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Страховий фонд документації. Нормативи трудомісткості технологічних операцій 

відтворення повнорозмірних паперових копій з мікрофільмів 
 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд 

документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 

технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)  
 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної архівної служби 

України від ______16.03.2017______ № __17___ 

Чинна від _______01.05.2017________ 

 

 Титульний аркуш; колонтитули. 

 Познаку «СОУ 75.2-37763687-014:2012» замінити на           

«СОУ 84.2-37552598-014:2012». 

 Розділ 5. 

Таблиця 5.1. Рядок 2 викласти в новій редакції: 

2 Провести пошук та вибірку комплектувальних 

документів СФД 

1 
комплект 

 
6,17 

 

Розділи 5, 6, 7.  

Таблиці 5.1 – 5.11, 5.13 – 5.16, 6.1 – 6.11, 7.1 – 7.5 доповнити колонкою 1 

«Номер нормативу». 

У таблицях 5.1 – 5.11, 5.13 – 5.16, 6.1 – 6.11, 7.1 – 7.5 із  колонки  

«Найменування переходу» виключити цифри номерів переходів. 

Таблицю 6.10 викласти в новій редакції: 
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Таблиця  6.10   

Номер 
норма-

тиву 

Найменування переходу Облікова 
одиниця 

Періодичність Норматив 
часу, хв 

1 
 

 

Одержати наряд на відтворення з 
мікрофільму СФД та записаний 
оптичний диск 

1 наряд,  
1 оптичний 

диск 

Згідно з 
кількістю 

мікрофільмів 
1,00 

2 
 

 

Проконтролювати якість 
комплектування електронних  
копій 

1 файл 
Згідно з 

кількістю 
документів 

0,50 

3 
 

 

Заповнити наряд на відтворення 
мікрофільму СФД за 
результатами контролю 

1 наряд 
Згідно з 

кількістю 
мікрофільмів 

1,00 

 

 

Доповнити СОУ 75.2-37763687-014:2012 розділом 8. 

8 Нормативи трудомісткості відтворення зображень документації 

електронного мікрофільму у разі використання ПЗ «Електронне сховище 

документів СФД – відтворення» в умовах функціювання Електронного 

сховища документів СФД 

 

 

8.1 Нормативи часу виконання відтворення зображень документації 

електронного мікрофільму у разі використання ПЗ «Електронне сховище 

документів СФД – відтворення» в умовах функціювання Електронного 

сховища документів СФД 

 

 

Розрахунок нормативів часу здійснено на підставі проведення 

хронометражу. Нормативи часу наведено в таблиці 8.1. 
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Таблиця 8.1   

 

Операції Номер 
норма-

тиву 
Найменування переходу 

Облікова 
одиниця 

Норматив 
часу, хв ТП 

046 
ТТП 
048 

1 2 3 4 5 6 
1 
 
 
 

 

Одержати наряди на відтворення 
копій з електронних 
мікрофільмів СФД за допомогою 
ПЗ та технічний паспорт 
мікрофільму. Заповнити журнал 
обліку документації  

1 комплект 
документації 

 

8,20*) 

 
005 005 

2 
 
 
 
 

 

Увімкнути ПЕОМ. 
Контролювати завантаження 
операційної систем. Активізувати 
та контролювати завантаження 
ПЗ. Вставити електронний носій 
у відповідний прилад або порт 
ПЕОМ  

1 комплект 
документації  

6,00**) 

 
010 010 

3 
 
 

 

За допомогою ПЗ заповнити 
атрибути документа, який є 
підставою для виконання 
операції відтворення 

1 наряд 1,20*) 010 010 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

Відповідно до наряду 
сформувати за допомогою ПЗ 
перелік необхідних електронних 
мікрофільмів. 
Додаткові роботи: 
За відсутності повної інформації 
про електронний мікрофільм 
(мікрофільми) здійснити у 
сховищі інформаційно- 
пошукових характеристик їх 
пошук 

1 комплект  
документації  

 
 

1 
електронний  
мікрофільм 

1,80*) 
 
 
 

3,60**) 

010 010 
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Продовження таблиці 8.1   
 

1 2 3 4 5 6 
5 За допомогою ПЗ виконати 

операцію відтворення обраних 
електронних мікрофільмів. (Під час 
виконання операції в 
автоматичному режимі 
відбуваються: зшивання, контроль 
хеш-суми зображень документації 
електронної копії документа СФД, 
їх копіювання в робочу теку та 
надання повідомлення операторові 
із «звітом» стосовно ходу та 
результату про завершення 
операції) 

електронний 
мікрофільм з 

обсягом:  
до 100 кадрів; 

більше ніж 
100 кадрів: 

1 зображення 
формату А3  

(1 кадр) 

 

 
 

3,00***) 
 
 

0,03***) 

 
 

 
 
 

040 
045 

 
 
 

040 
045 

6 
 
 

Зберегти на зовнішньому носії 
зображення документації 
електронної копії документа СФД 

до 100 кадрів 
більш ніж 100 

кадрів:  
1 зображення 
формату А3  

(1 кадр) 

1,20***) 

 
 

0,012***) 

056 056 

7 Додаткові роботи: 
У випадку замовлення паперових 
копій: друк копій документів 

див. табл. 6.8 
СОУ 75.2-37763687-

014:2012 
(за виключенням слів 

«коробки з 
мікрофільмами СФД та 

їх» у п. 9) 

055 055 

8 Закрити ПЗ. Вимкнути ПЕОМ 
 

1 комплект  
документації 

1,80**)   

*) Нормативи часу на переходи, що не залежать від обсягу комплекту документації 
(кількості файлів (аркушів) документації). 

**) Нормативи часу на переходи, трудомісткість яких включають до загального 
нормативу трудомісткості операції тільки в разі їх виконання. 

***) Нормативи часу на переходи, трудомісткість яких залежить від апаратних 
можливостей. 

Примітка 1. Нормативи часу на переходи визначені для ПЕОМ з модулем пам’яті   
DDR3 на 1,0 ГБ. 

Примітка 2. Нормативи визначені для файлів у форматі tiff.  
Примітка 3. Усі переходи, пов’язані з копіюванням, переміщенням та зберіганням файлів, 

слід виконувати в межах одного диска. 
Примітка 4. ТП 046 – ТП 321.02200.00046 Комплект документів на технологічний 

процес відтворення повнорозмірних паперових копій з мікрофільмів страхового фонду 
документації з використанням сучасної комп'ютерної техніки. 

Примітка 5. ТТП 048 – ТТП 321.02200.00048 Комплект документів на типовий 
технологічний процес відтворення на паперових носіях кольорової проектної документації 
для будівництва з мікрофільмів СФД, що виконана методами автоматизованого 
проектування. 
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Додаток И 

 

Пункт И.4 

Норматив часу «t МП = 16,00 хв» в тексті замінити на «t МП = 20,17 хв». 

 Пункт И.13 

Формулу для визначення загальної трудомісткості відтворення 

повнорозмірних паперових копій з мікрофільму СФД викласти в новій редакції: 
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