)іаед пзееі Шіеді еі оіе ібиЬішЬ, }а
$гаЬ ешга[і іеіёіе ІШтеіе ІаепиЬеЗ Іаете^е Щп$*»
іе[і табаЗіата.
17. $еа!е § 16 Ш)епЬаШЬ ргіііаДОШі Ш*
Іаа8іиті?е ашаіаЦе ЭДВДе Піде таІіаа§ііти!ё,
« !иі іета (ітЬиЗІі!ио[ата!{и Щіа\аЫ а а г\ таЦа,
гЦ Іиі ттхі {ейе р5І)іи§Кгіа 13 рагодга^гоі 1
ій|епЬи(е§ ШеЗрапШЬ ііпдітіпе іеЬа іаШіаЬ Іііде
о!ста}і
•

18.

феаІооёоіеШ еі)! ибииіоди оіЦе р ф

Оов та, если онъ на то уполномоченъ Общимъ Собраніемъ, могутъ быть исключаемы изъ состава товарищества члены, не иснолнившіе, безъ достаточно уважительныхъ прйчинъ, своихъ долговыхъ или по поручительству обязательствъ предъ товариществомъ, и равво
и не, исполняющіе Устава, законныхъ постановлевій
Собранія и Сов та и законныхъ требованій Правл нія,
а также члены, подвергшіеся иаказанію по суду.
19.
Выщедшій или исключенный изъ тозариідоства членъ остается въ теченіе трехъ л тъ отв тственнымъ з^ обязательства товарищества, заключенныя
до выхода его изъ состава товарищества. Днемъ выхода считается день смерти, или депь доброволыіаго
заявленія члена о желаніи оставить товарищество (ст.
1 6 ) , или день, въ который состоялось постановлені
объ исоючоніи члена (ст. 18), или въ который наступйло условіе, препятствующее быть членомъ товари
щества (ст. 1 3 прим. 1).
20.
Членъ исключенный изъ товарищества, можетъ быть принятъ въ оное порядкомъ, установленнымъ
для пріема новыхъ членовъ (ст. 14), не ран е двухъ
л тъ со дня исключенія.
21.
быть мен

Число членовъ
двадцати.

товарищества

не можетъ

III. Паи членовъ товарищества.
22.

Каждый членъ товарищества можетъ им ть

-
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\й\, Ыі шііифі (еЙе?§ реа?ооёоІе?и рооіі: шоіі ои,
шоішао н^і(и[е(і неео ІііІтеЬ гой!іаІ)еіЬепіЬ |ааЬа,
!е§ ііта Шйаіі Іпрресіатаіе ІаеішЬеЗ гЩ !ае?
те^ейа ііЬЭДе гоаШ ШіщЬ еі оіе, піі[ата !а
пееЬ, Ш \)Ъ§\иШща, \гаЬтШіа реа!оо§о1е!п \а
ішті!оі)іі о ф р \а |иІ)аіц[е |еаЬиёІі!!а пбиЬті|і еі
ійіЬа, !иі Ы пееЬДеё !о§1и!апёіи(е айа оп ІстдетіЬ.
19. Щі[ше[і таІіааёітшЬ е^! тйІ{а ^еіЬеіно Іііде ісіаЬ !о!пі ааЗіаі пепЬе йЩч)е ЩиЗіпШ
гг\і та§Ш*аіа!3, тіЗ еппе іета іі1)і|и[е[і шЭДіааЗ*
*иті[і іе$\иЪ оп. ШІ}ааШтп|е рйегоа!§ агшаг
іа!(е (пшараего, еі)! рсіего, шШаІ Шде ргііісфІЬ
Ьйі Ша іВДи{с[і [аІ)!пті(і ісаЬа аітаЬ (§ 16),
еЬ! раеш, тШаІ тййгиЗ ІШте шсі1|аІ)еііті?е !о^1а
\гЩ (§ 18), сЩ тіПаІ рбЬіиЗ тіё іВДше Щ!те!3
о!еті[і ІееІаЬ, таіёшН і'аі (§ 13, Щ. 1).
20. Йііде, !сё й!)іппе(і шаІіа^сіЬеІнЬ оп,
\ о\Ь |ейе Іогга ісігеіе іі^іииеёіе шаШіШбеіііЬ [ааЬа,
т\ё ниіе ІШтеіе ша$иі№Шті[е!§ таагаШЬ оп
(§ 14), ода ткіе еппе Щ\с аа%\с\і юаІіа^еііті[е
раеша[і агтаіпЬ.
21. Й§і{и{е ІШтеіе агш еі гсбі айа !а^еІіітие ойа.
III* Ш)і|и|е ІШтеіе ф Ь .
22.

Щеіді

іВДф

Ш!теІ еі оЫ іОДн(е§

-
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въ опомъ н бол е одного пая (Положеніе объ учреждоніяхъ м лкаго кредита, ст. 12).
23. Закладъ и всякаго рода передачя. пая или
паеваго взноса другому члену товарищества или постороннему лицу не допускается (Тамъ же).
24. Разм ръ полпаго пая, одинаковый для вс хъ
членовъ, опред ляется въ пять рублей. Паи можетъ
быть внесенъ единовремепно, при вступленіи члона въ
товарищсство, или же можетъ быть составлеиъ отд льными взвосами, разм ръ и срокъ коихъ опред ляются
общимъ собраніемъ (ст. 118 п. г), но не мен е десяти процентовъ полнаго пая въ годъ.
25. Увеличеніе разм ра пая, но не свыше ста
рублей, допускается по постановлепію Общаго Собранія
(ст. 113, п. г), только когда 2 /з членовъ будутъ влад ть полными паями*) Уменыиеніе же разм ра пая
допускается но иначс, какъ съ разр шеиія кредиторовъ
товарищества, влад ющихъ половиною суммы его обязатолъствъ.
26. Въ случа уменынеиія разм ра пая, членъ
товарищества остается отв тствеинымъ въ ирежнемъ
разм р (ст. 15) по вс мъ обязательствамъ товари
щества, возникшимъ до истеченія того года, когда
означенное уменыпеніе посл довало.
*.) Общимъ Собраніемъ 1 августа 1904 г. иостановлено
В ІИЧИТЬ ризм ръ пая на сто рублей, разр шая пополнить
его годовыми взиосами не ниже 10°іо съ полнаго разм ра
пая, т. е не мен е 10 руб. въ годъ, при чемъ допуекаются
полугодные взносы не мен е 5 рублей, а именно: 5 руб, кі)
и 15 іюня рублей къ 1 декабря.
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хоЩт іиі Ш о|а оИа (ЯБеіЫаепи фіііЗіе
[еаЫиЗ, § 12).
23. 0?а гЦ о(ата!(и рапШ=рапетіпе іа
іда[идіте еЬа(і<тЬтте іеі{еІе ііЩп^г ІШтеІе е!)Е
ІбгтаЩеІе і|і!иІе ші ?ее1атЬ. (©еаЦатаЗ).
24. Хаіе о(а УиишЗ оп ІбідіІ Ш!теіеІ Щг-~
)щ\те \а ^еаіаЦг шііе гиЫо реаіе. Сііде тбіЬ
тпа о^а, Й§іГи(еЗ(е р}еаЗШЬеё, йЫоххща, еі)!
!а іі![і!иіе ісідиЬе Гаира, тійе |тші?е іа ій^Ціа
реа!оо§оІе! ага таагаб, ага т а Ш а , ІпіЬ іаота!=
|ио еі Іоф, ааёіа Щха ггііііе гоеЩетаЬ оПа !иі
1 0 % іеггоер; о[ар.
'
25. 0[а [иигир ШЬаіа!(е рЫооЫгЫ оі|ир
тооЬа (§ 113, рп!і. е) й т і Та|а гиЫаиі !бгдеіі=
2
ЬаЬа, !иіЬ аітШ [іі§, !иі /з ШЕтеіЬ іегтсЬ о)*аЬ
мг ага таЙпиЬ.*) 0|а Чжхик та^спЬатіпе оп
аітііі ріЗ тбітаШ, ?иіВД-ц{ешбІаіЛііао, ІеЙсЬе
!ае§ г о|"а ііВДиіе !о§и8ШЗіе І и т т а р оп, ?ео<1
ІнЬашаЬ.
26. 0)а ишпііе ша§епЬаті[е ІоггаІ гаа31и=
іаЬ ЩЩг Іііде епЫ{сё [тіги|е§ (§ 15) !бідіШ)Ь
|и(е !о^пёіи§іе еер, тіё етае іеПе асШа Ібрри
ібиЗішЬ оп, тШаІ гоа^епЬатіис |ЙпЬі8.
*) 1 аиди§Ш 1904 а. оІ\и$Ш реаЫЗоЫ о)"а 1"ииги[і: | ф
х Ма рсаіс ІбгдеиЬаЬа, тіЬа шШе шаІ)ет !иі ! і т т е рхоЦт&Шг ща
аа§іа§к. ЩгтаЦпЬс Ыра ЫЬаіаЦе ШгепЬаЬа, {. о. тШе іоЩгхп Ы
10 гиШа аа$Ш, Ьх§ іиигсЗ Іа рооХеаа§іаИ|і ТП«ІНІ[ІЬ, тШе аИ 5
хиЫа, ІиЫЩг, \а пітеіі: 5 х Ыа 1 іштйЗ іа 5 хпЩ I ЫЦтЬхіЦ,
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27. Принадлежащій вышедшему или исключениому изъ товарищества члену (ст. 17 и 18) пай
возвращается ему ио позже истеченія трехъ м сяцевъ
по утвержденіи Обідимъ Собраніемъ отчета за тотъ
годъ, въ которомъ овъ вышелъ изъ товарищества, при
томъ не инач , какъ по уплат имъ вс хъ его обязатольствъ предъ товариществомъ (ст. 16).
Прим

ч а в і е : Уплата чавтй долга, соотв тствующ й
разм рупая выходяіцаго или исключаемаго чл на
мож тъ быть въ уважительпыхъ сл^чаахъ отложена, безъ начисленія процентовъ и пени, до
срока, установленнаго настолщею статьею для
возвращеиіа пая.

28. Въ случа смерти члена товарищества, припадлежащій ему пай возвращается въ норядк , указанномъ ст. 27, его законнымъ насл дникамъ, по предъявлвяіи ими надлежащаго удостов ренія въ утвержденіи
пхъ въ иравахъ насл дства, или же употребляются
согласно зав щательному распоряженію умершаго.
29. При обращеніи, въ исполненіе судебнаго
р шенія, взысканія на принадлежащі члену товарище
ства пай или паевую долю, оные выдаются въ порядк ,
указанномъ въ ст. 27.
30. Членъ, при поступленіи въ товарищество,
получаетъ изъ Правленія именную разсчетную книжку,
въ которую вносятся вс его денежные обороты съ
товариществомъ, за исключеніемъ воадовъ, и которая
дюлжна храпиться у него, какъ доказательство произвзденныхъ съ ыимъ разсчетовъ. Въ случа утраты
разсчетной книжки, по заявленіи о томъ Правлонію,
члену выдается новая разсчетная книжка.

-
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27. Й§і[и(с(і гайІіааЗішшЬ гЬ/1 №аІіа^еіЪе=
іиЬ Ш!теІе (§§ 17 іо 18) аиіаік іета о[а, тіііе
Щешаіі Іоіте ! т і іоо![и рсіга[і (еЬа іада{і, !иі
реа!ооёоІе! [еПе ааёіа агиапЬе оп !іптіашіЬ, гаіЬ
Іаі Іііде ііфіЗДер: ІаДОиЬ, \а аіпніі \\Ы, !пі іета
!5і! ота гоЫа !о|и§ш{еЬ Ш)і)"и}сгоаЗШШШшооп
(§ 16).
2аІ)епЬи§: Жоіа йгата!§ті[і шоіЬ ІидирееіеіваіеІ ШЬа=
ЬеІ [еЬа Шо Ь, Ы раііи тйііааёііігоа гЦ \ъЩаЩЬгІ(йт
ШІте о|а (іш иё гоаііа іееЬ, (ейе Щіаіапі еЬа[і ііхЫа,
гаі§ |еИе|іпа(е§ раха$ха )т§> іада|і та!§тпі{еІЗ ИІШЙ*
ШЬ оп.

28. Щ)і|и[е 1іі!те )'пгта ?оггаІ та!(еіа!|іе
іета рагаіі оіет о(а § 27=Ьа§ іаІ)епіаіиЬ ! о г т
Іагеіе іета (еаЬпШ!ноеІе рогііаіеіе х Ща, Іиі пееЬ
}ейе!о{)а}е іштіЗШіе ота рагіті)"е бідпёіеё ?іппі=
іаті|е Ше еііе псіііатао с ^ о|а іагтііаіа!)"е іайе
{игеіа тііта(і іа^іті(і (іеёіатепіі) тоооа.
29. ЙІІІ Щіи оЩг Шіті{е!§ пбиотіпе
йІ)іВДе ШІте о^а гІ)1 о)*ата![и реаіе рббгаіа![е,
[ііз та?іеіаі)е иееЬ [еПе Іохха ійгеіе таііа, пади
§ 27 іа!)епЬа№о оп.
30. ІІ1)іііііеЗ}е (іфаЗіііЬеЗ )ааЬ Шде }и^а=
іи?е !ае|і ота піте реаіе агте=гаатаіп, !иІ)н
реаіе ^оіи^шптаЬе, !оі! іета гаІ)аЩеЬ аё}ааіаті)еЬ ШЩц[еда йЫ ІххіиШаІ)е; [ее гаатоі реаЬ
агшеіе ібепЬи|е!§ Ні!тс ^оіЬа іаата. ШаатаШ
ага ІаЬиті|е ГоггаІ, !пі СеЬа іШ)аііі[еІе оп іеаіа=
іпЬ, аиіа!|с Ш!тсІе ппЗ гаатаі.
0
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Обязателъства товарищества.
Общія положенія.

31.
Обязателъства товарищества составляются
изъ вкладовъ и займовъ. Общаясумма обязательствъ
не должна пр вышать бол в ч мъ въ пять разъ общую сложность сд лаиныхъ паевыхъ взносовъ н запасваго капитала. Первоначальный заемъ, дапный товарищ ству при открытій его д йствій (ст. 3), въ расчетъ при опред леніи общей суммы обязательствъ.
32. Обязателъства товарищества обезбечиваются
его прибылями, капиталами и вс мъ имущсствомъ, а
также имуществомъ его членовъ въ пред лахъ, указанныхъ въ ст. 15.
33. Указанные въ ст. 32 капиталы и имущества служатъ обезпеченіемъ обязательствъ товарищества
въ нижеуказанномъ посл довательномъ порядк : а)
годовая прибыль; б) запасный капиталъ и в) все ирочее имущество товарищества. Неиокрытая изъ сихъ
источниковъ сумма обязательствъ взыскивается съ паевъ
членовъ соразм рно взносамъ, сд ланнымъ каждымъ изъ
нихъ. При недостаточности и этого источника, взысканіе обращается на имущество членовъ, на основаніи
ст. 15.
Въ случа н состоят льности н которыхъ членовъ,
причитающаяся съ нихъ доля взысканія распред ляется,
согласно ст. 15, между остальными членами.
А. В к л а д ы .
34.

Денежные вклады обязательно принимаются

IV
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Ш)ВДе №іа -ОДШи{еЬ.
ЙІеііІЬіСеЬ тасіги|еЬ.

81. ІІ^іСиіе шбіа ІоІ)иёШ?е!8 ші ^оіп=}шіі=
таЬ \а іг^ЫЬ ІпепиЪ. ІІІейІЬте !о§и8Ш8іе [птта
еі іе^і тіііе го^!ст !иі тііз !огЬа піі (ииг
оНа, !иі ага та!|"еіиЬ о[ата!)нЬе іа іадагаага Щи
іа х | и т т а Ь ?оШі. ©[іаідпе Іаеп, тіё йЭДи(е!е
Іета іес$ешиУе а1ди[е1 ап*а![е (§ 3), ЫіЬ Іаеті=
апЬ]а 1'иЬада {о^иЗіиЗіе ШеШЬі|"е
32. ІВДиіе Ы)іШіШе ІтЫи§1и|е!§ оп: Ци
Ти[е !.а[иЬ, !арііаІіЬ іа !ш! шагапЬиЗ піі)ата !а
(ета Ш!теіе юагапЬиЗ 15=Ьа§ рагадга^юіё й!её=
рапЬиЬ ріігіЬеЗ.
33. $агадга§га 32ф§ пітеіаШЬ йфНаІіЬ
}а шагапЬи|ер; ІапдегоаЬ іі§і|іі[е ЪІцШиЗіе !іпЬ=
Іи§іаті|е!8 аЕрооІ ^еіёта§ ШЫ[еІе іагдпегоа§
Шхак а) ааЗіа ! ф ; &) іадашаха Іарііаі }а й)
Ші тии йЩ&и юаганЬігё.
•ОДепЬер; ^аШ!аіе[і !аітаіа }аспшЬ ЩпШШ
[итта шбеіа??е ШІтеіе о}аЬе[і ідаіі Ш!теІі *ета
р[ета?(е*иЬ [иттаЬе {ии иіе іагеіе. ®иі }еЯе[і
!а шееі еі }аа, рй ройгаЫ[е ибиЬтіпе 1іі!шеіе
шагапЬіф реаіе § 15 ро§|аІ.
$еа{ршаЬ тбпеЬ Ш!теЬ та?[щшіеЫЗ ійата,
ріЗ іада1а![е пепЬе реаіе Істдеш пбиЬті[е іади, §
15 іагеіе, іеіёіе Ш!теіе реаіе ага.
А.
34.

ф о і и = С и т т а Ь.

9^а^аІі[і 1)оіифтта(іЬ оп ЩЦх& Щ &*
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товариществомъ, если не нарушается изложеееое въ
ст. 3 1 условіе, отъ членовъ товарищества въ разм р
не свыше кратвой суммы пая и не ниже 10 коп.
Отъ постороннихъ лицъ и учрежденій вклады могутъ
быть принимаемы по усмотр нію Общаго Собранія (ст.
1 1 3 , п. д), коему предоставляется опред леніе какъ
высшаго разм ра вклада посторонняго лпца, не свыше,
однако, той
суммы, въ разм р
коей принимаются
вклады отъ членовъ товарищества, такъ и обіцей суммы
вкладовъ, въ пред лахъ, указанныхъ ст. 3 1 .
35.
Денежные вклады принимаются: а) на неопред ленное время, до востребованія, или съ условіемъ предупредить правленіе объ истребованіи вклада
въ сроки, установляемые Общимъ Собраніемъ сообразно
разм ру вкладовъ, и б) на опред ленные сроки, указанные Общимъ Собраніемъ (ст. 1 1 3 , п. д).
36.
Разм ръ процентовъ по денежнымъ вкладамъ
опред ляется Общимъ Собраніемъ (ст. 1 1 3 , п. д) или,
по его порученію, Сов томъ (ст. 1 1 4 ) . Изм ненный
разм ръ
процентовъ
прим няется
немедленно
ко
вкладамъ, вновь поступающимъ, а по отношенію ко
вкладамъ, принятымъ товариществомъ до постановлеиія
объ изм неніи разм ра процентовъ, — только ко
вкладамъ до. востребованія или принятымъ съ условіемъ
предупрежденія (ст. 3 5 , п.. а), и притомъ не прежде,
какъ по истеченіи м сяца со дня сд ланнаго о семъ
объявленія. Общему Собранію предоставляется право
устанавливать высшій разм ръ процентовъ по вкладамъ
бол е мелкимъ, притомъ преимущественно, по мелкимъ
вкладамъ членовъ товарищества.

-

Й

-

іаігіЬ ота ІШтеіе !ае[і птёіптбіта, Іпі |еЙеІйЬі
ЗІ^еЗ рагадгаІ)ті§ ііІеёстіиЬ ітдітіпе гі!піиЬ еі
ф а , — }а тіііе ша^ет !иі 10 !орі!аі. ®оггоа=
ІіЗіе іріиіе \а а(піпёіе !ае(і тбіЬ І)Ыи=[шпта[іЬ
реа!ооёо!е?п атаггааті[і тббЬагоаШгабііа(§ 113,
р?і. д); реа!оо§оІе!іі ^ооІЬе іаеіа!{е !бшаІіЗіе іпі?
теёіе ^оіифіттаЬе !біде Ібгдет рііг ага таагаіа,
!иіЬ тіііе !бгдета!§, !ні }ее ііЭДпСе ІШтеіе рорі
гоаёіигобсіатаіе §ощг)цттаЬе \аоН таагаіпЬ оп;
іііі|"ата оп реаіооёоіеіи а[і ИІеШЬі[е §ош={шптаЬе
|шті[е агатаагатіпе 31ф§ раі*адгаІ)ті§ ііфіа=
тЬ рііпЬеё.
35. ШаІ)аН[і ^оіпфіттарЬ тбеіа!(е гааёіп:
а) таагатаіа а|а реаіе, !іті іада[іпбиЬті{епі еі)!
ТеИе ііпдіті(еда, еі іпі^аііфіе ^ти^итта іадар?
пбпЬті[і еііе реаЬ йЫ іііеІЬата пенЬеІ ШІ)іаеда=
ЬеІ, ті§ реа?ооЗоІе! 5оіи=[иттоЬе {иигиЗіе і&геіе
агатаагаіпЬ оп; }а Ъ) реа!оо8о1е!п рооіі !іііМа!8
ЩіиЬ іа^іаедаЬе реаіе (113, р!і. д.).
36. Ша$а\Ше 1)ош=(пттаЬе реаіі та!{еіа=
шаіе ргоі[епііЬе !бгдп[е тайгаЬ реа!ооёо!е! (§113,
р!і. д) гЩ іета !а}и! пбии!оди (§ 114.) $гоі=
ІепііЬе !бгдп|е тииіиЗ §аШЬ Ще гіиеёіі рСеіи?
Іеюаіе {иттаЬе ЩЫ таНта. Ш\§ пепЬе$|е
рпиіпЬ, ті§ йЩи§ еппе ргоі}епЬі (ииш|е тииі=
ті[і оп таЗіи тбіппЬ, |іі8 ЩЬ пишЬаШЗ' аіппіі
пепЬе Іо^іа, ті§ !ипі іада[і п5иЬті{ет -\Щг оп
та![еіпЬ еі)! еііеиіІеті|"е ііпдіті)"еда таЗіи тбеіпЬ
(§ 35, р!і. а), [а Іа тіііе еппе Щ Ш !пн ра=
га(і [еЙе!о^а(і !ішШіаті[і. ^еа!ооёоІе!иіеІ оп бі~
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37. Проценты по денежпымъ вкладамъ выплачиваются по истеченіи отчетнаго года, причемъ время
меньше м сяца въ разсчетъ не принимается.
38. Проц нты по срочнымъ вкладамъ, которымъ
истекъ срокъ, изчисляются, засимъ, какъ по вкла
дамъ безсрочнымъ. На невзятые проценты по вкладамъ
проценты не начисляются.
39. Проценты по вкладамъ, внесеннымъ въ
товарищество, не подлежатъ обложенію сборомъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ (Св. Зак., т. V,
изд. 1893 г., разд лъ Ш. ст. 456, п. 2).
40. Каждому вкладчику выдается именная вкладная книжка, въ которую записываютея вс его обороты
съ товариществомъ по вкладамъ, и которая возвращается въ Правленіе товарищества по окончательномъ
разсчет по вкладу. Вкладныя книжки, а равно занесенія въ сіи книжки, оплат гербовымъ сборомъ не
подлежатъ (Свод. Зак., т. У, изд. 1893 г., Уставъ
о пошлинахъ, ст. 69).
4 1 . Внесенный вкладъ можетъ бытъ передаваемъ влад льцемъ его другому лицу или учрежденію
не иначе, какъ по заявленіи о томъ Правленію, которое сд лаетъ объ этомъ надпись на вкладной книжк ,
при чемъ первоначальныя условія вклада остаются безъ
изм ненія. Всякая передача вклада безъ такого заявленія считается нед йствительною.
42. Въ случа утраты вкладной книжки и по
заявленіи о томъ Правленію, выдается новая книжка
лицу, на чье имя значится вкладъ по книгамъ това
рищества, съ отм ткою о семъ въ книгахъ.
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диз шеі![етаіе І)ош4тптаое ее[і !бгдетаі ргоі^
кпіі таагаіа, реаафНМі іЩще ІШтеіе \ ахЬ
\гіг 1)ош4иттаЬе ее[і.
37. М&аШіе ^ошфштаЬе ргоі{епЬіЬ та!=
|еіа!(е рага[і агшеааёіа Ібрри юЩа; аеда ті§
Ій^ет !ш № Іии оп, еі ашаіа.
38. $пі Ш^іаіаііёіе ^оіпфттаЬе іа^іраею
тбоЬа оп ІаіпиЬ, різ агтаіа!|е пепое ргоі(епіа піі
Іиі ііта іа!)іаіаіа І)оіпфттаое реаіі. фоиЦитг
таЬе тйііашбітаіа ргоі[епііЬе ее(і рго^епіа еі
та?(еіа.
39. Щіііф §оіпІе апіпЬ (ппітаЬе рго*{еп=
ЬіЬ еі !аі хаЩхШ !арііаІіЬе рфшіеіи та!|п аШ.
і&еаЪ. !одп, У !біЬе, 1893 о. шаЦааіте, Ш іаоШ,
§ 456, ріі. 2).
40. $да!е І^ошфітта отапіШІе апіаЦг
іета піте реаіе ^оінгаатаі; (ейе гаатаіи р[е
ПгІпіа!{е ІбіІ іета ^оіига^аЬе іаіііиё іВДіфда;
гаатаі стіа!|е ВДн[е |и^аігі)е1е іадар, Ыі Ірш=
ІиттаЬе огше ага оп ІбреіаіпЬ. ^оіпгаататЬ,
піі[ата ?а ІоіІ ріе!ігіпіп(еЬ, тіЗ іетаЗ іеі)а!|е, оп
іетреітагді та![п(і шаЬаЬ. (@еа. Іоди, У. !біЬе,
1893 а. шйЦааппе, !гоопн {еаЬ. § 69.)
41. §оифтшаЬе отсті! еі шбі ("еЬа |итта
іеі[еІе і[Шііе еі)! а[иіп(еІе тіііе тиіЬи еЬа(і апЬа,
?пі еі іета ("еЬа іШтПфІе іеаЬа апиаЬ, Ы гЬа\\;
апЬті[е Іііе ^оіпгаатаіп^е |ейе?оІ)а|е тйг!и{е іггЬ;
?еаІ іішге§ іййшаЬ І)шц{цттаё|е рииіишаЬ е[іаІд=
|еЬ ііпдіті[еЬ ііта тшіЬаііі[еіа. $да еЬа[тпЬтте
ііта {еЙе!оІ)а(е іеаЬаапЬті[еіа 1оеіа![е іШ}і{е!§.
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Б.

Займы.

43. Товарищество' можетъ въ границахъ, оиред ленныхъ настоящимъ Уставомъ (сг. 31), д лать
займы на усиленіе своихъ оборотныхъ средствъ, какъ
у своихъ членовъ, такъ и у постороннихъ лицъ и
учрежденій.
44. Условія и разм ры займовъ опред ляются
Общимъ Собраніемъ или, по его уполномочію, Сов томъ (ет. 113, п. е и ст. 114).

У.

Осуды.

45. Товарищество выдаетъ ссуды только своимъ
членамъ, не иначе, какъ по опрсд леніи Сов томъ
разм ра кредита (ст. 94, п. б), который можетъ быть
разр шенъ заемщику, по соображенію съ его личными
качествами и платежною способпостью. Опред ленные
согласно сему разм ры кредитовъ пересматриваются
обязательно не р же одного раза въ годъ. Въ случа
неблагопріятныхъ св д ній о заемщик , открытый ему
кредитъ можетъ быть закрытъ или сокращенъ, не ожидая времени, назначейнаго для общаго періодическаго
п ресмотра кредитовъ.
46. Ссуды выдаются: а) по личному дов рію
и б) подъ дополнительное обезпеченіе поручительствомъ
или вещными залогами и закладами. Сов тъ товарищества, при открытіи кредита (ст. 45), опред ляетъ
разм ръ онаго по каждому изъ сихъ видовъ пользованія ссудами въ отд льности. Разм ръ сей можетъ

яь
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42. ®иі ^ошгаатоі йга ІаоЬ (а (еЬа \иі)йі
ш|еІ 1еаШа!|е, (іі§ апіаІСе {ейеіе іріиіе, ІеЙс піте
реаі ^оііфшта іВДи^е гаатаШіе {йгеіе \гі\аЬ,
іш§ гаатаі \ Ща \а ЩаЦг гаатаіШеЗ Щг Щіа
іі!3 іпаЧ'!и§.
В. & е й і и Ь І а е п и Ь
43. ІІІ)і(и§ госіЬ |ейе|іпа[е рбЩиЗІіф рооіі
йшпаагаіиЬ ріігіЬеё іаШ:и)е;!аріоаІіое {шігенЬати
{еІЗ, піЦ&ЗІі ота ШІтеіе, Іиі !а Ібгшаііёіе іріиіе
Іа а|"ишёіе Ш\і Іаеіш(іЬ Ща.
44. ЙаепиЬе ііпдіті[і }а (ішпі|і таагаЬ
реаіоо^оіеі гЩ іета шаііпфі пбииіоди (§ 113,
ріі. Ь іа § 114).
V.

ЙаеішЬе аиЬтте.

45. йі)Ци§ атгаЬ ІаешірЬ аіпиіі ота ШГ«
теіеіе іа тШе епие, Іиі Іаепаіа Іаетш[аІЬи[е
(ІгеЬііЬі) {шші§ пбииіоди рооіі ои ага таагаіиЬ
(§ 94, р!і. Ъ), ті§ іиигей Іаепигобі{а и/іШ}ео
отаои)ео }а таііигабіт Щеіе |аашпЬ рапоиЬ.
©сі гоіірі таашиЬ Іаетш|аІЬи)е (!геЬііЬі) (штіЗ
шааЬаЭДе іда ааШ ша^етаіі й!§ ІогЬ ииеЗіі
Іабі. ®иі Іаеиигаоііа Щіа ^аІЬи ІеаіеіЬ ШІеЬ,
шбіб іетаіе агшаіиЬ Іаепии[аГоиСі гЩ ІгеЬіііі Іоре=
іаЬа еі)? юЭДепЬаЬа, ііта (ейе а}а ага ооіатаіа,
тіз ШеШЬі|еІ§ аіа|йгди!8 Іаеиии^аІЬиІе е§! !геЬііЬі
Шбі юааіаші№ пітеіаіиЬ ои,
46. 2аеии[іЬ аМаІ(е: а) іЩЩц и|аІЬи|е
реаіе }а Ъ) ІаетееЗіе гоа§іи*аті(е аІІ раиііЬе Шч
іаіепЬаіиЬ ІіпМиёШЗіе реаір. ІІ^і|"и[е пбииіоди
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быть впосл дствіи изм ня мъ, въ
изм ненія кредитоспособности члена.

зависимости

отъ

47.
Въ указанныхъ въ ст. 4 5 пред лахъ, общая задолжепность одного члена по полученнымъ
изъ товарищества ссудамъ не можетъ превышать вполн
оплаченный пай заемщика или произвед нные имъ паевые
взносы бол е ч мъ въ шесть разъ, при тюмъ, въ частности, задолженность по ссудамъ по личному кредиту
бол е, ч мъ въ полтора раза.
Прим чаніе. Сія посл дняя норма можетъ быть по
постановленію Общаго Собранія увеличена до
пяти кратнаго отношенія къ паевому взносу для
товариществъ, артелей и другихъ нодобпыхъ
союзовъ (ст. 113, п. д).
48.
Въ обезпеченіе по ссудамъ могутъ быть
принимаемы:
1) государственныя и правительствомъ
гарантированныя процентныя бумаги; 2) сельскохозяйственныя произведенія, изд лія ремесленяиковъ и кустарей, орудія производства и другое тому ііодобное
движимое имущество, какъ принадлежащее заемщику
во время выдачи ссуды, такъ и пріобр таемое имъ на
выданную ссуду подъ надзоромъ Правленія, и 3) недвижимое имущество, принадлежащее заемщику на прав
полной собственности (Положеніе объ учрежденіяхъ
мелкаго кредита, ст. 1 3 , пп. г — е , и ст. 14).
49.
Разм ръ ссуды подъ указанные въ ст. 4 8
залоги опред ляется: для процентныхъ бумагъ — не
свыше 90°[о нарицательной ихъ ц ны, а для прочаго
движимаго и недвижимаго имущества — не свыше
50°|о его стоимости по оц нк Правленія.
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пійагаЬ !геМіЬі агшаті(е іішге§ (§ 45) ІаеппЬё
ШіМиЗтСе тіі(і іагеіе ща йЩп ІхгЬШ \иих\ф.
ШагаШЬ \цихи% тоіо рйгаррооіе тішЬеіиЬ (ааЬа,
СсИс іагеіе !ціЬа8 Ш!те ІаеішфІЬиЗ тішШЬ.
47. ^агадга^ш 45=таё іЭДепЬаиіЬ ріігіЬеЗ
а
еі Щ\ Щг Ш!те пшід ЭДВДеЦ Т^ ЬиЪ ІаеішЬеё
тіпе [иигет ойа !иі !ии§ !огЬа піі раЦи, ГІІІ
Іаепаіа ШеЗіі йгата!}еіиЬ о(а еі)! іета агатеп=
ЬапіЬ о|ата!іиЬ гойЦа іеегаоЬ; ір!иШи шбіаиёіи*
ті|е реаіе апіиЬ Іаепитбід ада еі іоіп' |шхгет
оПа ! т рооііеір: !огЬа.
%,&ЫпЬи&: @ее гоіітапе тйаг ШоіЬ реа!ооёоІеіи о ф ф
рЩаІ йЩиШ', огіеШЬе |а іеШе (айшвіе Ш)епЬи#іе
оі"ата!)'иЬс \жхе§> ?аІ)с Ь т і юііс!огЬ(е {иттапі Ідгдеи*
ЬаіиЬ |ааЬа (§ 113, рП. §).

48. ШіиЪ ІаегшЬе ІтЫи8иі|еІЗ гаоігааЬ
гмёіи шбетЬ (ааЬа: 1) гіід> \а шдітаШ|и|с
рооіі ІіпМШаІиЬ ргофпЬі раЬегіЬ. 2) рЬЫЬо
{ааЬц(еЬ, ВДіШШе |а !оЬи|е і Ш й ф іооЬ, іЩ
х\\ШЪ \а тииЬ ШІитаіа шагопЬиЗ, ті8 Іаепи=
апЬті}е ф і Іаепаіа отапЬиё оп еі)! ті8 |ааЬиЬ
Іаеті аЫІ іхі§аіи|е ДОегоааіаті)е аИ оЗіеіа^е, (а
3) ШІитаіа тагапЬиЗ, тШс !о!)іа Іаепаіа іаіеіі!
отапЬи[е- шди§ оп. (2Беі!е Іаепи аішиЗіе іеаЫ. §
13, р&. е—к \а § 14).
49. фагадга^ш 48*та§ пітеіаШЬ рапІіЬе
гоаШ апіио Іаепи {ишіЗ тасшиа!|е; ргоі(епоі=
раЬегііе ітігеЗ — гпіііе го^!ет іиі 9 0 % пгпЬе
пітеііз Щт$ (потіпаі §),.ада Ііі!иша \а ШІн*
таіа шагапЬи)е іиигеЗ тШе го!)!ет Іт 50°/»
пепЬе гоййгіиуе|і іи^аіиіе §іпЬаті[е ійгеіс.
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50. ІІо ссудамъ, обезпеченнымъ залогами йлй
закладами, заемщики отв тствуютъ какъ заложениымъ,
такъ и всякимъ другимъ своимъ имущ ствомъ (Тамъ же,
ст. 16).
5 1 . Товариществу предоставляется оставлять въ
нользованіи или на храненіи заемщиковъ принимаемыя
отъ нихъ, въ обезпеченіе ихъ обязат льствъ, движимыя имущества, съ т мъ, чтобы означеннымъ имуществамъ была составляема опись въ присутствіи не мен
двухъ свид т лей и чтобы па овыя были яалагаемы
видимы знаки пріема ихъ въ залогъ (печати, пломбы,
кл йма и т. п.). ГГри неиаложеніи на имущество такихъ знаковъ, закладное право товарищества не им тъ
силы по отношенію къ третьимъ лицамъ, вступившимъ
въ сд лки съ заемщикомъ. Продажа заложеннаго иму
щества съ переводомъ долга на покупщика допускается,
съ соблюденіемъ правилъ сего устава относительно выдачи ссудъ (ст. 45—47), только съ разр шенія Сов та. За сокрытіе закладовъ, а также отчужденіе
оныхъ до погашенія ссуды безъ согласія товарищества,
заемщикъ привлекается къ отв тственности, установленной за растрату имущества, вв реннаго для сохраненія (ст. 1681 и 1682 Улож. о наказ. и ст. 177
Устава о наказ., изд. 1885 г.). При продаж по
казеянымъ или частнымъ взыскавіямъ имущества, обезпечивающаго ссуду, выданную на основаніи сей статьи,
долгъ товариществу, съ причитающимися процентами,
удовлетворяется прежде казенныхъ и частныхъ взысканій (Иоложеніе объ учреждеиіяхъ мелкаго кредита
1-го іюня 1895 г.; ст. 14 и 15).
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50. СаетшЬе ішігеЗ, ті8 рапІіЪе Ш і !іпЬ=
ІиЗіашЬ оп, юаЗШіатаЬ Іаепа)аЬ піі^аёіі рсшіі
рапіиЬ Ы\ !а іщг тіш шаганЬіфда ( §. § 16).
51.
іЩи§ х тЬ Іоепаіаіе !ае[і пепЬе !о§и8*
Ш8іе !тМц8Ні?е!8 юаЗПтшеіцЬ ІШигосгі юагстЬіф
іеПе ітдіті(еда Іаепаіаіе іагшііаті[е гЦ Г>ооХе аПа
\Шй, еі пітеіаіііЬ шагстЬіце Ше гоаІ)етаІі Іа^е
іштійіо|а іішге§оІе?иІ піте!ігі !о!Іи |еаіа!(е \а еі
пепЬе рапЬі!з гоМті[е ШтіішУе!з пеііе псі^іашаЬ
тагдіЬ реаіе рапЬа!§ (ріі{ёгіЬ, рІоттіЬ, [іІЫЬ \а
^ейе ^апг.). йпх шагапЬиІе реаіе пНУиди}еіЬ таііа
еі рапіа, ріЗ еі оіе ііВДі^е рапЬшіди§ !о!тапЬаіе
Щпіг Щіа, !е« Іаепаіада ІеріпдшЪ оп іеіпиЬ,
тШе та?[аго. ^апіі рапЬиЬ шагапЬи[е тййтіпе
Щеё \ ШЩи§іи\е еЬа[істЬті[еда оріаіе оп, {еИе
рбЩпЗвф тааги[іЬ Іаеппое апЬті)"е ГопДа іа^еіе^
раітеЗ (§ 45—47), аіпиіі поіш!одп ІиЬада тбЬ
таіі!. фапііЬе ага реіітие, пЩата !а пепЬе ага
тййтіУе ее[і етіе Іаепи іаіпті[і ііта іІ^іГи^е ЫЬаіа тбеіа!)'е Іаепаіа та§іиіаті[еІе, пади {ее |оі=
иІеиёІиЬ шагапЬи[е рШаті|е !о§і:а тайгаіпЬ оп.
(^и^іііі^е {-еаЬиЗ § 1681 (а 1682 \а Шаі)пі. ЩіЩ.
{еаЫ. 1885 а. шаііастпе, § 177).
Йиі ?гоопи= еі)і егстбиЬті]е реаіе |ее юаші=
Ъи§, ті§ (ейе рагодга^ші рб!)іи|еІ шйІіаапШЬ ІаегшЬе йпЫи8Ш{е!§ оп, ага тгшЬа![е, |ііЗ іа[иіа?[е
гВДііУе шбід Щг% ргоі^епііЬеда еігпе ?гоопп= іа
егаішіЬті^і ага (2Веі!е'Іаеіша(иіи|е|еаЫ. 1 {тті(і
1895 а. § 14 }а 15).
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52.
Порядокъ прі ма залоговъ и закладовъ опред ляется правилами, одобренными Общимъ Собраніемъ (ст. 1 1 3 , п. з), постановленія коего по с му
предмету представляются на утвержденіе Министра Финавсовъ. Правила эти должны заключать въ себ :
подробвый п речень предметовъ, подлежащихъ пріему
въ залогъ и закладъ, порядокъ оц нки и хранеиія закла
довъ, а также порядокъ обращ нія взысканія на заложенное имущество въ случа неуплаты въ срокъ выданной ссуды.
53.
Къ поручительству по ссудамъ допускаются
какъ члены товарищ ства, въ пред лахъ открытаго имъ
кредита, за вычетомъ полученныхъ ссудъ, такъ и постороннія, вполн благонадежныя, лица: сіи посл днія
— въ разм рахъ, установленныхъ Сов томъ въ порядк , указанномъ въ ст. 4 6 для опред ленія кредитоспособности заемщиковъ.
54.
Въ полученіи ссуды отъ товарищества заемщикъ выдаетъ долговое обязат льство на простой, не
подлежащей гербовому сбору бумаг . Въ случа неграмотности заемщика или поручителя, подпись, сі ланная на долговомъ докум нт , по ихъ просьб , постороннимъ лицомъ, должна быть удостов рена волостнымъ правленіемъ, полиціею или нотаріусомъ, или же
изв стнымъ Правленію товарищ ства лицомъ, симъ
носл днимъ въ присутствіи Правленія.
55.
Ссуды выдаются въ иорядк
требованій,
записываемыхъ въ им ющуюся для сего особую книгу.
56.
Ссуды выдаются: а) краткосрочныя на сроки
не свыше одного года и б) долгосрочныя на сроки не
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52. ^апііЬе ша§Шігшіті)е !огЬ !Ш> пепЬе
Іагеіе, ті§ реаЪоёоМ ЩЫ оп ШіииЬ (§ 113,
ріі. к) \а тЫ га^атті[ігіІе ітт*аті{е!8 еііе раи=
ЬаЦг. ЭДШпШеЗ ргаЪ [еіёта: Шіеіше аёіаЪе пі=
тгйхх, тіЬа рапіі іюбіб тоііа, рапііЪе §тЬаті)"е
|а І)оіЬті{е !ого, \а !а {ее ІогЬ, !іііЬа§ апінЬ Іае=
гшЬе (іё|еп5иЬтте рстоііиЬ Сгааті реаіе робгЬа
ШеЬ, !пі тоід іёі^аіа?§ ага таШиЬ еі (аа.
53. йагтгеШН
тбігоаЬ ІаетіЬе ее[і ойа
піі^ЙЗіі ВДп^е ШІтеЬ пепЬеІе аггоаіиЬ ?гееЬііЬі
ріігіЬеё, |ааЬпо, ІаеішЬ та^а агшато, !иі (о іііі=
еёіі нШгоаЬ !бшаІі(еЬ і[і!иЬ; тііта(еЬ пепоеЗ
ріігіЬеЗ, падп пбші!оди 4б=Ьа§ рагадга^ші ійгеіе
Іаепа|аіе !гееЬііоі |ииш)"е ага тйагаЬ.

і

54. &аепа}а аппаЬ іі^ЦиТеХі (ааЬиЬ Іаеші
гоаШ Щі раЬегі реаі СігітаПіЬ • шбІаШ^с, тіз
іетреІта!)"и аЙа еі Ш. ®иі Ы\ща гЩ КіетееЗ
!іфііаЬа еі оё!а, ріЗ ргаЬ аО!т, тіз !ошаІіпе
Щ пепЬе раіте реаіе шоіаіа^еіе аііа !іг)іііапиЬ
оп, таІІатаІіВДе, роІЗДеі, поіаагіиіе гЦ ЩЩг
ЗДаііфІе ішгіагоа і[і!и рооіі пЗіата!ё йнгаШав
т Ь окта; птта[еі іи^иті(еІ рфіи}е іиигеЗоІеті[еІ.
55. ЙаепиЬ апіаЦг ?еІІе Іогга }йгеІе таІ}а,
!иіЬа§ п5иЬті{еЬ і[еагапі§ (еііе іагшіЗ (еаІиЬ
гаатаШ§)е ГігіШаінЬ оп.
56. Ш а т а Ь ІаепиЬ оп: а) ЩЩг Щ\щ&ЩеЬ, тіііе !аиета!§ !ш Цг ааЗіа реаіе \а Ъ)
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свыще пяти л тъ, при чемъ ссуды подъ залогъ движимости (пп. 1 и 2 ст. 48) могутъ быть только
краткосрочными. Долгосрочныя ссуды должны быть погашаемы частями въ сроки, опред ляемые Сов томъ.
Общая сумма долгосрочныхъ ссудъ не должна превышать оборотныхъ
средствъ,
доставля мыхъ
товариществу свободеою частью запаснаго каиитала (ст. 75)
и половиною паеваго капитала, вкладовъ и займовъ.
57.
По краткосрочнымъ ссудамъ Правленіе можетъ, въ уважительныхъ случаяхъ, допускать отсрочки
какъ всей ссуды, такъ и части оной, если вообще
отсрочки допущены Общимъ Ообраніемъ (ст 1 1 3 , п.
ж, и 8 1 , п. д), не бол е, какъ на шесть м сяцевъ;
ва тотъ же срокъ могутъ быть отсрочиваемы и частичныя уплаты по долгосрочнымъ ссудамъ. Въ случаяхъ
же особыхъ б дствій, каковы: смерть главы семейства,
пожаръ, полвый неурожап и т. п., Сов тъ, по представленію
Правленія, въ прав допускать съ согласія поручителей, если таковыо им ются, и дальн йшія
отсрочки.
58,
Долгосрочныя ссуды, а равно краткосрочныя, превышающія полуторный разм ръ паеваго взноса,
выдаются на хозяйственныя потребности и подъ условіемъ употребленія ссуды по назначенію, которое опред ляется при самой выдач ссуды, о чемъ и записывается въ расчетной книжк заемщика. При вы
дач
такихъ ссудъ, Сов тъ обязанъ входить въ разсмотр ніе, насколько предпріятіе или предметъ, на
которые берется ссуда обезпечиваютъ возврать ея, и
въ прав разр шать выдачу ссуды не соединовременно,

і
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рі?а Ш)*аіаЩеЬ, тШе іаііета!ё Ыі шг аа$ха
реаіе. &іішша шагапЬи|е шаёш апІашаЬ ІаеішЬ
шбішаЬ а\тй\ \йі)Ще;ЩІаіаЩгЪ оЯа (§ 48, р?і,
1 \а 2.) $рі!аОДіа{аЩеЬ ІаетіЬ реашаЬ пепЬе!
іаІ)іаедаЬеІ, пгіз пбішіоди тййгаЬ, іадиЬе Іаира
ІіШиіаіиЬ {аата. ШеііІЬііге рі!а4а!)іаіаШе ІаеішЬе
| и т т а гі іоі)і {ішгст ойа, Ьй іаіііщг ІарііаІ, ті§
йЩи§ ргіі вІеш\і іадашага!аріт!і іао[і (§ 75)
}а рооі
о|а=!арі{аН[і, §ош[иттаЬс[і \а ігЩіЪ
ІаепиЪер ^ааЬ.
57- Йиі реаіооёоіе! аіарі!епЬи[і ііІеШЬ(е
ІибаЬ, (пЗ шбіб іи^аіиё шдирееіашаіеі !огЬаЬе!
Ш1)і?е[е=іаІ)і:аіаІіЗіе ІаеішЬе Шг {итта гі)1 тШіе
Іао 8гаит!8ті[і еЬа[і Ш!аіа ІиЬаЬа (§ 113, р!і. і
Іо § 81, ріі. #), ада тіііе гоРет Іиі Ііше Ііш
реаіе. ©еПе[ата аіа реаіе ШбішаЬ рі!а4й^іаіа=
Ш е ІаеішЬе іаота!|иЬ еЬа[і ШГаіиЬ (ааЬа. $[е=
агаііёіе 1)аЬаЬг !огсаІ, п« !пі: реге!ошіа реа
)игта, ІиІеІаЩи, іаіеіііи ші1{аі!а1Ьіі|е ріфіі ітхе.
шбіЬ пбішіоди іи!)аіи[е еііерапеіиі, ІаешееЗіе
гаіщіоіетііеда, !иі пеіЬ оіетаё оп, шееі рііетаі
аіаріІепЬир ІибаЬа.
58. $і!а=Ш)іаіаІі[еЬ \<х ШЩг\г іа'1)тіаН[еЬ
ІаетіЬ Іиі (иигетаі оп, Іиі рооііеі^е ІогЬпе о{а=
таІ[иЬе [шпта, апіаЦг таіапЬиЗІіЗіе іаітіиШ
реаіе \а ііпдіті[еда, еі Іаепи {ейе!$ іагшііаЦе,
тійе реаіе іа шаІіааиЬті(е іиигеЗ- тайгашЬ оіі,
\а тіз Іаспаіа агшегаатаіи^е Щг ІщпіаЦе.
ІЯЩщиШ ІаеішЬе гойІіаапЬті?е іиигеё реаЬ ибии=
Іоди іагеіе Іааіцта, Іиі раііи }ее еііешоіе гЩ а|і,
! .
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а частями. Въ случа же употребленія заемщикомъ
ссуды не по назначенію (ст. 8 1 , ц. д), Правленію
предоставляется право пріостановить дальн йшую выцачу ссуды и требовать отъ заемщика возврата выданныхъ д н гъ.

59.
Заемщикъ можетъ возвратить получеішую
с.суду ран е срока, какъ сполна, такъ и частями. При
этомъ взятые впер дъ проценты (ст. 62) возвращаются
только за полные м сяцы, остающіеся до срока ссуды
или тсрочки.
^ 60.
Разм ръ проц нтовъ по ссудамъ опред лятся Общимъ Ообраніемъ въ зависимости отъ сроковъ,
разм ра и назначеыія ссудъ (ст. 1 1 3 , п. д).
^61.
Изм н нный . разм ръ процентовъ па ссу
дамъ распространя тся только на ссуды, выданныя
посл
постановленія Общаго Собранія объ изм неніи
сего разм ра.
^62.
По краткосрочнымъ ссудамъ проц нтд>і взимаются при выдач и отсрочк ссудъ впередъ за.все
вр мя, на которое выдана ссуда или допущ на отсрочка,
на которое выдана ссуда или допущена отсрочка, а
по долгосрочнымъ — за время до сл дующаго срочнаго плат жа.
/| 6 3 .
Просроченныя ссуды взыскиваются чрезъ
полицію или волостное правленіе, которыя обязаны
приступить къ описи имущ ства неисправнаго заемщика
или къ другимъ м рамъ взысканія, по указанію товавищ ства, не поздн е с ми дней со дня полученія за-

,
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тШе реоіс Ісіеп годеіаі[е кта іадарта^тір !ійЬІиЗіаЬ, }а оп ігаі бідиё Іаеті шйІіаапЬтір тіііе
ОДейпада, шаіЬ 'щпЬг Ыра ШЬаЬа. ®иі Іое=
наіа Іаепи тіііе таагаіиЬ оШагЬе реаіе еі іаг=
*иііа (§ 81, 0&. 9), ДО оп іи^аіи[еІ відйз еЬа§=
ріЬір Іаеіш шйІіаопЬтір {еіЗта іаііа }а Іаепаіа
!ае|І іиЬа ЫЦааптЬ га!)а іадар пбиЬа.
^ 59. Йаепаіа шоіб [ааЬиМаеіш етіе іаІ)фаеша
іада[і таНіа, піі р ё і і іаіеіі, Іиі Іа отЬе Іаира.
@еИе }ішгеЗ ата![с еііе тоеіиЬ рпШеиЫЬ (§ 62)
аітііі іегтеіе ІииЬе ее(і, ті$ Іаепи" ій^ірйешапі
еі)? аіарі!епЬи(е рааіе іа&г аЪ, іада[і.
| 60. ЯаепиЬе ргоі(епііЬе |ииги(і тййгоЬ йеа=
Іооёоіе! ІаспиЬе ій§*аеда[іЬ,. |іші*ц[і іа оШагЬеі
Ш§еІе раппе§ (§ 113, ріі. #).
^ 6 1 . ЭДЬшЬеіиЬ Іаепиргоі[ешіЬе \жт% ІаШ
аітііі пепЬе ІаспиЬе ІоІ)іа, тіё рагар реа!ооёоІе!и
оіЩе іедеті[і ргофпіі [ииги[е пшиіті{е Ше —
шйЦа аша![е.
$62. ШіІ)і!е{е=іаі)іаіаІі§іе ІаепиЬе реаіі юбе=
іа![е ргоі[епі Іаепи гааІіаапЬті[е \а аіарі?епЬи[е
Іиигеё іегше аіа ее(і еііе, тіііе реаіе Іаеи оп
апШЬ е§? аіаріГепЬиЗ ІибаіиЬ, ріЫаІ)іаіаІіёіе Іае=
пиЬе реаіі ада !ипі ісігдті[е ійІ)іаіаІі)ет таІ|ипі.
^63. ЯаепиЬ, тіз Щірагг аЫ ага таІЗіиЬ
еі оіе, пбиіа?(е роІЩгі еі)! таПашаШОДе ШЫ Щг.
$оІіі}еі еі)? таПагоаІіі|иЗ реаЬ тіііе Щ\гт, Іиі
т Ш п е рйегоа іоо?)иІ йІ)і(и[еІі іиІпиЬ №гШЪт\\г
Ше{ааті{е рйс»а[і реаіе агюаісй, й§і[и(е іи^оіа=
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явленія товарищ ства о томъ. Въ дальн йшихъ д йствіяхъ по взысканію ссуды, волостное правленіе и
полиція руководствуются правилами, установленными
подлежащими узаконеніями (Положепіе объ учрежденіяхъ
мелкаго кр дита, ст. 17). Обращ ніе взысканіяна паевы
взвосы за мщика можетъ посл довать не ран е срока,
опред леннаго въ ст. 27.
По усмотр нію Правленія ссуды могутъ быть
взыскиваемы и суд бнымъ порядкомъ.
64. Остающаяся за принятыми м рами взысканія неуплаченною часть долга составля тъ убытокъ
товарищества, который покрывается указаннымъ въ ст.
33 порядкомъ.
65. Кром пр дм товъ, не подв ргающихся ^есту
по д йствующимъ законоположеиіямъ, Общее Собраніе
вправ опред лить и другі предметы изъ имущества
должниковъ, н подлежащіе цродаж за долги товарищ ству (ст. 113, п. и).
66. Н уплачонная въ срокъ ссуда взыскивйется
съ установленными процентами по день уплаты, съ
начисленіемъ нени со дня просрочки, въ разм р полкоп йки въ м сяцъ съ должнаго рубля, и расходами
по взысканію.
Прим чаиіе Въ уважительныхъ случаяхъ Общему
Собранію предоставляется слагать уплату п ни
и расходовъ.
*
67. При взыоііаніи ссуды съ поручит л © имъ
дается с мидн вный срокъ для уплаты оной, по истеч ніи котораго съ нихъ производится взысканіе.

тЦг ійгеіе !оггашша Іаепа}а шагапЬц{с Шеё!іі*іиіаті(е е§1 тішЬ |і8{еибцЬтіге аЬіпбп еііе тбіта.
©ЬеЗріЬШе Іаеіш [іё[епшіЬті|*е ЫтешёіеЗ ШіЬ ро=
• Ш|еіеІ)!гоайагоаНііііёпепЬе таашёіе іагді, ті§{ейе=
!оІ)а§іе |еаМп§іе ІаЬі !іпМа!3 оп ЩіиЬ (шеііеіаепи
а[ишё(е ?еаЫ. § 17). ШІдІа[е о|ата!{иЬе реаіе
еі тбі пбиЬтір: тіііе еппе рббгаіа, !ш 27=Ьа8
рагадгс^гаіЗ Ш;еііЬаЬіЬ ій^іаед тббЬа§ оп.
« ЗДаПф аггоатір тббоа гобіЬ Іаеіш{іЬ !а
Іо^іи іееі р{е пбиЬа.
§64. @ее }адп шбіда, тіЗ !біді(і |і0[епбиЬ=
ті{е аЬіпбішЬер І)ооІітаіа та!§таіа іааЬ, оп ЩЬ
|и(е !аЩц, тіЗ 33=ЬаЗ рагадгаІ)ші$ іаІ)епЬашЬ
!огга іагеіе ГаеШЬ (ааЬ.
^ 65. феаіе а§іаЬе, ті§ ШеШЬіЗіе [еаЬпёіе
Іагеіе ашёіі айа еі Шг, оп реа!ооёоІегаІ біди§
?а іеі|"а аЗіигобІдиіШіЬе№агапіш(е |еа("і агатаёЬ
гоіо, тіЬа й§ВДе шбІдаЬе рйга(і тшідііе еі тбеіа
(§ 113, р!і. 1).
67. $Ш)іраегоа!§ та!3таіа Іаеп пбиіа!|е
с?
йЩ аттаагаіиЬ ргоі)епііоеда !шіі та!3ті{е раегоапі р ( е г й^Іа^і, шееі, ій^іаіа тббЬа т т е ! и
раешар аІаіеЗ, рооі !орі?аі !иш> шбідпеша т Ы а
реаіі іга^ші,іар)епопЬті[е СиІиЬ іішгЬе агшаіеё.
&а{)епЬп§: ЙидіфееіагоаіеІ ЬгЬаЬеІшбіЬ реа!оо§оІе! іха§т
\а ЫЫЬе таЫтЦс таЪ)<\ іаііа-

<| 67. Шгі Іаеіш Метееёіе Ш\і Щг пбиіаЦс,
рі§ атаЕ^е иепЬеІс Іаеіш таІЗішІеСё |еіі§теграе=
шаііпе тІ)іаед, рага[і )"еЬа шбеіаІ[е пепЬе ІЩі
{Цепбиотіпе еііе.

-
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68.
При неусп шности вторичнаго торга на
заложенно товариществу недвижимое имущество (п. 3
ст. 48), имущество зто поступаетъ въ полную собственность товарищества, которое обязано продать оное
въ течоніе полугода съ торговъ или по вольной ц н
(Положеніе объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, ст. 1 8 .

VI.

Посредническія оп раціи.

69.
Означенный въ п. г ст. 6 посредническія
оиераціи производятся Правленіемъ по письменному порученію членовъ товарищества. Въ письмешюмъ пор'ученіи товариществу должны быть точно означены предметы, которые членъ товарищества желаетъ пріобр сти
или продать, съ указаніемъ высшей и низшей продажной ц ны.
70.
Если операція касается покупки т хъ или
другихъ предметовъ, то Правленіе выполняетъ ее или
на наличныя деньги, вносимыя членомъ товирищества
впередъ при дач порученія, или же на разр шенную
ему ссуду, при чемъ въ семъ посл днемъ случа прим няются общія правила настоящаго Устава о выдач
товариществомъ ссудъ.
Если же дается порученіе по
продаж , то вырученныя деньги могутъ быть, по соглашенію товарищества съ членомъ, обращаемы въ погашеніе долга по выданной ему ссуд или же зачисляемы
во вклады на его имя.
71.
За исполненіе порученій можетъ быть взимаема коммиссіонная плата въ разм р , опред ляемомъ
Общимъ Ообраніемъ.

-
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68. ®ці іі^іСи(е(е рапіі апіпЬ шагстЬир іеЬ
{еі ІоггаІ ІииІшаіиЬ о!фпіІ шййа еі |аа, {іі§ \ааЬ
\гг гаашіЬиЗ й^іЭДе ШеІі!и!§ шпапЬи|еІЗ. Щи
)п§> реаЬ ада ігЬа роокааШ іоо![и! !аё епатра!и=
ті[е ігееі гЦ шаЬа ЬШЯеррітіІе іагеіе Йга т й й т а
(2Веі!е4аепи ф і і Ш е \гаЬ. § 18).
VI.

ЗЗДеіаШиЗіс іоішеіи?еЪ.

69. 6=пЬа§ раічідгафгоіз р!(. е ай пітеіаіиЬ
та^е1аІіш[і іоітеіаЬ -рфаіиЗ Й^іТиУе Іііітеіе !іг=
Іаіііи Ше$апЬті(е реаіе. ІВДи[е1е {ааЬейіЬ !іф=
Іі!и5 іПе8апЬті[её реашаЬ пееЬ а§іаЬ (еідеёіі ШеЗ=
ЩгпЬаіпЬ оіета, ті§ йВДи(е Шде тйііа еі)! о§іа
(оошіб, іі^её Шде Ібгдета }а Ішде таЬаІата
оЗШ е§! тййді Цпт і(%иЬаті|еда.
70. ®иі а§іафтіпе }еЙе гЦ (еі|е а ф о\и
ті[е Іо^іа !ШЬ, |іі§ ЫтеіаЬ іи^аіиё \еЬа, !а#
Сиіога^о ее[і, тіз й^і[и[с Шде ІеШті[е \т\хе$ еііе
ага та!?аЬ, е р \айг ІШтеІе ШЬаіиЬ Іаепи ее(і;
ш і і т ф і !оггаІ ШІеЬ іі^іВДе рооіі апіагоаіе ІаетіЬе
Щіа !йігоаЬ (е1Іе[іпа{е рбЩиЗІща ШеДОЬі[еЬ таа=
хи\гЬ 1агшііи(е1е. Йиі ада тбпі тййтіпе Ыте=
іаЬа аиіа![е, [іі§ юбіЬ (ааЬиЬ га^а, й{)і[и(е }а
ІШте !о!!иІерріті|"е іагеіе — іетаіа апшЬ Іаепи
!иёШіаті(е?§ іагшііаіиЬ {ааЬа, гЦ \Шг іета піпге
реаіе І)оіи)иттаЬе §цІ!а пггоаШЬ (ааЬа.
71. ШеёапЬтіЗіе іаііті{е ее(і ои ІиЬа реа=
Еоо§о1е!и рооіі тайгаіиЬ }иипфё
та!)еіаШи{е
та!(и тоііа.

~
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72. Подробныя правила производства поср дническихъ операцій товариществомъ установляются 06щимъ Собраніемъ (ст. 113, п. і) и утверждаются
Министромъ Финансовъ.

П. Запасный капиталъ.
73. Запасяый капиталъ составляется изъ: а)
отчисл ній изъ чистыхъ прибылей, въ разм р не меп е
десяти проц нтовъ оныхъ (ст. 77); б) процентовъ на
процентныя бумаги запаснаго капитала; в) пеней (ст.
6 6 ) ; г) дробей копеекъ, отс каемыхъ при разд л
годовыхъ прибылей между членами товарищества (ст.
77), и д) вступвыхъ взносовъ членовъ (ст. 15).
74. Запасный капиталъ служитъ только для
пополненія убытковъ товарищества (ст. 78) и принадлежитъ всему товариществу до прекращенія его д йствій
(ст. 125), по закрытіи же товарищества, назнач ніе
сего капитала опред ляется посл днимъ Общимъ Соб
раніемъ (ст. 113 п. п), но ни въ какомъ случа ка
питалъ этотъ не можетъ подлежать разд лу между чле
нами товарЧіщества.
75. Часть запаснаго капитала, составляющая ко
дню заключенія отчета одну десятую часть суммы обязательствъ товарищества по вкладамъ и займамъ, обязательно должна быть обращаема въ государственныя
процентныя бумаги и храниться въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка или въ государствепныхъ сберегательныхъ кассахъ ; остальная же часть можетъ быть
причисляема къ оборотнымъ средствамъ товарищества.

&
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12. ЯідетаЬ ееЗГіфЬ, тШг іагеіе іхЩи\$.
ша^еіаіііир іоітеіаіа![е, таагаЬ реа!оо§оІе! (§113
рСі. т) [а ІхжііаЬ га§атіиШег.

ІЬ Жщатха ІарШ,
73. ^адаюага ІарііаІ )ітпіЬ: а) ішіЬср
о)аЬе[і, тіё ріфа(і !а[п(і таі)а аггааіа!(е іа ті$
тШе гоШ)ш, ?ш ! и т т е ргоі[епіі !а(ц[і еі іо^і
оИа (§ 77); Ъ) іадашага Іарііаіі таагіраЬегік
ргоі[еп1іЬе[і; 4) \ха )тЬг\і (§ 66) іа е) ІоріЫе
тигЬиЬер, тіё ааЗіа(е !а(цЬе сігаіадаті(е [ицгеЗ
іі^іТиТе Ні!теіе ю ф і іііе іаагоаЬ (§ 77) }а /')
Ш?теіе рЗ[еаШті[е гайаЬер (§ 15).
74. іадашага ЕаріЫ оп атиіі ОДи)е Ісф
ІиЬс Іаіті|е^ (§ 78) іа тг ЙНІІ ЦЩг іедепш|е
Ібреіатг|ет іеггае ЦЩг отстЬиЗ (§ 125), реаіе
ЦЩг ЩгіатЦх ада таагаЬ шіітапс реаІооЗоІе!
дШахЬе (§ 113 р!*.), тШе реаіе іадашага !арЬ
іаі іашііаЬа ШІеЬ, ада іаіді еі гобі \гг Щ\Ы
йЩм)г Ш!теіе х аЩ аха {аоіаіиЬ |ааЬа.
75. 0(а іадагаага !арНаІі(і, т і * Щи аги=
апЬе іедеті(е рйешаі йЩч\е ЩиШЯіг (иттар,
1|ош={шптаЬе[і іа ІаетіЬер, Ш)е ШптепЬіІи ийііа
іееЬ, реаЬ ііпдішаіа гіідіргоі[епЫ раЬегі!§ Ш^
Шата \а гіідірапда а[иШ8іе гЩ гіідіфіиВДаЬеЗ
аіаі ^оііоша; шии іади !арі(а!іЬе іиигЬе ахтаіа.

-
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Ш. Прибыли и убытки.
76.
Чистою прибылью товарищества признается
сумма, остающаяся за выч томъ изъ валового дохода:
а) проц нтовъ по вкладамъ и займамъ, причитающихея
по 3 1 декабря отчетнаго года; б) расходовъ по угіравл нію и в) убытковъ по операціямъ.
П р и м ч а н і е : Правленіе, при заключеніи счетовъ за
истекшій годъ, обязано, насколько то представ
ляется возможнымъ, выяснить, въ какой степени
полученіе уплаты по иросроченнымъ ссудамъ
чрезъ взысканіе съ неисправныхъ заемщиковъ
представляется в роятнымъ и, за симъ, опред ливъ ту сумму, которая можетъ быть недополучена при взысканіи, сумму эту, а также и сумаіу потерь, понесениыхъ окончательно въ теченіе
отчетнаго года, списать въ убытки; на счету же
просроченныхъ ссудъ показывать лишь ту сумму,
которая не представляется безнадежпой къ иоступленію.
77.
За отчисл ніемъ изъ выведенной, согласно
ст. 76, чистой прибыли не мен е д сяти процентовъ
въ запасный капиталъ (ст. 7 3 п. а) и суммы на вознагражденіе членовъ Правленія и служащихъ, по назначенію Общаго Ообранія, сверхъ постояннаго ихъ
вознагражденія, — остальная сумма распред ляется
между членами товарищества (ст. 1 1 3 , п. н), соразм рно вполн оплаченному паю или паевой дол каждаго къ началу отчетнаго года, и выдается не позже
трехъ м сяцевъ по утвержденіи отчета. При этомъ на
паевой рубль не можетъ быть выдано бол е восьми
кои.; остающійся зат мъ излишекъ прибыли или перечисляется къ запасному капиталу, или же обращаотся,
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76. ЩЩг ріфа!§ !аДО ЫЫіг {ее (шпта,
т і з ШейіЫ)"ер [ШеіііМи[і іагеіе іааб, !иі іета(і
та^о ашаіиЬ оп: а) !іті агиапЬе ааЗіа 31 Ьеі=
ІетЬгіпі агтаіио §ош|шптаЬе іа тбеіиЬ ІаеішЬе
ргофиЬіЬ; Ъ) таШЭДе ІиІиЬ; Л) а§}ааіаті(е
ІиигеЗ ібиЗпиЬ Щ\иЪ.
Х а ^ с п Ь и ё : 8иі)аіи§ реаБ тооЬа ШіпиЬ ааёіа аотеіе
Іо!Іи№оіті[е іиигеё, піі раІ|и іиі тооітаШ, {еідеіё
іедета, Іиі раІ\и Іоггаішиаіе Іаеиаіаіе Ійе[і таіётоіа
ІсіапиЬ Іоспи[іЬ ашаіагоаёіі іада{і таі^сіаііе, \а реаіе
\сйг, Іиі \шх |итша [іёіеиоиЬтЦеІ іаатаіа іааЬ; шіі*
та[е | и т т а іа Іа агтоеаабіаі |и6а {ааЬиЬ ІаЭДиЬе |ит*
т а ргаЬ ЩаЬі$ ІаЩиЬе {еііа Іщиіата; ШЩ&еШШ
таіётаіа іааииЬ ІагпиЬг агше§|е реаЬ ада аіииіі |ес
{итта ШеёраиЬата, тіПе іада^ітаіётіие тІШ ірагіё
Іооііі [еіа еі оіс.

77. $агадгаІ)го 76=пЬа іагеіе гойЦаагтаіиЬ
р й)ЩІ Щи$ аггоаіа![е тЭДетаІі Штте ргоі|епіі
іадатага ІарііаШЗ (§ 73, р!і. а) іа пгёеіа!{е ?а
пееЬ ШпшаЬ аха, т і з реаікшс-оіе! іпііаііф ЩСте*
іеіе іа іеепііаіеіе реаіе аІаЩе раіда іа{иГз шйа=
гаЬ }а іаоіаіаЦе (іі§ }йгеІ}ййгшЬ {итта ШЕтеіе
шсфеі (§ 113, р!і. г) ШгШ агата!(еіиЬ о[а еі)!
іда агшеааЗіа аІди{е!$ агата!|"еіиЬ ф і а о |ішш|"е
Іагеі ага іа та!(еіа![е гойЦа тіііе Щ\ст !иі!оІт
ІииЬ реаіе агиапЬе Йгаійтггёр.
ее ішігеЗ еі шбі
о}а-гаЭДа реаіі тіііе хоЩгт !иі ЩгЦа Іорі!аі
апЬа; | и т т а г тіЗ Щ ІаЩі іагеіе \Ш, агтаіа!)*е
!а$. іадагоаха Іарііаіі ітігЬе, еі^ ада іагшиаіа?(е
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по усмотр нію Общаго Собрапія, на образованіе особаго
капитала, указаннаго въ ст. 5, и другія общеполезныя ц ли.
Прим чані : ІІричитаіощаяся на долго члена прибыль выдается ему, однако, лишь въ томъ елуча , если онъ составилъ полный пай (ст. 24); въ
противномъ случа , прибыль причисляется къ
паевымъ взносамъ до д хъ поръ, пока взпосы
эти, вм ст съ причитающимися на нихъ прибылями, не составятъ долнаго пая.
78. Оказавшійся по оборотамъ товарищества
убытокъ покрывается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 83.

IX. Управленіе д лами товарищества.
79. Управленіе д лами товарищества возлагается
на:
а) Правленіе; б) Оов тъ и в) Общее Собраніе
членовъ товарищества.
Прим ч а н і е : Если въ товариществ будетъ бол е
300 членовъ, Общ е собраніе членовъ можетъ
быть по распоряженію Министра Финансовъ или
по постановленію Общаго Собранія, утвержденному Министромъ, зам нено Собраніемъ Уполно
моченныхъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ
на 3 года въ количеств не бол е 100; къ Уполномеченнымъ могуть быть избираемы кандидаты.
На Собраніе Уполномоченныхъ переходятъ вс
права Общаго Собранія, которое собирается лишь
для производства выборовъ Уполномоченныхъ.
Иорядокъ производства выборовъ и опред леяіе
число присутствующихъ, при которомъ Собраніе
Уполномоченныхъ лризнается состоявшимся, опред ляется распоряженіемъ Министра Финансовъ
или иостановленіемъ Общаго Собранія, утвержденнымъ Министромъ Финансовъ (ст. 113 п. а.)
А. П р а в л е н і е .
80.

Правленіе ведетъ

вс

д ла товарищества

•
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реаіооЗоІейі агшаті[і тобЬа 5*пЬа8 ^агадга^тіё
ЩепЬаіиЬ і?ейга1і{е Іарііаіі а\піат\\г гЦ іеівіе
й Ы в і ф Ш е оШагЬеіе реаіе.
,
аІ)спЬи§: йШте іао!§ іиіею ! ф вххЩг іетаіе атіШ
рг<8 юйЦа, І т іегаа о|а ШеШіШ № таЩиЪ оп (§
24); юаёіаИ ІоггаІ ашаіа!|с { ф т г і т т о|ота?іиЬс
ІиигЬе, Ішіі о^атафіЬ іо пеиЬе іиигЬе «юоіиЬ І ф Ь
іаге о|а гойііа іеегоаЬ.

78. ЩЩг аЦааіаті^г {шігеЗ [ааЬиЬ Щ\и
ЫіаЦг ЗЗтЬа* рагадгаІДОіЗ іа^епЬаіиЬ Іогго
Іагеіе.
79. $Щи<\е гоаШ[иЗ рстЬа!?е: а) ЩъЩ ,
Ъ) ъЪтЩп Іа сі) ЩЩг Шітеіе реа!ооЗоІе!и
реаіе.
_; *.е
Жй^епЬив: Йиі йОДіф! го^Іет !иг 300 Шдеі оп, іиёшоіЬ
гаІ)<тшгШгі І ф І е^! тші|Ш рооіі йітііаіиЬ оеаіооё*
оіеіи оі)'и|"е роВДаІ реаіоойоіеіи ф т е к №оИт№іое=?одп
іеаіиЬ |ааЬа; юоИпвиЬ шаІііаІ|е »еа!оо§оІе!и ^ооіі 3
ааШ реаіе, ада тШе Ше 10 і)і!и; иепЬеіе гооіБ о|Ъ
ті!а шаІіЬа. феаіооёоіе! іиіеб агшШгаоШгШпЬей)й*
Хітііе» Ш и , Йша Гбі! іета ЭідіфЬ шоІіпі!иЬе*іоди
Шк ІЭДеюаЬ. Ш і т і З і е ІогЬ іа ІооШцаіг атК>, тШе
іииг-е§ піоШгШпЬе*Іоди оіЭДе тоітиЩеВ агшаіа Шеб,
тМхаЬаЦг ха^атіпЩхі ОооИ еі)! реаіооёокіи оі|Чі[е
ійгеіе, тіё гаІ)атті[іп рооіі ЙітііаіиЬ оп (§ 113,
ДОі. а).

А. #иІ)аіігЗ.
80.

З ф Ы

а}аЬ ШГ\ ЦЩг

аЦи \а оп
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и представля тъ товарищество, безъ особой на то дов ренности, во вс хъ его д л.ахъ и сношеніяхъ съ
посторонними м стами и лицами, а также при взысканіяхъ съ неисправныхъ должнивовъ.
Правленіе отв чаетъ имуществомъ своихъ членовъ за причиненные товарищ ству д йствіями, противными закону, настоящему Уставу или законнымъ
постановленіямъ Обідаго Собранія и Сов та, убытки,
которые товарищество, по постановленію Общаго Соб
ранія (ст. 113, п. к), можотъ взыскивать съ членомъ Нравленія.
8 1 . Въ частности на правленіе возлагается:
а) вед ніе д лъ, книгъ и счетовъ товаривдества,
а равно составленіе годового отчета;
б) пріемъ, выдача и храневіе денегъ, процентныхъ бумагъ и всякаго имущества товарищества;
в) пріемъ и возвратъ паевыхъ взносовъ;
г) пріемъ и возвратъ вкладовъ, а также уплата
по онымъ процентовъ;
д) выдача ссудъ, пріемъ поступленій въ ихъ
уплату и производство взысканій по ссудамъ, разр шеніе по нимъ отсрочекъ (ст. 57), а также наблюдені
за употребленіемъ ссудъ (ст. 58) согласно назначенію;
е) пріемъ, храненіе и возвратъ закладовъ по
ссудамъ;
ж) заключеніе займовъ отъ имени товарищества,
на условіяхъ и въ разм рахъ, опред ленныхъ Общимъ
Собраніемъ или Сов томъ, и уплата оныхъ, а равно
илатежъ прецентовъ по займамъ;

*
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ЩЩг а^гтіЫи ііта і)еагаІі?е шоШщаіа ІЬщЫ
Іета аЦаЪгЗ \а ЫЫ\)ииШШе§> !бшаШе ф =
Шёіеда \а і[іІиіеда, тЦатаіі ?а тМстбиЬтіёіе
ІішгеЗ !оітаіи(егаМдпіШЬе!ае[і. ^и^аіиё гоав=
ШіаЬ ота Ш?теіе тагапЬиіеда ВДиЬе гг\і, ті§
іета Ш^НиІеІе ші)идш§іе ЫіііШеда оп ІеіішЬ, тіз
ІеаЬи[е, (іеПсрпаТс рЭДіиЗйф еі)! реа!ооёоІе!и \а
\а ішіш!оди {еаЬиШіе о\]п8іг таШіШгааЬ. ® ф
\и\\Ь шбіЬ Щи% реа!оо§оІе!и оі[иіе ро^аі іііІ;а=
т!е Ш!те(е !ае(і (Ще пбиЬа (§ 113, рС(. п).
81. ЗСеагаІЬе апіаЦг іиЫп\е ^ооІЬе:
а) іВДиіе а§іаЬе аіатіпе, гаатаіиіе іа аг=
шеіе ріЬатіпе іа аа§іа=агиапЬе ІоШі}еаЬтше;
Ъ) йЩпЧе га^аЬе, рпфпЬЬрагегііе }а ШЬ
Іщп шашіЬи^е юаёіигобітте, тсЩааиЬтіпе іа
^оіЪтте;
й) о(ата!|"иЬе таЗіітшітіие іа іадарапЬтіпе
(таНтпк);
е) ^оііфіттаЬе таёішШтте іа шсЩааііЬ
тіпе, пЩатиіі !а пепЬе реаИ рго1)еШіЬе та!§тіпе;
д) ТаеішЬе апЬтіпе, іада[іта!|еіатаіе (иттаЬе таШгабітте іа ІаепиЬе [іё^еггоиЬтіТе 1оі=
теіиЗ, ІаепиЬе ща рі^епЬи^е ІиЬатіпе (§ 57) іа іа
^ейе Ше шаішатіпе, еі: ІаеішЬ ага таагаіиЬ оіё=
іагЬе іао?§ іаггаііиЬ {аа![ітаЬ (§ 58);
1і) ІаепиЬе ее[і рапііЬе таШітбітіпе, §оіЬтЬ
Іа іадарапЬтіпе;
і) та^еіаШиЗіе іоітеіи[еЬ;
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з) производство посредническихъ операцій;
и) созвані
106, п. а);

очередныхъ Общихъ

Собраиій (ст.

і) расходованіе суммъ, опред ленныхъ Общимъ
Ообраніемъ на управлені д лами товарищества;
к) на мъ лицъ для занятій ио д ламъ товари
щества и
л) составленіе правилъ д лопроизводства счетоводства и отчетности.
82. Правленіе состоитъ изъ трехъ члевовъ и
двухъ кандидатовъ, избираемыхъ Общимъ Собрані мъ
(ст. 113, п. к) изъ членовъ товарищества, закрытою
баллотировкою, ва три года. Члены Правленія избираютъ изъ среды своей на годъ предс дателя и заступающаго его м сто.
Прим чаяі . Общимъ Собраніемъ число членовъ
Правленія можетъ быть увеличено до пяти и
число кандидатовъ — до трехъ.
83.
Занятія расиред ляются между членами
Правленія по ихъ усмотр нію но съ утвержденія Сов та (ст. 94, п. г).
84. Въ случа бол зни или отсутствія члена
Правленія, м сто его занимаетъ кандидатъ, получившій наибольшее число избирательныхъ голосовъ.
85. Ежегодно одинъ изъ членовъ Правленія
выбываетъ по старшинству избранія. Выходящій членъ
можетъ быть выбранъ вновь.
Прим чаніе: Первые два года по открытіи товари
щества, члены Пвавленія выбываютъ по жребію.
86. Членъ Правленія можетъ быть удаленъ отъ

-
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к) ІаеішЬе іедетіпе ііЬЩг пітеІ пепЬеІ
ііпдітізіеі |а (еИеЗ ншпф§,' тіз реа!оо§оІе! еі)!
пбшіГодц ага оп тйашшЬ, ІаетіЬе та!3тте,
піі[ата !а пеиЬе ргоі[епі:іЬе іа[итте;
I) !огга!Ше реа?ооЗо1е?Ше Ш № і ) ц т т е (§
106, р!і. а);

т) пепЬе іиттаЬе тйЦаапЬтіпе, тіЗ реа^
!оо§о1е!и рооіі іі^ц[е сі$]ааіаті[е іагпгіЗ оп;
гс) і[і!ше раІ!атіпе ЩЩг аЦаЬг фті(е?§;
о) а§іааіаті[е, агтеріЬаті{е |а агііапЬті[е
Іи§і!ігіаЬе ?оШі(еаЬтте.
82. ЗДа№[е§ оп !о!т Шдеі \а ЫЫ а{еті?!іг, ІеЗ. рШооёоЫи рооіі (§ и з , р!і. п)
ЦЩг Штгіг (еа|"і !іипі|е фШеапЬтЦе іееі Іоіте
ааЗіа реаіе гоаШа![е. ЭДаіц{с ШГтеЬ гааІігоаЬ
ота ЫЫі аа§Ы реаіе е[іте§е }а }еИе а{еті!и.
2йІ)епЬи$; гРеаГооЗоІеІ юоіЬ |и!)аШ[е ІШтеіе агйш Гипі
Пгііепі |а а|етіИиЬе агиш Ііті Ытепі [гшгепЬаЬа.

83. ЗДаіф Ш!теЬ }адаюаЬ іоо епеёіе
ЫЫ ага ота ашаті(і тооЬа, ГиіЬ пбтгіоди
!ттіи[еІ (§94, рй, е).
84. ЭДаШ[е Ш!те ^аіди{е еі)! агао!е!и
?оггаІ аЗтЬ іета а|етеІе )ее іаиЫЬаі, !е8 шаІЬ
ті[еІ !біде го§!ет І^еаіі [аі.
85. $да ааёіа ЩЫЬ ЩсЛмЩі ШаІіті[е
шопаЬиГе |йгеІе Ш Шдг. ЯаІ)!цго Шде шоіЬииеёіг
шаІНиЬ (ааЬа.
ХЩгпЬ-йЯ: Щтг\г\ ІаЩ ааёіаі реаіе
Іа^пшаЬ іиІ)аіи[е ІШтеЬ Іоо[і іагеіе.

86.

ВДіф

аіг>аті[і

З і ф т [ е Шде* ШЬ реаІооЗоІеГи оЩі

—
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должности по постановлеиію Общаго Собранія (ст. 113
п. в). Вопросъ объ удаленін члена Правленія можетъ
быть возбужденъ въ Общемъ Собраніи ц требованію
Сов та или всл дстві продолж нія одной пятой части
членовъ товарищества.
87. Правленіе собирается н мен е одного раза
въ нед лю. 0 дняхъ зас даній должно быть выв шено
объявленіе въ ІІравл ніи.
88. Зас данія Правленія признаются состоявшимися, сли въ вихъ приеутствуютъ три члена Прав
ленія или заступающіе ихъ м сто.
89. Д ла въ Правленіи р шаются простымъ
болынинствомъ голосовъ; въ случа равенства голосовъ,
голосъ предс дателя даетъ перев съ.
90. Жалобы на Правленіе приносятся въ Сов тъ (ст. 91, п. е).
9 1 . "Шщее Ообраніе можетъ назначить членамъ
Правленія постоянное вознагражденіе, независимо отъ
вознагражденія изъ чистыхъ прибылей.
92с Наличныя деньги, процентныя бумаги и
документы Правленіе обязано хранить въ безопасномъ
м ст , въ особомъ сундук , за двумя замками, ключи
отъ которыхъ находятся у двухъ членовъ Правленія.
Б.

С о в т ъ.

93. Сов тъ наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава, утвержденныхъ для товари
щества правилъ д лопроизводства, счетоводства и отчетности (ст, 94, п. г) и закоиныхъ постановл ній
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тШа атсЩі ЫЫ Ыіа (§ 113, ріі. п). ЗДа=
Пі[е Ііі!те Іа^іВДітпс Щти\і \ ЫЬ реаЬоЗоЬ
!иІ пбшііодц ішіЬті)"еІ гЩ тііепЬа ]ао ЦЩг
ІіШпеіе еіісрапеШ ашіц[еІе шоііа.
87. ЭДа№§ ШІеЬ шЭДетаП- йЫ ЬхЬ паЬаІаЗ ЫЫ. ШооЫгЫ раетоЬе ЩіарыЬ іи^аШ^е
гіштіЬеЗ іеаЬастЬтіпе ШеёрстПіЬ оіета,
88. ЭДаін{е ЬоЫгІ 1оеіа![е оі)іі{ешбіти=
ЩгЫ, Ы Іоіт іи§аіп|е Шдеі гЦ пепЬе ф т і ! ! и
іІтшшЬ щ.
89. ШіаЬоЦтіаіаЦг ііфііфё Щі\а йеаЬ
спати[едо; §еаІ*е й§ераЦи|"е !оггоІ аппаЬ е[ітеІ)е
5еаІ офф.
90. ®аеб*ц[еЬ і і ф і ф реаіе аШа![с пбіш=
!оди§[е (§ 94, р!(. Й).
91. $еа!ооЗо!е! кшШ іи§оіц(с Ш!теЫс аІо=
Щі іа|и тайгаіа реаіе [еПе і ф , тіЗ рЩіа\і !а=
)"н[і аМа^е.
92. 6и1ага!)а, ргоі(епЬіраЬепЬ |а іо!итеп=
ЬіЬ реаЬ іи§аіи« !іпЫа8 !оІ)а§ і|ейга!і[е^ ! ф
Іи!ида Іае?а§ оіоі §оіЬта, тШе шбітеЬ !а§е |ц=
І)аіц[е 1іі!те ШеЗ ои.
В. ^ о н и і о д и .
93. Шішіодц шаІшаЬ [еПе[іпа)"е ріЗДи§!ігіа,
іЩи\е іашіз йшіНаіиЬ аЗіафтіІе, агшеріЬа=
ті|е }а агиапЬті[е ташШе (§ 94, р?і. е) }а
реаіоозоіеіи \саЬхт\Ш офізіе ІіпМа Шіті|е гііе.
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Общаго Собранія. Сов тъ отв чаетъ имуществомъ своихъ
членовъ за причиненные товариществу д йствіями, противными закону, настоящему уставу или законнымъ
постановленіямъ Общаго Собранія, убытки, которые товарищество, по ностановленію Общаго Собранія (ст.
1 1 3 , п. к), можетъ взыскивать съ членовъ Сов .та.
94.
Въ частиости, на Сов тъ возлагаотся:
а) разр шеніе вопросовъ, поименованныхъ въ пп,
д и е ст. 1 1 3 , по уполномочію Общаго Собранія

в
(ст.

114);
б) опред леніе разм ра кредита, открыва маго
членамъ товарищ ства (ст. 4 5 ) :
в) разр шеніе выдачи долгосрочныхъ ссудъ и
установл ні плана ихъ иогашенія (ст. 56, п. б);
г) утвержденіе составленныхъ Правл ніемъ правилъ
д лопроизводства, счетоводства и отчетности и распред леніе занятій между членами Правленія (ст. 83) ;
д) пов рка годовыхъ отчетовъ, книгъ, документовъ, в домостей, наличиыхъ денегъ, процентныхъ бумагъ, и другого имущества товарищества (ст. 1 2 0 ) , а
равно наблюденіе за ц лостыо заложенныхъ предметовъ;
е) разсмотр ніе жалобъ на Иравленіе и постановленіе по нимъ заключеній (ст. 90) и
ж) созваніе чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (ст.
1 0 6 , п. б).
9 5 . Сов тъ состоитъ изъ ш сти членовъ, избираемыхъОбщимъ Собраніемъ (ст. 1 1 3 , п. к) закрытою
баллотировкою на три года изъ числа членовъ товари
щества, ие прииадлежащихъ къ составу Правленія.
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Шішіодц юаШіаЬ ота ШІтеіегоагапЬи(едаІа^=
ІиЪе ее(і, тіз іета Й^і)и[е1е ті[идиёіе іаШизіеда
оп іеіішо, т і з )еаЬи)е, |еИе[іпа[е рбІ)іиШг]а гЦ
реа!ооёоІе?и {еаЬШіёіе офіМе таЗіи ШюаЬ. ЙаІ)?
}и[іЬ гаоШ йЩп§ реа!ооёоІе!и оі|іі)"е рб^аі (§113,
п. н,). пбші?оди Ш!теіе !ае[і [І3)'е ибиЬа.
94. $[еагаІЬе стіа!|"е пбии!оди 1)ооІое:
а) Ш\хтпШ о ф ё і а т т е , ті§ § 113, р!і. ^, ^ іа
/г ай ттеіаШЬ оп, !ні реаЫзоІе! |ейек тоіі оп
апппЬ (§ 114);
Ъ) Іаегш=и(аІоіф (гшги|е агатаагатіпе, тіЬа
іВДи[е Шітеіеіе ІиЬаЬа шбіб (§ 45);
^) рі!аіа!)іаіаШіе ІаешіЬе Шоатіпс іа пепЬе
ашпаІЗтИе !огга таагатіпе (§ 56, рЬ. Ъ);
ё) }іфШ}е рооіі !о!!и[еаіііЬ аёіааіаті)"е, ахтеріЬаті|"е \а аташгеіе !огга ! т т і а т т е іа }и^а=
іщг Ш!теіе іббЬе агаіадатіпе (§ 83);
д) ааёіа^агиатхеіе, гаататіе, ЫитепііЬе, іеаІеІігіаЬе, цііага^а, ргоі{епЬЬраЬепіе іа ЩхЩг тіш
юагапЬи)е гешіЬеегіште (§ 120); піі|апшіі Іа \гШ
Іагеіе таішатіпе, еі рапІірапоиЬ аё{аЬ аіаі оІе!=
[ішаЬ;
/г) (іфііШе реаіе ібёіеиіЪ ЫгЫи§іе Щтасііатіие іа иепЬе йіе оі(и[еіедетіпе (§ 90) іа
і) ет!оггаІіЗіе реа!ооёоІе?иіс !о!Іи?ііі|итіпе
(§ 106, р!і. Ь).
95. Шіш!одиІ оп' !ішЗ Нідеі; пегЬ шаІіО
реаСооёоІе! (§ 113, р!і\ п) ШЩг І)еа1еаиЬті?еда
Ыш аа§іа реаіе гіеиЬе Ціщ\е Ш!те(с Г)ііІда(і? Ы
}іфш)е ШІтеІё еі оіе.
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§6. Ежегодно двое изъ членовъ Сов та выбьіваютъ по старшинству избранія. Выходящій членъ
можетъ быть избранъ вновь.
Прим паніе. Первые два года по открытіи товарищества, двое изъ членовъ Сов та выбываютъ по
жребію.

97. Членъ Сов та можетъ быть удалевъ отъ
должностей по постановленію Общаго Собранія (ст. 118,
п. к). Вопросъ объ удалепіи члена Сов та можетъ
быть возбужденъ въ Общемъ Собраніи только всл дствіе предложеніе не мен е одной пятой части чле
новъ товарищества.
98. Члены Сов та избираютъ изъ среды своей
на годъ предс дателя и заступающаго его м сто.
99. Сов тъ собирается въ сроки, опред ленные
Общимъ Собраніемъ, но не мен е одного раза въ м сяцъ. 0 дняхъ зас даній должно быть выв шено объявленіе въ Правленіи.
100. Зас данія Сов та признаются состоявшимися, если въ нихъ присутствовалъ предс датель или
заступающій его м сто и не мен е двухъ членовъ
Сов та.
101. Д ла въ Сов т р шаются простымъ большинствомъ голосовъ; въ случа же равенства голосовъ,
голосъ предс дателя или заступающаго его м сто даетъ
перев съ.
102. Постановленія Сов та вносятся въ особую
книгу и подписываются предс дательствовавшимъ и
присутствовавшими членами.
103. Жалобы на постановленія Сов та приносятся Общему Собранію (ст. 11.3, п. л), но не

і
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96. $да ааёіа ЩЫЬ поіш!оди[і гааІіті(е
шстаЬіф іагеіе ЫЫ Шде*. 2аЩт іЪ іщгі шбіЬ
тіеЗіі шаІіЬа.
$июаЬ !аШ поішіодц Шдеі ІЩи ШЫ

97. Шішіодц Іііде шбіЬ реаЫЗоІейі оі(ц[і
тооЬа атеіі|"і Іо^іі ІаЗШЬ |ааЬа (§ 113, р!і. п).
ШииІо^п ШІте атеіі^і ІаІ)Ша{?ті[е !й|ітир; шшЬ
реа!ооёоІе!и! агц(ц(еІ тіШа, Ых \гЬа гоа^етаИ
шііеё о|а ШтеіЬ еііе оп ратшЬ.
98. ШшіЬзди ІШтеЬ шаІігоаЬ ота ЫЫі
ааёіа реаіе е{іте!)е }а |еЙе а(епгі!и.
99. Шішіоди іиІеЬ реа!оо§о1е!и рооіі таа=
гаШЬ Іа^іраешаЬеІ Іо!?и, ада тіііе ша|ет ?иі
Ш ?огЬ Іішз. ®оо§о!е!и рйегааЬе Щіа реаЬ \п~
1)аЬф пштіЬеЗ іеаЬаапЬтіпе ШеЗ рстіиЬ оіета.
100. Шіш!оди !оо§оІе!иЬ огшаіа!|е оЩг
ЫітиЫкН, !ш [еаі е[ітееЗ е^! іета а[еті! \а
тШе ша^ет !ш ЫН пбиийзди Шдеі; !ооё оп.
101. ЩаЬе Ше о^іШаіа![е ибші!одиё Щ\)а
^еаііеепапш^еда; 1)еаИе іі^ера1іи{е !оггаІ аттаЬ е[і=
ше^е гЦ іета а(еті!и ^еаі оі(ц}е.
102. Шіш!оди тайпфЬ !ігіиіаіа!(е і^ейга^
Щеё[е гаатаШ8{е \а пепЬеІе !ігіи!агааЬ іи^аіаіа
}а !оо?оІпиЬ ІШтеЬ аііа.
103. ®аеМи[і пбіш!оди оі^пШ реаіе ШН»
іаЦг реа?оо§оІе!и ее§ (§ 113, р!і. о) Ы
шШ

- ш
йначе, какъ чер зъ Сов тъ, который обязанъ представить ихъ ближайшему Общему Собранію со своимъ
объясненіемъ.
104. Общее Собрані назначаетъ члевамъ Сов та постоянное или разовое, за каждое зас даніе,
вознагражденіе.
В. О б щ е

Собраніе.

105. Каждый членъ товарищества им етъ въ
Общемъ Собраніи только одинъ голосъ, который никому ие мож тъ быть передаваомъ. Товарищества,
артели и другіе подобпыо союзы, принятые въ члеііы
товарищества (ст. 13, п. б), иосылаютъ въ Общее
Собраніе по одному представителю.
106. Общія Собранія членовъ товарищества
бываютъ: а) очередныя. созываемыя Правленіемъ (ст.
81, п. и) ежегодно, не позже марта м сяца для разсмотр нія годоваго отчета, и б) чрезвычайныя, созы
ваемыя по усмотр нію Сов та (ст. 94-, п. ж) или же
по обращенному къ нему требованію одной десятой
части членовъ товарищества.
Прим чані . Правленіе товариідества обязано каждый
разъ заблаговременно доводить до св д нія
м стной полидіи о дн , час , м ст и предметахъ занятій Общаго Собранія.

107. Члены товарищества изв щаются, по крайней м р , за нед лю, объявленіемъ, выв шеннымъ въ
Правиеніи, а также пов стками, о дн и м ст Об
щаго Собранія, равно какъ о предметахъ, подлежащихъ обсужденію въ ономъ.

і

^
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-.

п6іш!оди ІаиЬи, !и§ иеіЬ іагдті[еІе реаіооёоіеіиіё
Щг§ ота }е!еі:и[еда еііе реаЬ рапета.
104. ^еаіооёок! иітеіаЬ пбішіоди ШІиіе*
іеіе аЫ\\г гЩ іда ЬдШгЬх реаіі іі^е!огЬ?е таЦи.
Б.

^саіоовоіс!.

105. $даІ йЩи\г Штй оп реа!оо§оІе?иІ
аіішіі й?§ феаі, тіЬа !еЙеді!е Ы(еІе еЬар ппЬа еі
ш5і. ЩЭДе Ш!теіе?8 гоаШтВеіиЬ йВДиГео, аг=
іеІІіЬ іо іеі}еЬ |пта[еЬ іі^епЬи^еЬ (§ 13, р.Й. ?;)
[ааоогоаЬ реаіооёоіеіиіе ідаШ Щг аІетШі.
106. ЩЩг
Ш?теіе реаІооёоІе!ио оп: а)
ІоггаЩеЬ, ті§ пошіоди іда ааеіа тШе §Ще.т.Іці
тЙгірІішЗ ааёіа-агиапЬе ІйЫшааіаті{е!§
ЫЫ
!ифіЬ (§ 81, рй. 0 іа 6) ега!оггаЩеЬ, тіЗ иШш*
?оди ^саіёагігатіуі тббЬа (§ 94, ріі. і) гЩ іе=
таіе ііфе ІііптепЬа о?а йІ)і{и{е Ііі!теіе рооіі еі(е=
рапЬиЬ ішиЬті[е реаіе Ш и !ш|іиа!|е.
&ЦепЬи§': ^и'()оіи§ реаЬ іда?огЬ реа?ооёоІе?и рйеюа, ішті,
ІоІ)а іа ее^ашо ІоІ)аІі|еІе роШ|ех!е аед^аёіі іеоЪа апЬта.

107. йі)і|"п[с ІШтеіеІе апіа![е !біде шЭДет
пйопі аеда тагетіне іи^аіи|е пштіЬеё[е ШсЗроіи
ЬиЬ ІтіІШШе іа Іа !иі|е!ігіаЬе ІШ реа!оо§оІе!и
раеша (а !оІ)а іііе іеаЬи[і, піі !иі !а аёіаое Ше,
тіз |еа! Ібпе айа іиІешаЬ.

- т
Ё а Общемъ Собраніи обсуждаются только т
пр дметы, которые поименованы въ объявленіи и пов сткахъ.
108.
Общее Собраніе признается состоявшимся,
когда въ немъ присутствуетъ не мен е одной пятой
части членовъ товарищества, исключая случая, когда
Общее Собраніе созывается для обсужденія предметовъ,
означеныыхъ въ пп. а, г, о и п ст. 1 1 3 .
Въ сихъ
случаяхъ требуется присутствіе не мен е половины
вс хъ членовъ товарищества.
109.
Если въ д .нь, назначенный для Общаго
Собранія, не соберется указанное въ ст. 1 0 8 число
членовъ, то назначается, не позже одного м сяца, вторичное Общее Собраніе, которое признается состояв
шимся, какое бы число члеповъ въ ономъ ни участвовало, за исключеніемъ случаевъ, когда Общее Соб
раніе созывается для разсмотр нія вопросовъ, указанныхъ въ пп. а, г, о и п ст. 1 1 3 , каковые вопросы
и на вторичномъ Общемъ Собраніи, р шаются не иначе,
какъ если на ономъ присутствуетъ не мен е половины
вс хъ членовъ товарищества.
Обсужденію и р шенію
вторичнаго Общаго Собранія подлежатъ только вопросы,
внесенные въ первое несостоявшееся Общее Собраніе.
110.
Въ Общемъ Собраніи предс дательствуетъ
лицо, особо для того нзбранное Общимъ Собрані мъ
изъ членовъ товарищества, пе принадлежащихъ къ
составу Правленія и Сов та,
1 1 1 . Постановленія Общаго Собранія, противныя сему уставу, не обязательны для Правленія и
Сов та, которые, не приводя въ исполненіе такихъ

- №
^еа!ооёо!еМ огиШаЦе аіпиіі: пеіЬ ъ§рх, т і І
Ііш1иіи8*е8 \а ЫфІщаЬе$ пітсіаіиЬ оп.
108. ЩеаІооёоЫ ЫіаЦг о*)п(егооітпЩе?§,
Іпі шсі^етаН Ш юііепЬі! (ВДц[е Ш!теіе(і !о!Іи
оп ІпІппЬ,гойЦааггоаШЬ|ее !огЬ, !иЗ. реаШёоМ
пепЬе аЦаЬг оі\ШатЦеЫ ЫЫ !ифі*а![е ті§ §
113, р!і. а, е, 6* іа $ іЭДепЬаіиЬ оп. ЯІепкІІогЬаЬеІ пбпіаІ)е, еі т с ф т а і і рооі о|а !бідірШ)і[ше
Ш!теіе[і ІооЗ оп.
109. ®иі реа!оо§оІе!п іаггоіз таагаіпЬ рае=
птІ § 108=пЬаЗ Ш)епоаіпо ІШтеіе агпш тШе
?о!!п еі іпіе, ріЗ пітеіаіа!|е тіііге ^іііетаі Щг
Ып іооІ{пІіеіпе реаГооЗоІеІ, тіЬа ЫЙиіиІтіЬ ШЬ
теіе агпш реаіе гаааіатаіа оЦцУегобітцІі|е!3 ІосіаЦг, шаІіаагшаіиЬ псеЬ СоггаЬ, Ы$ реаЬоёоЫ
пепЬе ?й(ттШ оі{п§іатп"е!3 !о?!п іиІгЬ, тіз §
113, р?!. а, е, 8 ]а I пітеіаіпЬ оп; пепЬе !й(і=
тиёіе ійг оіиі»іаіа![е !а іеі?е! реа!оо§оІе!п1 аітііі
|ііё, !пі шй^стаи рооі Іоіді(і Ш)і(п(е Ш!теіе[і
!ооё оп. Хеі^й ргаЪо8оШпІ іиіегаао аішіІіпееЬ
Щіти{еЬ офі6іаті(е аЯа, т\§> е[іте|е(е рсо!ооё?
оІеМе еііе рапЬпо оІітаЬ.
110. феа!ооёоіе!ііі і ф і а Ь Щ, !е8 і"еПе?ё
реа!оо2оІе!и рооіі ВДи|е ШГтеіе [еар пепЬе І)иЬ
да[і, !е§ тіііе іп^аіп)е гЦ пбпп!одп ШІтеЬ еі оіс,
і[еагаІЬе гоаШа!{е.
111. $еа!оо§о1е!п оі?п[еЬ, тіЗ (ейе рб^пёЩа шШі ІіхтаЬ, еі оіе іи^аПі^еІе }апопп!одпІе
тіііе {шіЬиЙіЬіЬ; петаЬ ійіашао піі|пдп[еЬ оі[п[еЬ
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постановленій, обязаны доложить о семъ созвапному
для -этой ц ли чрезвычайному Общ му Собранію.
112. Постановленія Общаго Собранія вносятся
въ особую книгу и подписываются предс дательствовавшимъ, присутствовавшими членами Сов та н Гіравлонія и грамотными
членами
товарищества,
а
для неграмотныхъ составляется поименный сішсокъ.
Закоиныя постановленія Общаго Собранія обязательны
для вс хъ членовъ, какъ присутствуюшихъ, такъ и
отсутствовавшихъ.
113. В д нію Общаго Собранія подлежатъ
нижесл дующія д ла:
а) зам на Общаго Собранія Собраиіемъ Уполномоченныхъ (ст. 79, прим.).
б) опред леніе разм ра отчисленій для образоваиія фонда, указаннаго въ ст. 5, а равно установленіе
правилъ для расходованія сего фонда;
в) избраніе членовъ товарищества и исключенія
ихъ (ст. 14 и 18);
г) опред леніе разм ра пая, а также разм ра и
сроковъ паевыхъ взносовъ (ст. 24 и 25), равно какъ
и изм неніе этихъ разм ровъ;
д) опред леніе условій и сроковъ для вкладовъ
(ст. 34 и 35), а также разм ра процентовъ по вкладамъ (ст. 36) и ио ссудамъ (ст. 6 0 ) ; опред леніе
разм ра кредита товариществъ, артелей и другихъ подобиыхъ союзовъ (ст. 47 прим.);
е) разр шеніе Правленію заключать займы и утвержденіе условій оныхъ (ст. 43 и 44);

-
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Шітаіа }а іеаіашаЬ <\сЩі ега!оггаІі?е1е реа!оо§о!е?пІе, тів ?е!§ оШогбеЙ ЫЫ ?іфіа?(е.
112. $еа!оо§оІе!п.офіісЬ ВДиіат^е Щхаіи
Щг гаатаіп§?е \а иеііе Ііг}ШашаЬ ЗДаіаіа, ІШ*
оІпиЬ \ й)аі\\\г \а пбіш!одп ІііІтеЬ )а {ігіаоёЕаіаЬ
ЦЩг Ііі!те6' айа, !ігіаоо!атаіа ІШтеіе !о!)іа
ада ша1тШпіа!)"е пітеГіп.
еаЬііВЩеЬ сеаіоо^
оЫи ді}и')сЬ оп ІбШое пШ)Ші іІшитіЬ Іиі !а
ршіЬитаіе' ІШтеіе Щіа [цпоиШШЬ.
113. фісііоо&оМп тошш!опЬа ШтаЪ й
рооі {еіёшаЬ \ЩтЦгЬ а%\аЪ:
а) реа!оо§оІе!п аіетеіе шоІтіІЫое^Іор |еаЬ=
т т е (§ 79, Ш^епЬ,);
Ъ) агшаіашаіе !а?поіаЬе (йіті{е сігатаага=
тте, тіг § 5=Ьаё ісі^еиЬаіиЬ Іаоііаіі |йппііатіус!«'
оп штеіаіиЬ пЩата тШхиШ іедетіпе (сііе !арі=
іаіі іагшііаті{с !оІ)іа;
сі) ЦЩг ШСтеіе шаЗППШтіпе (а пепЪе
юйВДеіітше (§ 14 \а 18);
е) о\а\ттіЧе таагатіпе, пЗДата !а о?ата!іиЬе \иит)г \а Щіа\а агатаагатіпе (§ 24 }а 25),
Ы\ іа пепЬе [шті?е тшіітіие;
#) ^оіиіиттаЬе ітдітіёіе іа іа^іаедаЬе (§
34 іа 35) ші[ата !о І)ош|иттаЬе (§ 36) \а Гас=
тіое (§ 60) ргоі(еппое таагатіпе; Ш)іцШе, т
ігШЬг іа *еШе ("агпаёіеОДепЬиЗіеІастш[аІЬи|с
|ішги(е таагатіпе (§ 47, ісі^епЬ.);
Ь) іи^аіпіек Іаеппое іедетЦе!3 шЬаапотіпе
Іа пепЬе ІаеппЬе ііпдітіЗіе Ііппііатте (§ 43 іа 44);
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ж) разр шеніе Правленію и Сов ту производить
отсрочки по ссудамъ (ет. 57 и 8 1 , п. д);
з) установленіе правилъ о порядк пріема залоговъ и закладовъ въ обезпеч піи ссудъ (ст. 5 2 ) ;
и) опред леніе предметовъ и имущества неисправныхъ должниковъ, не подлежащихъ продаж за долги
товарищ ству (ст. 65), а также слож віе съ яихъ
расходовъ по взысканію ссудъ и пеней;
і) установленіе правилъ для производства посредническихъ онерацій (ст. 72);
к) избраніе членовъ Сов та и Правленія (ст. 82
и 95) и опред л ніе имъ вознагражденія (ст. 9 1 и
1 0 4 ) , удаленіе ихъ отъ должностей (ст. 86 и 97),
а также предъявленіе исковъ противъ Правленія и
Сов та, въ случа убытковъ, понесенныхъ всл дствіе
ихъ распоряжеиій, противныхъ закону, настоящему
уставу и законнымъ постановленіямъ Общихъ Собраніи
(ст. 8 0 и 93);
л) разсмотр иіе жалобъ на Сов тъ и постановленіе по онымъ заключенія (ст. 103);
м) опред леніе суммъ на расходы по найму Иравлоніемъ лицъ для занятій въ товарищ ств и вообще
по управленію д лами товарищества;
н) разсмотр ніе и утвержденіе отчетовъ Правле
нія (ст. 119), а также распред леніе прибылей (ст. 77);
о) разсмотр ніе предложеній объ изм неиіи и
дополненіи настоящаго устава и
п) прекращеніе д йствій товарищества (ст. 1 2 4 )
и указаніе назначенія запаснаго капитала въ случа
закрытія товарищества (ст. 7 4 ) .

-
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і) щЩм\г\г \а пШш!одиІе ІиЬааиЬшше ІаепиЬе 1а^педа[іЬ ріі!епЬаЬа (§ 57 іа 81; р!*. д))
к) ІастшЬе !шМц§Ш?е!3 апіошаіе рапііЬе ша§іпшо1ші[е Іогга аіатаагатте (§ 52);
0 пепЬе аЦаЬг ахаЩепЪатіпе, тіё ВДи(е
шбІдаЬе рйгар ІоггаППс тВідпШиЬе шагапЪи^е^
тййді аИа еі шоеіа (§ 65), ада !а пепЬс гоабаЗ*
істгіпе ІаешіЬе іада[іпоііЬті(е ІиІііЬер іа і г ф ш Ь ф
т) тсфіаШиёіе ЫтеІаті(е !огга агатёіа=
гатіпе (§ 72);
п) ішш!оди іа ііфіиіе ІШтеіе шаіітіпе
(§ 82 іа 95) іа пепМе і ф т а а г а т т е (§ 91 іа
104), пепЬе атеіір: Іа^Ша^тте (§ 86 \а 97) іа
Ііфіі^е піид пбтгіоди шШ пЬиЬтіШ агоаІЬа=
тіпе, Ы\ пепЬе рооіі ^еаЪіие, )еПе[іпа|е рбІ)іи§!ігіа
Іа реа!оо8оІе?иіе |еаЬи§1і§іе офгёіе
тШІШШ*.
теіиёіе ІйЬі Щ\и ои ріЬіпиЪ (§ 80 іа 93);
0) пбииГоди реаіе ІбЗіеіиЬ ІаеЫиёіе ШЫгоаа=іатіие іа !аеЬ№8іе Щіа о*ЭДе апЬтіие (§ 103);
р) іп^аіиіе рооіі ЩЩг аЦаЬг а\ат\)с ІагюіЗ
ІифПашаіе і[і!Шс раІдаІиІиЬс тйй а т т е .
г) }иІ)аш|е агиаітеіе ШЫгаааіатте іа !іп=
тіатіпе (§ 119) іа !а{иЬе агаіаоіатіпе (§ 77);
«) {еПе[та(е рбЩиЗ!ігіа ййтітЦе іа Шеги
Ьаші{е ейерапеВДе ШЬішааіатіие іа
1) Щф
іедеши(е Іореіатіпе (§ 124) }а іа=
дайага Іарііаіі Чагшііаті|е йгатШатіие ЦЩг
Іореіаті|е !огтІ (§ 74).

Прим

чаніе. На обсужденіе Общаго Собранія могутъ быть предлагаемы лишь д ла, перечисленныя въ ст, 113, а равно въ ст. 122.

144.
Р шеніе вопросовъ, поименованныхъ въ пп.
в, д и е ст. 1 1 3 , Общее Собраніе можетъ передать
Оов ту по особому о томъ постановленію (ст. 9 4 , п. а).
115.
Для разр шенія вопросовъ, поименован
ныхъ въ пп. а, г, о и п ст. 1 1 3 , требуется большинство двухъ третей присутствующихъ членовъ, остальные же вопросы р шаются иростымъ болынинствомъ
голосовъ.

X. Отчетяость и ревжзія товарищества.
1 1 6 . Въ товариществ обязательно ведутся книги,
въ которыя заносятся:
а) общій ириходъ, расходъ и остатокъ деп гъ,
процентпыхъ бумагъ и другого имущества товарище
ства по вс мъ его оборотамъ;
б) приходъ, расходъ и остатокъ, отд льно по
каждому роду оборотовъ товарищества и
в) состояніе счетовъ товарищества съ каждымъ
отд льнымъ лицомъ.
Веденіе другихъ книгъ зависитъ отъ распоряженія Министра Финансовъ и отъ постановленія Общаго
Собранія.
117.
Отчетный годъ товарищества считается
съ 1-го января по 31-го декабря; если же товарищество
открыло свои д йствія въ теченіе года, то первый от
четный годъ считается со дня открытія д йствій това
рищества по 31-го декабря того же года,

%ЩіпЬи$:
$еа?ооёоІеМе шоіЬ аігаШ пеіЬ аЦи, тЫ §
113 іа Ы § 122 ііІеёІоеіиЬ, аххйатЦгШ гііг рстпа.

114. ®й[ітШе т[аё1аті[{, тіё § і і з , р!і.
а, д \а Ь пітёіаіиЬ оп, шбіЬ реаГооЗЫе! і[еагаЩе
ЩгЪЩг ъЩг рЩаІ поииЩи ШігапЬа (§94,
ШгпЬг ЩтпШ оІ)Шат\]еІ$, тіё § і і з ,
*>!*. а, е, 5 }а і ай пітеіаіпЬ, ш !оо$о1егоаіе ШЬ
теіе ІаІ)еІоІтапЬіЕц §еаІіе рооііоіетір іаггоіё; іеі=
[еЬе Ш[ітп{еЬ оі{ц*іаіа![е ІВДа йеа1еепати[еда.
X. Й^і(и(е ашшЬтте іа .лтЬеегітте.
116. ЩЩгё рггіаЦг ^тЬиШ П гаата*
іиЬ !иІ)ц йЫ Щ^епЬаіаІ|е:
а) ііЭДиУе га^а, шййгіраЬегііе \а тии гоаші=
Ьіф ШеШЬіпе ЩгіпЫ, гааііатіпе! іа ішЦШ ШдіЗ
іета аЗіаІаШиЗіеЗ,
Ъ) ЩеіиЫ шаЦатте! іа і\ЩШ ща ЩЩг
а§іааіаті[еІ)аги {ішгеё йЩпІі
й) ЦЩг атеіе [еіЗ ща йЩп Щща.
&еі[і гаатаіпіЬ і оіЬ гаІ)атіт(ігі
реаЫШгЫ оНи[і тбоЬа ріЬаЬа.

ШиІ еф

117. й§і|и}е агтеаайіа агшаіа![е 1. іааіш=
агі[і Ішіі 31. ЬефтЬгті; Ых а(}а іЩи$ ота іе=
деиш[* ааЗіа іоо![иІ аІда«, |Ш агтаЫ|е ертсие
агтеапёіа ЦЩг (едегои[е аідиіс рсіеша^і Сшті
[еЙе[аша асгёіа ЬефшЬгі !ии 31. раешапі.
5
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118. Годовой отчетъ долженъ заключать въ себ
приходъ, расходъ и остатки по произведеннымъ въ
теченіе года оборотамъ товарищества, показываемымъ
отд льно, а равно выводъ прибыли и убытка.
119. Отчетъ долженъ быть составленъ и подписанъ членами Правленія не позже одного м сяца
по заключсніи книгъ, т. е. не поздн е 1-го. февраля
сл дующаго за отчетнымъ года, и, по крайней м р ,
за дв нед ли до Общаго Собранія, коему оный дол
женъ быть представленъ (ст. 113, п. н).
120. Прежде представленія Общему Собранію,
отчетъ вм ет съ книгами и документами пов ряется
членами Сов та (ст. 94, п. д), которые о найденномъ
ими отм чаютъ въ конц отчета за своею подписью.
1 2 1 . Въ случа несоставленія Правленіемъ годового отчета въ указанный срокъ, Сов тъ обязанъ
поручить составленіе сего отчета, подъ своимъ наблюденіемъ, другимъ лицамъ на счетъ членовъ Правленія.
122. Общее Собраніе, если признаетъ нужвымъ,
можетъ избрать Ревизіонную Коммиссію, не мен е какъ
изъ трехъ лицъ, не состоящихъ членами ни Правленія,
ни Сов та, для подробной пров рки книгъ, счетовъ,
отчета и всего д лопроизводства товарищества.
Объ исполненіи возложеннаго на иее порученія,
Коммиссія эта докладываетъ созванному для того Сов томъ чрезвычайяому Общему Собранію.
123. Утвержденный Общимъ Собраніемъ отчетъ
хранится при д лахъ товарищества, копіи же съ бйаго.

-
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118. ЗІа8іа=агиапЬеЗ реаЬ й!(гЕііН: ШешаІ
оіеша іі!)і(и{е рооіі ааёіа іоо!}иІ ?огЬа ^аоЬсшЬ
ІаШиЗіеІ ШіЗішЬ [іёІеШІе!, шаІ]атіпеІ \а ДОеіШ,
й§іІа[і !о ЩиЬг \а ІаЩиЬе огше.
119. $и§аіи{е Ш!теЬ рсаюаЬ агиапЬе ЫЫ
[еаЬта іа аііа йгіШата, тіііе §ПіетаІі Щг Ыи
іоо![иІ реаіе гаатаіиіе ШЫх Ш іедеті(і, ?. о.
тіііе 1)і1іеша1і гоееЬгиагі !іш ертер рагта, тіё
агиапЬе ааЗіа (агеі іхйгЬ, \а ша^етаіі !а!8 пйЬа=
Іаі еппе реа!ооёо!е!иі, !еПеІе агиаппе іиІеЬ еііе
раппа.
120. @ппе еПераиеті(і реаЪоЫеЫІе, \ аа*
ЬаіаЦе агиаппе Ш)её гаатаМе \а ю!итепііЬеда
пбии!оди ІШтеіе рооХ ІаЬі (§ 94, р!і. д), Ы
Ща, тіё ггетаЬ ІеіЬішЬ, агиапЬе Щ\й \\ЫЩг\\ЬаюаЬ іа ота айІігіаЬеда ІітгііагоаЬ.
121. ®ш іп^аіиё іа^епіаіиЬ а\а (ееё аа&
іаапштеі ?о!?п {еаЬтіЬ еі оіе, {іі§ реаЬ пбии!оди
агиапЬе !оШі}еаЬіті|е ота Шетааіи|е аЯ, іи=
Ъаіиіе ІШтеіе !иІиІ, іеіёіе і[і!иіе Шіе апЬта.
122. $еа!ооЗоІе? пшіЬ, !иі іа {еЬа іагшШ=
|е!3
еаЪ, гаашаіиіе агтеіе, агиаипеіе іа !шде
ЩЩе афаіатЦе ШЬішааіаті|еІ§ гегоі§іопі=іоі=
тгіохта гааИЬа, ІеЯе ШІтеіе!§ шй^етаИ Іоіт і(і=
|і!и* оп, !е§ іи^аіиіе еда поииіоди ІШтеЬ еі оіе.
0?етіфпі=Ыте!опЬ аппоЬ ота ШеёапЬе іаііті|е
Ше пбіш!оди рооіі (еИе іагшіё Ы!и !иі?иіиЬ ега=
!оггаЩеІе !ооЗоІе!иІе ахп.
123. $еа!ооёоІе!и рооіі ЙтггіаіиЬ агиаппе
^оііа!}е йЩщг ЩйЩи9 аіаі, ада агаІіфЬ ти
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а равно съ постановленія Общаго Собранія, которому
онъ былъ представленъ, доставляются въ Министерсто
Финансовъ, въ м стную Каз нную Палату, а также въ
м стное учрежденіе Государственнаго Банка.

XI.

Прекращеніе д лъ товарищества.

124. Товарищество прокращаетъ свои д ла:
а) по постанбШенію Общаго Собранія (ст. 113,
п. п);
б) когда число чл новъ товарищества будетъ м н
двадцати;
в) когда паевой капиталъ товарищества, всл дствіе обращенія его на покрытіо убытковъ, уменьшится
на одну треть противъ пр д льн.ой суммы обязательныхъ паевыхъ взносовъ вс хъ наличныхъ членовъ то
варищества (ст. 24) и
г) всл дствіе признанія товарищества несоетоя-'
тельнымъ по постановленію суда.
125. При прекращеніи д лъ товарищества по
причинамъ, означеннымъ въ пп. а и б ст. 124, Правленіе обязано:
а) остановить немедлешю пріемъ новыхъ паевыхъ
взносовъ и денежныхъ вкладовъ, а равно выдачу ссудъ;
б) произвести въ установленные сроки взысканіе
по ссудамъ и уплатить по займамъ и вкладамъ;
в) возвратить по принадлежности паи и паевыя
доли соразм рно сумм , оставшойся свободною за полнымъ удовлетвореніемъ вс хъ ебязательствъ товарище
ства, и

-
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опЬср Ы\ !сі рсо!оо§оІе?и офі)е(1, !е0е1е іета еііс
оіі рапЬпЬ, (ааЬеіа^с га^аттШегіиті, ?оІ)аЩе§)с
?гооті раіаіізіе (!атега!?оІ)ііё) \а Ща\\)е$\с хиф
рстда сфііп(е§[е.
XI. ЩЩс
124.

іщтіЦг

Щеіатж.

Щі($ё ІбреіаЬ ота іедёгаи[і:

а) реаІооёоІеГи оі(и[е іагеіе (§ 113, р!і. і);
Ъ) Ш \Щи\г Іііітеіе агш аГСа ГіфШтпе оп;
3) Ы\ иЩи\г о)ата!{иое !арі1а1 !аІ]іиЬе ха(шт[е ІаЬі Ш)с ІоІшапЬі!и гсбгга Іщ\\і их)\п\\г
ІіШпеіе )"ітЬц§Іі!иЬе о{ата!|иое
таагаишшіа[і
ша^епеЬ (§ 24) \а
е) Іиі йЩЫ Щіи рооіі ша!]и|биеіи!3 оп
іиппШаінЬ.
125. ®иі йЬ)Ще іедсшё пеіі рбЩиЗіеІ, ті§
§ 1 2 4 р!г. а \а Ь ай ЩгпЬаіиЬ оп, Ібреіаіа^е,
[ііЗ рсаб }\й)аіи$:
а) ішіе о[ата![пое \а ха\)аЫіг г)о\іи\иттаЬг
\ а%{итоіт\)і оі\сЩе Гбреіата, піі[ата !а ІаепиЬе
шаІ]астЬті(і;
Ь) та^оіе^іиЬ іа^іаедаоеі шаІіааиШЬ ІаетіЬ
Щг пбиЬта \а ііЩик гсбІаЬ \а 1)о\и\иттаЬ аха

та!ёта.

сі) д\аЪ [а о\атаЦі\Ь отапШиЬек )гйг (итта
(ииги[е іагеіе іада(іта!ёта, тіЗ реаіе Ібіді Щп=
'
[и[е тбІдаЬе йга та!3ті[і іагеіе іайпиЬ оп, \а

—
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г) передать по припадлежности запасный капиталъ,
если оный буд тъ въ остатк за полнымъ удовлетвореиіемъ вс хъ обязательствъ товарищества.
126. Въ случаяхъ, означенныхъ въ іга. в и г
ст. 124, товарищество прекращаетъ свои д йствія на
основавіи установлеішыхъ закономъ правилъ о порядк
прекращевія д йстій частныхъ и обществевяыхъ установлевій краткосрочнаго кредита (ст. 7 5 — 1 3 3 разд.
X, Уст. Кред:, Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.).
127. Недоум яія, возникающія по исполвенію
сего устава, разр шаются Мивистромъ Финансовъ.

Вице-Директоръ (подписалъ) А. Выганеградскій.
Началышкъ Отд ленія (скр пилъ) А. Менжинскій.
В рно: За Столоначальника А, Колосовъ.

«. ?і е) іадашага ІаріЫі, ші§ Шді й|і{ц|е !о|и$і(*
агаоіеігЬаті{е|і Ше оп ійатіЬ, тййгаіиЬ оШагЬеІЗ
йга опЬта.
126. ^агадга^ш 124, рЙ <2 іо е ай йЫ
ЩгпЬаіиЪ СогЬаоеІ ІбретЬ Щі\и§ ота іедети[е
иепое тйашёіе роЩаІ, тіз |еаЬи|е рооіі ега= \а
ЩиЫШШ \Ціи\ЫаЩ\аЩг
Іаеіш а{піпёіе іе^
де'пш(е Іореіоті|е Согга !о^іа ІіітііаіиЬ оп. (<9еа=
ЬпЗіе Іодп XI. ШЪе, 2. іади, 1893 а. №аІ|а=
атіе. Яаеті (еаЬп{е X. \аот, § 75—138).
127. ®аІ)іІп[еЬ, тіЗ |ейе йоЩиёКгіа іа*и=
ті|е іппгеЗ ібпЗіа гобігоао, оі(іШа*а!}е ха^аті=
піргі ШЫ
ШіЬШіох (айаІщиіапиЬ) | . $8д{фш$хаЬ&Іііі.
Зао$Шпа й(ет (ЙтиістиЬ) І*. ІКеп/^іпйІИі.
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Дозволено -цензурою. — Юрьевъ, 29 января 1905 г.
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