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ВСТУП 

 

 

Класифікатор документів страхового фонду документації України 

призначено для використання суб’єктами державної системи страхового 

фонду документації під час створення, формування, ведення та 

використання страхового фонду документації у межах повноважень, 

визначених законодавством України. 

Класифікатор документів страхового фонду документації України 

сформовано з використанням положень нормативних документів комплексу 

«Страховий фонд документації», національних (державних) статистичних 

класифікацій (класифікаторів), міжнародної Статистичної класифікації видів 

економічної діяльності Європейського Союзу –– NACE (Rev. 2) (Statistical 

Classification of Economic Activities in the European Community) [12] та інших 

джерел. 

Класифікатор документів страхового фонду документації України 

забезпечує вирішення таких завдань: 

–– класифікація та кодування документів страхового фонду 

документації за класифікаційними ознаками; 

–– уніфікація побудови та написання назв об’єктів класифікації; 

–– оперативний пошук документів страхового фонду документації для 

реалізації запитів про наявність та/або відтворення документів страхового 

фонду документації; 

–– облік документів страхового фонду документації в Державному 

реєстрі документів страхового фонду документації України; 

–– облік документів страхового фонду документації за допомогою 

паперових карток. 

З набуттям чинності класифікатора документів страхового фонду 

документації України (К-84.2-37552598-002:2018) класифікатор документів 

страхового фонду документації (К-75.2-00010103-001:2007) потрібно 

використовувати як додатковий матеріал. 

Ведення класифікатора документів страхового фонду документації 

України здійснює Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 

технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії). Підставою для 

внесення змін до класифікатора документів страхового фонду документації 

України можуть бути: 
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–– зміни до нормативних документів комплексу «Страховий фонд 

документації»; 

–– зміни до міжнародної Статистичної класифікації видів економічної 

діяльності Європейського Союзу –– NACE (Rev. 2) [12] та ДК 009:2010 

«Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД) [11], які є базовими для 

класифікатора документів страхового фонду документації України; 

–– зміни до галузевих класифікаторів, які є базовими для 

класифікатора документів страхового фонду документації України; 

–– пропозиції суб’єктів державної системи страхового фонду 

документації, які беруть участь у створенні, формуванні, веденні та 

використанні страхового фонду документації у межах своїх повноважень; 

–– потреба вдосконалення класифікатора документів страхового 

фонду документації України. 
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КЛАСИФІКАТОР СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

КЛАСИФІКАТОР ДОКУМЕНТІВ 

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Чинний від 2019–03–01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Класифікатор документів страхового фонду документації України 

(далі –– Класифікатор) установлює єдині принципи класифікації документів 

страхового фонду документації (далі –– СФД) України, інформація про які 

заноситься до Державного реєстру документів страхового фонду 

документації України. 

 

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому Класифікаторі, та визначення 

позначених ними понять. 

2.1 аварійно-рятувальний комплект документації 

Комплект керівних, нормативних, технічних, довідкових та інших 

документів, що містять дані про об’єкт (підприємство, його окремо 

розташовану частину, будівельну, інженерну чи комунікаційну споруду) або 

територію, призначені для використання під час виникнення (загрози 

виникнення) аварії або надзвичайної ситуації 

(ДСТУ 33.207 [9]) 

2.2 архівний документ 

Документ незалежно від його виду, виду матеріального носія 

інформації, місця, часу створення і місця зберігання та форми власності на 

нього, що припинив виконувати функції, для яких був створений, але 

зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, 

суспільства чи держави або цінність для власника також як об’єкт рухомого 

майна 

(Закон України [1]) 
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2.3 виріб 

Предмет або набір предметів, що виготовляються на підприємстві та є 

результатом виробничого процесу 

2.4 документація для проведення аварійно-рятувальних робіт 

Комплект документів для проведення аварійно-рятувальних робіт, 

який доцільно зберігати в страховому фонді документації 

(ДСТУ 33.115 [8]) 

2.5 інші об’єкти 

Об’єкти, які не відносяться до розглянутих понять 

2.6 культурні цінності 

Об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, 

історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, 

відтворенню та охороні відповідно до законодавства України 

(Закон України [2]) 

2.7 національне культурне надбання 

Сукупність унікальних культурних цінностей, об'єктів культурної 

спадщини, що мають виняткове історичне значення для формування 

культурного простору України 

(Закон України [3]) 

2.8 об’єкт виробничого призначення 

Об’єкт сфери матеріального виробництва 

(ДБН А.2.2-3 [7]) 

2.9 об’єкт невиробничого призначення 

Об’єкт житлового та громадського призначення 

(ДБН А.2.2-3 [7]) 

2.10 об’єкти будівництва 

Будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або 

частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури 

(ДБН А.2.2-3 [7]) 

2.11 об’єкти землеустрою 

Територія України, території адміністративно-територіальних одиниць 

або їх частин, території землеволодінь та землекористувань чи окремі 

земельні ділянки 

(Закон України [4]) 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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2.12 об’єкти культурної спадщини 

Визначні місця, споруди (витвори), комплекси (ансамблі), їхні частини, 

пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти (об’єкти 

підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-

антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану 

збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, 

естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, 

наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність 

(Закон України [5]) 

2.13 об’єкти систем життєзабезпечення 

Будови, споруди, мережі (електричні, трубопровідні, зв’язку), їхнє 

обладнання та устатковання, які підтримують і забезпечують стале 

функціонування промислових підприємств, установ та організацій, 

життєдіяльність людей на певній території 

(ДСТУ 33.209 [10]) 

2.14 об’єкти систем транспортних зв’язків 

Основні будови і споруди, які безпосередньо забезпечують 

перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, надання інших 

транспортних послуг, а також будови і споруди, які призначено для ремонту 

шляхів сполучення та транспортних засобів 

(ДСТУ 33.209 [10]) 

2.15 продукція 

Речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого 

процесу 

(Закон України [6]) 

 

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

У цьому Класифікаторі вжито такі познаки та скорочення: 

Класифікатор –– класифікатор документів страхового фонду 

документації України; 

СФД –– страховий фонд документації. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

Об’єктами класифікації є об’єкти, документація на які закладається 

до СФД. 

В основу побудови Класифікатора покладено принципи деталізації 

згідно з базовою міжнародною Статистичною класифікацією видів 

економічної діяльності Європейського Союзу –– NACE (Rev. 2) [12]. 

Ознакою класифікації є функціональне призначення об’єктів 

класифікації (напрямки створення СФД), інформацію про які вносять до 

Державного реєстру документів страхового фонду документації України. 

 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Класифікатор містить 15 секцій, які позначаються буквами української 

абетки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, Л, М, Н, П, Р, С, Я (перший рівень класифікації). 

Ці літери використовуються для загальної ідентифікації інформації про 

документи СФД. 

Класифікатор побудовано за ієрархічним методом класифікації з 

використанням послідовної системи кодування. 

Кожна позиція у Класифікаторі містить п’ятизначний ідентифікаційний 

код і назву відповідних класифікаційних угруповань. 

Загальна структура ідентифікаційного коду має вигляд: Y XX.XX, 

де Y –– літера, X –– цифра, та відповідає такій схемі: 

 

Y –– секція; 

ХХ –– розділ; 

ХХ.Х –– група; 

ХХ.ХХ –– клас. 

 

Кодові позначення розділів, груп, класів складаються із цифр 

від 0 до 9, причому значення 9 завжди визначає те, що не віднесено до інших 

угруповань в межах конкретного класу. 

Види документації за секціями Класифікатора наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Позна-

чення 

секції 

Назва секції Вид документації 

1 2 3 

А Документи СФД на вироби 

та продукцію 

Нормативна документація (НД), 

технологічна документація (ТД), 

конструкторська документація (КД), 

ремонтна документація (РД), 

експлуатаційна документація (ЕД), 

проектна конструкторська 

документація (ПКД), 

інша 

Б Документи СФД на об’єкти 

будівництва виробничого 

призначення 

Проектна документація на 

будівництво (ПДБ), 

проектна конструкторська 

документація (ПКД) 

В Документи СФД на об’єкти 

систем життєзабезпечення 

Проектна документація на 

будівництво (ПДБ) 

Г Документи СФД на об’єкти 

систем транспортних 

зв’язків 

Проектна документація на 

будівництво (ПДБ) 

Д Документи СФД на об’єкти 

будівництва невиробничого 

призначення 

Проектна документація на 

будівництво (ПДБ) 

Е Документи СФД на об’єкти 

культурної спадщини. 

Об’єкти архітектури та 

містобудування 

Науково-проектна 

документація (НПД), 

облікова документація (ОД) 

Ж Документи СФД на об’єкти 

культурної спадщини. 

Об’єкти історичні та 

монументального 

мистецтва 

 

Науково-проектна 

документація (НПД), 

облікова документація (ОД) 
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Кінець таблиці 1 

1 2 3 

И Документи СФД на рухомі 

об’єкти культурної 

спадщини 

Облікова документація (ОД), 

архівні документи (АД) 

Л Документи СФД на 

аварійно-рятувальні 

комплекти документації 

Аварійно-рятувальний комплект 

документації (АРКД) 

М Документи СФД на 

документи архівного фонду 

Облікова документація (ОД), 

архівні документи (АД) 

Н Документи СФД на об’єкти 

землеустрою 

Документація щодо землеустрою 

(ДЗ) 

П Документи СФД на об’єкти 

культурної спадщини. 

Об’єкти садово-паркового 

мистецтва та ландшафтні 

Науково-проектна 

документація (НПД), 

облікова документація (ОД) 

Р Документи СФД на об’єкти 

культурної спадщини. 

Об’єкти археологічні 

Науково-проектна 

документація (НПД), 

облікова документація (ОД) 

С Документи СФД на об’єкти 

культурної спадщини. 

Об’єкти науки і техніки 

Науково-проектна 

документація (НПД), 

облікова документація (ОД) 

Я Документи СФД на інші 

об’єкти 

Наявна документація 

 

У тексті Класифікатора вжито скорочення: н. в. і. у. –– не віднесено до 

інших угруповань. 
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6 КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

6.1 Класифікація документів страхового фонду документації на вироби 

та продукцію 

 

 

Код Назва 

1 2 

А ДОКУМЕНТИ СФД НА ВИРОБИ ТА ПРОДУКЦІЮ 

01 Кам’яне та буре вугілля 

01.0 Кам’яне та буре вугілля 

01.00 Кам’яне та буре вугілля 

02 Сира нафта та природний газ 

02.0 Сира нафта та природний газ 

02.00 Сира нафта та природний газ 

03 Металеві руди 

03.0 Металеві руди 

03.00 Залізні руди, руди кольорових металів, уранові та торієві руди, 

руди інших кольорових металів 

04 Продукція інших корисних копалин і розроблення кар’єрів 

04.0 Продукція інших корисних копалин і розроблення кар’єрів 

04.00 Камінь, пісок, глина, торф, сіль; інша продукція, н. в. і. у. 

05 Харчові продукти 

05.0 Харчові продукти 

05.01 М’ясо та м’ясні продукти 

05.02 Риба, ракоподібні і молюски 

05.03 Фрукти і овочі 

05.04 Олія та тваринні жири 

05.05 Молочні продукти 

05.06 Продукти борошномельно-круп’яної промисловості, крохмали і 

крохмальні продукти 

05.07 Хліб, хлібобулочні і борошняні вироби 

05.08 Готові корми для тварин 

05.09 Інші харчові продукти, н. в. і. у. 

06 Напої 
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06.0 Напої 

06.01 Спиртні напої 

06.02 Вина виноградні 

06.03 Сидр та інші плодово-ягідні вина 

06.04 Інші недистильовані напої із зброджуваних продуктів 

06.05 Пиво, солод 

06.06 Безалкогольні напої, мінеральні води 

06.09 Інші напої, н. в. і. у. 

07 Тютюнові вироби 

07.0 Тютюнові вироби 

07.00 Тютюнові вироби 

08 Вироби та продукція текстильного та ткацького виробництва 

08.0 Вироби та продукція текстильного та ткацького виробництва 

08.00 Текстильні волокна, продукція ткацького виробництва; інша 

продукція, н. в. і. у. 

09 Одяг 

09.0 Одяг 

09.00 Одяг зі шкіри, робочий, трикотажний та в'язаний; вироби із хутра; 

інший одяг, н. в. і. у. 

10 Вироби зі шкіри та інших матеріалів 

10.0 Вироби зі шкіри та інших матеріалів 

10.00 Шкіра; дорожні вироби, сумки, взуття, інші вироби зі шкіри та інших 

матеріалів, н. в. і. у. 

11 Папір та паперові вироби 

11.0 Папір та паперові вироби 

11.00 Паперова маса, папір та картон; вироби з паперу та картону; інші 

паперові вироби, н. в. і. у. 

12 Кокс та продукти нафтоперероблення 

12.0 Кокс та продукти нафтоперероблення 

12.01 Кокс та коксопродукти 

12.02 Продукти нафтоперероблення 

13 Хімічні речовини і хімічна продукція 
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13.1 Основна хімічна продукція, добрива і азотні сполуки, пластмаси і 

синтетичний каучук в первинних формах 

13.11 Промислові гази, барвники і пігменти 

13.12 Основні органічні та неорганічні хімічні речовини 

13.13 Добрива і азотні сполуки 

13.14 Пластмаси і синтетичний каучук в первинних формах 

13.2 Пестициди та інша агрохімічна продукція 

13.20 Пестициди та інша агрохімічна продукція 

13.3 Фарби, лаки і подібна продукція, друкарська фарба та мастики 

13.30 Фарби, лаки і подібна продукція, друкарська фарба та мастики 

13.4 Мило та мийні засоби 

13.40 Мило та мийні засоби 

13.5 Парфумні та косметичні засоби 

13.50 Парфумні та косметичні засоби 

13.9 Інші хімічні речовини та хімічна продукція 

13.91 Речовини вибухові 

13.92 Клеї 

13.93 Олії ефірні 

13.99 Інші хімічні речовини та хімічна продукція, н. в. і. у. 

14 Основні фармацевтичні продукти 

14.0 Основні фармацевтичні продукти 

14.00 Фармацевтичні препарати і матеріали 

15 Гумові та пластмасові вироби 

15.1 Гумові вироби 

15.11 Гумові шини, покришки та камери 

15.19 Інші гумові вироби, н. в. і. у. 

15.2 Пластмасові вироби 

15.21 Плити, листи, труби і профілі; тара; будівельні вироби 

15.29 Інші пластмасові вироби, н. в. і. у. 

16 Інша неметалева мінеральна продукція 

16.1 Скло та вироби зі скла 

16.11 Скло листове, скло порожнисте, скловолокно 

16.19 Інші вироби зі скла, н. в. і. у. 

16.2 Вогнетривкі вироби 
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16.20 Вогнетривкі вироби 

16.3 Будівельні матеріали із глини 

16.31 Плитки і плити керамічні 

16.32 Цегла, черепиця та інші будівельні вироби із випаленої глини  

16.4 Інша продукція з порцеляни та кераміки 

16.41 Вироби керамічні господарські і декоративні 

16.42 Вироби керамічні санітарно-технічні 

16.43 Електроізолятори керамічні та ізоляційна арматура 

16.49 Інші вироби керамічні технічного призначення 

16.5 Цемент, вапно та гіпсові суміші 

16.50 Цемент, вапно та гіпсові суміші 

16.6 Вироби із бетону, гіпсу та цементу 

16.61 Вироби із бетону для будівництва 

16.62 Вироби із гіпсу для будівництва 

16.63 Розчини бетонні 

16.64 Суміші сухі будівельні 

16.65 Вироби із волокнистого цементу 

16.69 Інші вироби із застосуванням бетону, гіпсу та цементу 

16.7 Абразивні вироби і неметалеві мінеральні вироби, н. в. і. у. 

16.70 Абразивні вироби і неметалеві мінеральні вироби, н. в. і. у. 

17 Продукція металургійного виробництва 

17.1 Чавун, сталь та феросплави 

17.10 Чавун, сталь та феросплави 

17.2 Труби, порожнисті профілі і фітинги зі сталі 

17.20 Труби, порожнисті профілі і фітинги зі сталі 

17.3 Інша продукція первинної обробки сталі 

17.30 Прутки, профілі, дроти 

17.4 Дорогоцінні та кольорові метали 

17.41 Метали дорогоцінні 

17.42 Алюміній, свинець, цинк, олово, мідь 

17.49 Інші кольорові метали, н. в. і. у. 

18 Готові металеві вироби, крім машин і устаткування 

18.1 Будівельні металеві конструкції і вироби 
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18.11 Будівельні металеві конструкції та їх частини 

18.12 Металеві двері та вікна 

18.2 Металеві баки, резервуари і контейнери 

18.21 Радіатори і котли центрального опалення 

18.29 Інші баки, резервуари і контейнери, н. в. і. у. 

18.3 Котли парові, крім котлів центрального опалення 

18.30 Котли парові, крім котлів центрального опалення 

18.4 Зброя та боєприпаси 

18.40 Зброя та боєприпаси 

18.5 Столові набори, інструменти і металеві вироби загального 

призначення 

18.51 Столові набори 

18.52 Замки і дверні петлі 

18.53 Інструменти 

18.6 Інші готові металеві вироби 

18.61 Бочки сталеві і подібні ємкості 

18.62 Вироби із дроту, ланцюги і пружини 

18.63 Вироби кріпильні і ґвинтонарізні 

18.69 Інші готові металеві вироби, н. в. і. у. 

19 Комп’ютери, електронна та оптична продукція 

19.1 Електронні компоненти і плати 

19.10 Електронні компоненти і плати 

19.2 Комп’ютери і периферійне устаткування 

19.20 Комп’ютери і периферійне устаткування 

19.3 Обладнання зв’язку 

19.30 Обладнання зв’язку 

19.4 Електронна апаратура побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й зображення 

19.40 Електронна апаратура побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й зображення 

19.5 Інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та 

навігації; годинники 

19.51 Інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та 

навігації 
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19.52 Годинники 

19.6 Радіологічне, електромедичне і електротерапевтичне 

устаткування 

19.60 Радіологічне, електромедичне і електротерапевтичне 

устаткування 

19.7 Оптичні прилади і фотографічне устаткування 

19.70 Оптичні прилади і фотографічне устаткування 

19.8 Магнітні і оптичні носії даних 

19.80 Магнітні і оптичні носії даних 

19.9 Інша електронна та оптична продукція, н. в. і. у. 

19.90 Інша електронна та оптична продукція, н. в. і. у. 

20 Електричне устаткування 

20.1 Електродвигуни, генератори, трансформатори, 

електророзподільна та контрольна апаратура 

20.11 Електродвигуни, генератори, трансформатори 

20.12 Електророзподільна та контрольна апаратура 

20.2 Батареї і акумулятори 

20.20 Батареї і акумулятори 

20.3 Проводи, кабелі і електромонтажні пристрої 

20.31 Кабелі волоконно-оптичні 

20.32 Інші види електронних та електричних проводів і кабелів 

20.33 Пристрої електромонтажні 

20.4 Електричне освітлювальне устаткування 

20.40 Електричне освітлювальне устаткування 

20.5 Побутові прилади 

20.51 Електричні побутові прилади 

20.52 Неелектричні побутові прилади 

20.9 Інше електричне устаткування, н. в. і. у. 

20.90 Інше електричне устаткування, н. в. і. у. 

21 Машини і устаткування, н. в. і. у. 

21.1 Машини і устаткування загального призначення 

21.11 Двигуни і турбіни, крім авіаційних, автотранспортних і 

мотоциклетних двигунів 
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21.12 Устаткування гідравлічне та пневматичне 

21.13 Помпи і компресори інші 

21.14 Крани і клапани інші 

21.15 Підшипники, зубчасті передачі, елементи механічних передач і 

приводів 

21.2 Інші машини і устаткування загального призначення 

21.21 Духові шафи, печі і пічні пальники 

21.22 Устаткування підіймальне та вантажно-розвантажувальне 

21.23 Офісні машини і устаткування, крім комп’ютерів і периферійного 

устаткування 

21.24 Ручні електромеханічні і пневматичні інструменти 

21.25 Устаткування промислове холодильне та вентиляційне 

21.29 Інші машини і устаткування загального призначення, н. в. і. у. 

21.3 Машини і устаткування для сільського та лісового господарства 

21.30 Машини і устаткування для сільського та лісового господарства 

21.4 Металообробні машини і верстати 

21.40 Металообробні машини і інші верстати 

21.9 Інші машини і устаткування спеціального призначення 

21.91 Машини і устаткування для металургії 

21.92 Машини і устаткування для добувної промисловості та 

будівництва 

21.93 Машини і устаткування для виготовлення харчових продуктів і 

напоїв, перероблення тютюну 

21.94 Машини і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, 

хутряних і шкіряних виробів 

21.95 Машини і устаткування для виготовлення паперу та картону 

21.96 Машини і устаткування для виготовлення пластмас і гуми 

21.99 Інші машини і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у. 

22 Автотранспортні засоби, причепи і напівпричепи 

22.1 Автотранспортні засоби 

22.10 Автотранспортні засоби 

22.2 Кузови для автотранспортних засобів, причепи і напівпричепи 

22.20 Кузови для автотранспортних засобів, причепи і напівпричепи 

22.3 Вузли, деталі і приладдя для автотранспортних засобів 
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22.31 Електричне й електронне устаткування для автотранспортних 

засобів 

22.39 Інші вузли, деталі і приладдя для автотранспортних засобів, 

н. в. і. у. 

23 Інші транспортні засоби 

23.1 Судна і човни 

23.11 Судна і плавучі конструкції 

23.12 Човни прогулянкові і спортивні 

23.2 Залізничні локомотиви і рухомий склад 

23.20 Залізничні локомотиви і рухомий склад 

23.3 Повітряні і космічні літальні апарати, супутнє устаткування 

23.30 Повітряні і космічні літальні апарати, супутнє устаткування 

23.4 Військові транспортні засоби 

23.40 Військові транспортні засоби 

23.9 Інші транспортні засоби, н. в. і. у. 

23.90 Мотоцикли, велосипеди, дитячі та інвалідні коляски;  

інші транспортні засоби і обладнання, н. в. і. у. 

24 Меблі 

24.0 Меблі 

24.00 Меблі для офісів, підприємств торгівлі, кухонні та інші, н. в. і. у. 

25 Інша продукція 

25.1 Ювелірні вироби, біжутерія та подібні вироби 

25.11 Монети 

25.12 Вироби ювелірні 

25.13 Вироби біжутерії 

25.2 Музичні інструменти 

25.20 Музичні інструменти 

25.3 Спортивні товари 

25.30 Спортивні товари 

25.4 Ігри та іграшки 

25.40 Ігри та іграшки 

25.5 Медичні і стоматологічні прилади, інструменти та матеріали  

25.50 Медичні і стоматологічні прилади, інструменти та матеріали 
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25.9 Інша продукція, н. в. і. у. 

25.90 Інша продукція, н. в. і. у. 

26 Устаткування для постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

26.0 Устаткування для виробництва, передачі та розподілення 

електроенергії 

26.00 Устаткування для виробництва, передачі та розподілення 

електроенергії 

27 Устаткування для виробництва газу та розподілення 

газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

27.0 Устаткування для виробництва газу та розподілення 

газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

27.00 Устаткування для виробництва газу та розподілення 

газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 

28 Устаткування для постачання пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря 

28.0 Устаткування для постачання пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря 

28.00 Устаткування для постачання пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря 

29 Устаткування для водопостачання 

29.0 Устаткування для водопостачання 

29.00 Устаткування для забору, очищення та постачання води 

30 Устаткування для каналізації, відведення й очищення стічних вод 

30.0 Устаткування для каналізації, відведення й очищення стічних вод 

30.00 Устаткування для каналізації, відведення й очищення стічних вод 

31 Устаткування для збирання, оброблення й видалення відходів; 

відновлення матеріалів 

31.0 Устаткування для збирання, оброблення й видалення відходів; 

відновлення матеріалів 

31.00 Устаткування для збирання, оброблення й видалення відходів; 

відновлення матеріалів 

32 Наземний і трубопровідний транспорт 

32.1 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 
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32.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 

32.2 Вантажний залізничний транспорт 

32.20 Вантажний залізничний транспорт 

32.3 Інший пасажирський наземний транспорт 

32.30 Інший пасажирський наземний транспорт 

32.4 Вантажний автомобільний транспорт 

32.40 Вантажний автомобільний транспорт 

32.5 Трубопровідний транспорт 

32.50 Трубопровідний транспорт 

33 Водний транспорт 

33.1 Пасажирський морський транспорт 

33.10 Пасажирський морський транспорт 

33.2 Вантажний морський транспорт 

33.20 Вантажний морський транспорт 

33.3 Пасажирський річковий транспорт 

33.30 Пасажирський річковий транспорт 

33.4 Вантажний річковий транспорт 

33.40 Вантажний річковий транспорт 

34 Авіаційний транспорт 

34.1 Пасажирський авіаційний транспорт 

34.10 Пасажирський авіаційний транспорт 

34.2 Вантажний авіаційний транспорт 

34.20 Вантажний авіаційний транспорт 

34.3 Космічний транспорт 

34.30 Космічний транспорт 

35 Устаткування для телекомунікації (електрозв’язку) 

35.1 Устаткування у сфері проводового електрозв’язку 

35.10 Устаткування у сфері проводового електрозв’язку 

35.2 Устаткування у сфері безпроводового електрозв’язку 

35.20 Устаткування у сфері безпроводового електрозв’язку 

35.3 Устаткування у сфері супутникового електрозв’язку 

35.30 Устаткування у сфері супутникового електрозв’язку 
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6.2 Класифікація документів страхового фонду документації на об’єкти 

будівництва виробничого призначення 

 

 

Код Назва 

1 2 

Б ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ВИРОБНИЧОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

37 Об’єкти будівництва сільського господарства, лісового 

господарства та рибного господарства 

37.1 Об’єкти будівництва сільського господарства, мисливства 

37.11 Будівлі для тваринництва: 

для розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої 

великої рогатої худоби та буйволів, коней та інших тварин родини 

конячих, верблюдів та інших тварин родини верблюдячих, овець і 

кіз, свиней 

37.12 Будівлі для птахівництва: 

для розведення свійської птиці 

37.19 Будівлі для розведення інших тварин 

37.2 Об’єкти будівництва лісового господарства 

37.20 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 

37.3 Об’єкти будівництва рибного господарства 

37.30 Будівлі рибного господарства 

37.9 Об’єкти будівництва сільського господарства, лісового 

господарства та рибного господарства, н. в. і. у. 

37.90 Об’єкти будівництва сільського господарства, лісового 

господарства та рибного господарства, н. в. і. у. 

38 Об’єкти будівництва добувної промисловості та розроблення 

кар’єрів 

38.1 Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю 

38.10 Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю 

38.2 Споруди підприємств торф’яної промисловості 

38.20 Споруди підприємств торф’яної промисловості 

38.3 Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини 

38.30 Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини 
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38.4 Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів 

та алмазів 

38.40 Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів 

та алмазів 

38.5 Споруди підприємств з добування інших корисних копалин і 

розроблення кар’єрів 

38.50 Споруди підприємств з добування інших корисних копалин і 

розроблення кар’єрів 

38.9 Об’єкти будівництва добувної промисловості та розроблення 

кар’єрів, н. в. і. у. 

38.90 Об’єкти будівництва добувної промисловості та розроблення 

кар’єрів, н. в. і. у. 

39 Будівлі підприємств харчової промисловості 

39.1 Будівлі підприємств для виробництва м’яса та м’ясних продуктів 

39.10 Будівлі підприємств для виробництва м’яса та м’ясних продуктів 

39.2 Будівлі підприємств для перероблення та консервування риби, 

ракоподібних і молюсків 

39.20 Будівлі підприємств для перероблення та консервування риби, 

ракоподібних і молюсків 

39.3 Будівлі підприємств для перероблення та консервування фруктів і 

овочів 

39.30 Будівлі підприємств для перероблення та консервування фруктів і 

овочів 

39.4 Будівлі підприємств для виробництва олії та тваринних жирів 

39.40 Будівлі підприємств для виробництва олії та тваринних жирів 

39.5 Будівлі підприємств для виробництва молочних продуктів 

39.50 Будівлі підприємств для виробництва молочних продуктів 

39.6 Будівлі підприємств для виробництва продуктів борошномельно-

круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 

39.60 Будівлі підприємств для виробництва продуктів борошномельно-

круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 

39.7 Будівлі підприємств для виробництва хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів 
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39.70 Будівлі підприємств для виробництва хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів 

39.8 Будівлі підприємств для виробництва цукру, какао, шоколаду та 

цукрових кондитерських виробів; чаю та кави, прянощів і приправ, 

готової їжі та страв, дитячого харчування та дієтичних харчових 

продуктів, інших харчових продуктів, н. в. і. у. 

39.80 Будівлі підприємств для виробництва цукру, какао, шоколаду та 

цукрових кондитерських виробів; чаю та кави, прянощів і приправ, 

готової їжі та страв, дитячого харчування та дієтичних харчових 

продуктів, інших харчових продуктів, н. в. і. у. 

39.9 Будівлі підприємств для виробництва готових кормів для тварин 

39.90 Будівлі підприємств для виробництва готових кормів для тварин 

40 Об’єкти будівництва для виробництва напоїв 

40.0 Будівлі підприємств для виробництва напоїв 

40.01 Будівлі підприємств для виробництва алкогольних напоїв 

40.02 Будівлі підприємств для виробництва виноградних вин 

40.03 Будівлі підприємств для виробництва сидру та інших плодово-

ягідних вин 

40.04 Будівлі підприємств для виробництва інших недистильованих 

напоїв із зброджуваних продуктів 

40.05 Будівлі підприємств для виробництва пива 

40.06 Будівлі підприємств для виробництва солоду 

40.07 Будівлі підприємств для виробництва безалкогольних напоїв 

40.08 Будівлі підприємств для виробництва мінеральних вод та інших 

вод 

41 Об’єкти будівництва для виробництва тютюнових виробів 

41.0 Будівлі підприємств для виробництва тютюнових виробів 

41.00 Будівлі підприємств для виробництва тютюнових виробів 

42 Об’єкти будівництва легкої промисловості 

42.0 Будівлі підприємств легкої промисловості 

42.00 Будівлі підприємств легкої промисловості 

43 Об’єкти будівництва лісової, деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості 
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43.0 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості 

43.00 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості 

44 Об’єкти будівництва поліграфічного виробництва 

44.0 Будівлі підприємств поліграфічного виробництва 

44.00 Будівлі підприємств поліграфічного виробництва 

45 Об’єкти будівництва для виробництва коксу, продуктів 

нафтоперероблення та газоперероблення 

45.1 Споруди коксохімічних заводів 

45.10 Споруди коксохімічних заводів 

45.2 Споруди нафтопереробних підприємств 

45.20 Споруди нафтопереробних підприємств 

45.3 Споруди газопереробних підприємств 

45.30 Споруди газопереробних підприємств 

46 Об’єкти будівництва для збагачення та перероблення ядерних 

матеріалів 

46.0 Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних 

матеріалів 

46.00 Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних 

матеріалів 

47 Об’єкти будівництва з виробництва хімічних речовин і хімічної 

продукції 

47.1 Будівлі підприємств з виробництва основної хімічної продукції, 

добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в 

первинних формах 

47.10 Будівлі підприємств з виробництва основної хімічної продукції, 

добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в 

первинних формах 

47.2 Будівлі підприємств з виробництва пестицидів та іншої агрохімічної 

продукції 

47.20 Будівлі підприємств з виробництва пестицидів та іншої агрохімічної 

продукції 
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47.3 Будівлі підприємств з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, 

друкарської фарби та мастик 

47.30 Будівлі підприємств з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, 

друкарської фарби та мастик 

47.4 Будівлі підприємств з виробництва мила та мийних засобів, засобів 

для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів 

47.40 Будівлі підприємств з виробництва мила та мийних засобів, засобів 

для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів 

47.9 Будівлі підприємств з виробництва іншої хімічної продукції, 

н. в. і. у. 

47.90 Будівлі підприємств з виробництва іншої хімічної продукції, 

н. в. і. у. 

48 Об’єкти будівництва виробництва основних фармацевтичних 

продуктів, фармацевтичних препаратів, лікарських, санітарно- 

гігієнічних, протиепідеміологічних засобів, медичних і 

стоматологічних інструментів та матеріалів 

48.1 Будівлі підприємств з виробництва основних фармацевтичних 

продуктів 

48.10 Будівлі підприємств з виробництва основних фармацевтичних 

продуктів: 

медично активних речовин, фармакологічні властивості яких 

використовують для виробництва лікарських засобів: антибіотиків, 

основних вітамінів, саліцилової та 

О-ацетилсаліцилової кислот тощо; перероблення крові 

48.2 Будівлі підприємств з виробництва фармацевтичних препаратів і 

матеріалів 

48.20 Будівлі підприємств з виробництва фармацевтичних препаратів і 

матеріалів: 

лікарських засобів (імунних сироваток та інших елементів крові, 

вакцин, різноманітних лікарських засобів, у т. ч. гомеопатичних 

препаратів); хімічних протизаплідних препаратів зовнішнього 

застосування та гормональних протизаплідних препаратів, 

медичних діагностичних препаратів, у т. ч. тестів на вагітність, 

радіоактивних діагностичних реактивів, фармацевтичних 
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препаратів із застосуванням біотехнологій; медично просочених 

вати, марлі, бандажів, пов’язок тощо 

 

1 2 

48.3 Будівлі підприємств з виробництва медичних і стоматологічних 

інструментів і матеріалів 

48.30 Будівлі підприємств з виробництва медичних і стоматологічних 

інструментів і матеріалів 

49 Об’єкти будівництва з виробництва гумових і пластмасових 

виробів 

49.1 Споруди підприємств з виробництва гумових виробів 

49.10 Споруди підприємств з виробництва гумових виробів: 

гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових 

шин і покришок та інших гумових виробів 

49.2 Споруди підприємств з виробництва пластмасових виробів 

49.20 Споруди підприємств з виробництва пластмасових виробів: 

плит, листів, труб і профілів із пластмас; тари з пластмас; 

будівельних виробів із пластмас та інших виробів із пластмас 

50 Об’єкти будівництва для виробництва іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

50.1 Будівлі підприємств з виробництва скла та виробів зі скла 

50.10 Будівлі підприємств з виробництва скла та виробів зі скла: 

листового скла, порожнистого скла, скловолокна; інших скляних 

виробів, у тому числі технічних 

50.2 Будівлі підприємств з виробництва вогнетривких виробів 

50.20 Будівлі підприємств з виробництва вогнетривких виробів: 

вогнетривких будівельних розчинів, бетонів тощо; вогнетривких 

керамічних виробів (теплоізоляційних керамічних виробів із 

кремнеземистого борошна, вогнетривких цегли, блоків і плиток, 

реторт, бритвалів, муфелів, форсунок, патрубків, трубок тощо) 

50.3 Будівлі підприємств з виробництва будівельних матеріалів із глини 

50.30 Будівлі підприємств з виробництва будівельних матеріалів із 

глини: 

керамічних плиток і плит, цегли, черепиці та інших будівельних 

виробів із випаленої глини 
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50.4 Будівлі підприємств з виробництва іншої продукції з порцеляни та 

кераміки 

 

1 2 

50.40 Будівлі підприємств з виробництва іншої продукції з порцеляни та 

кераміки: 

господарських і декоративних керамічних виробів, керамічних 

санітарно-технічних виробів, керамічних електроізоляторів та 

ізоляційної арматури, інших керамічних виробів технічного 

призначення 

50.5 Будівлі підприємств з виробництва бетону, цементу, вапна та 

гіпсових сумішей 

50.50 Будівлі підприємств з виробництва бетону, цементу, вапна та 

гіпсових сумішей: 

виробів із бетону, бетонних розчинів, цементного клінкера, 

гідравлічного цементу, у т. ч. портландцементу, глиноземистого, 

безклінкерного шлакового та суперфосфатного цементу; вапна 

негашеного, гашеного й гідравлічного, гіпсових сумішей із 

випаленого гіпсу або кальцинованого сульфату, кальцинованого 

або агломерованого доломіту 

50.9 Будівлі підприємств з виробництва абразивних виробів і 

неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 

50.90 Будівлі підприємств з виробництва абразивних виробів і 

неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 

51 Об’єкти будівництва для металургійного виробництва 

51.1 Споруди агломераційного та доменного виробництва 

51.10 Споруди агломераційного та доменного виробництва 

51.2 Споруди сталеплавильного виробництва 

51.20 Споруди сталеплавильного виробництва 

51.3 Споруди прокатного виробництва 

51.30 Споруди прокатного виробництва 

51.4 Споруди трубного та метизного виробництва 

51.40 Споруди трубного та метизного виробництва 

51.5 Споруди феросплавного виробництва 

51.50 Споруди феросплавного виробництва 
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51.6 Споруди вогнетривкого виробництва 

51.60 Споруди вогнетривкого виробництва 

 

1 2 

51.7 Споруди підприємств кольорової металургії 

51.70 Споруди підприємств кольорової металургії 

51.9 Споруди підприємств металургійної промисловості, н. в. і. у. 

51.90 Споруди підприємств металургійної промисловості, н. в. і. у. 

52 Об’єкти будівництва для виробництва готових металевих виробів, 

крім машин і устатковання 

52.1 Будівлі підприємств з виробництва будівельних металевих 

конструкцій і виробів 

52.10 Будівлі підприємств з виробництва будівельних металевих 

конструкцій і виробів: 

будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, 

металевих дверей і вікон 

52.2 Будівлі підприємств з виробництва металевих баків, резервуарів і 

контейнерів 

52.20 Будівлі підприємств з виробництва металевих баків, резервуарів і 

контейнерів: 

радіаторів і котлів центрального опалення, парових котлів та інших 

металевих баків, резервуарів і контейнерів 

52.3 Будівлі підприємств з виробництва зброї та боєприпасів 

52.30 Будівлі підприємств з виробництва зброї та боєприпасів 

52.4 Об’єкти будівництва для кування, пресування, штампування, 

профілювання; порошкової металургії 

52.40 Об’єкти будівництва для кування, пресування, штампування, 

профілювання; порошкової металургії 

52.9 Об’єкти будівництва для виробництва інших готових металевих 

виробів, н. в. і. у. 

52.90 Об’єкти будівництва для виробництва інших готових металевих 

виробів, н. в. і. у. 

53 Об’єкти будівництва для виробництва комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 

53.1 Будівлі підприємств з виробництва електронних компонентів і плат 
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53.10 Будівлі підприємств з виробництва електронних компонентів і плат 

 

 

1 2 

53.2 Будівлі підприємств з виробництва комп’ютерів і периферійного 

устатковання 

53.20 Будівлі підприємств з виробництва комп’ютерів і периферійного 

устатковання 

53.3 Будівлі підприємств з виробництва обладнання зв’язку 

53.30 Будівлі підприємств з виробництва обладнання зв’язку 

53.4 Будівлі підприємств з виробництва електронної апаратури 

побутового призначення для приймання, записування та 

відтворювання звуку й зображення 

53.40 Будівлі підприємств з виробництва електронної апаратури 

побутового призначення для приймання, записування та 

відтворювання звуку й зображення 

53.5 Будівлі підприємств з виробництва інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації; виробництва годинників 

53.50 Будівлі підприємств з виробництва інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації; виробництва годинників 

53.6 Будівлі підприємств з виробництва радіологічного, 

електромедичного й електротерапевтичного устатковання 

53.60 Будівлі підприємств з виробництва радіологічного, 

електромедичного й електротерапевтичного устатковання 

53.7 Будівлі підприємств з виробництва оптичних приладів і 

фотографічного устатковання 

53.70 Будівлі підприємств з виробництва оптичних приладів і 

фотографічного устатковання 

53.8 Будівлі підприємств з виробництва магнітних і оптичних носіїв 

даних 

53.80 Будівлі підприємств з виробництва магнітних і оптичних носіїв 

даних 

54 Об’єкти будівництва для виробництва електричного устатковання 

54.1 Будівлі підприємств з виробництва електродвигунів, генераторів, 

трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 
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54.10 Будівлі підприємств з виробництва електродвигунів, генераторів, 

трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 

 

1 2 

54.2 Будівлі підприємств з виробництва батарей і акумуляторів 

54.20 Будівлі підприємств з виробництва батарей і акумуляторів 

54.3 Будівлі підприємств з виробництва проводів, кабелів і 

електромонтажних пристроїв 

54.30 Будівлі підприємств з виробництва проводів, кабелів і 

електромонтажних пристроїв 

54.4 Будівлі підприємств з виробництва електричного освітлювального 

устатковання 

54.40 Будівлі підприємств з виробництва електричного освітлювального 

устатковання 

54.5 Будівлі підприємств з виробництва побутових приладів 

54.50 Будівлі підприємств з виробництва побутових приладів 

54.9 Будівлі підприємств з виробництва електричного устатковання, 

н. в. і. у. 

54.90 Будівлі підприємств з виробництва електричного устатковання, 

н. в. і. у. 

55 Об’єкти будівництва з виробництва машин і устатковання, н. в. і. у. 

55.1 Будівлі підприємств з виробництва машин і устатковання 

загального призначення 

55.10 Будівлі підприємств з виробництва машин і устатковання 

загального призначення: 

двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і 

мотоциклетних двигунів; гідравлічного та пневматичного 

устатковання, інших помп і компресорів, інших кранів і клапанів, 

вальників, зубчастих передач, елементів механічних передач і 

приводів 

55.2 Будівлі підприємств з виробництва інших машин і устатковання 

загального призначення 
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55.20 Будівлі підприємств з виробництва інших машин і устатковання 

загального призначення: 

печей і пічних пальників, підіймального та вантажно-

розвантажувального устатковання, офісних машин і устатковання, 

ручних електромеханічних і пневматичних інструментів, 

промислового холодильного та вентиляційного устатковання та 

інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. 

55.3 Будівлі підприємств з виробництва машин і устатковання для 

сільського та лісового господарства 

55.30 Будівлі підприємств з виробництва машин і устатковання для 

сільського та лісового господарства: 

тракторів для сільського та лісового господарства, мотоблоків, 

косарок, у т. ч. газонокосарок, сільськогосподарських 

самозавантажувальних і саморозвантажувальних причепів і 

напівпричепів, сільськогосподарської техніки для підготовки 

ґрунту, садіння рослин або внесення добрив, техніки для збирання 

врожаю та обмолоту, доїльних апаратів, техніки для захисту 

сільськогосподарських культур, у т. ч. обприскувачів, іншої 

сільськогосподарської техніки 

55.4 Будівлі підприємств з виробництва металообробних машин і 

верстатів 

55.40 Будівлі підприємств з виробництва металообробних машин і 

верстатів 

55.9 Будівлі підприємств з виробництва інших машин і устатковання 

спеціального призначення 

55.90 Будівлі підприємств з виробництва інших машин і устатковання 

спеціального призначення: 

машин і устатковання для металургії, добувної промисловості та 

будівництва; машин і устатковання для виготовлення харчових 

продуктів і напоїв, перероблення тютюну, текстильних, швацьких, 

хутряних і шкіряних виробів, паперу та картону, пластмас і гуми; 

інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. 

56 Об’єкти будівництва для виробництва автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів 
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56.1 Будівлі підприємств з виробництва автотранспортних засобів 

56.10 Будівлі підприємств з виробництва автотранспортних засобів: 

легкових автомобілів, автотранспортних засобів для комерційних 

перевезень, автобусів, у т. ч. туристичних, і тролейбусів, двигунів 

для автотранспортних засобів, шасі з установленими двигунами 

для автотранспортних засобів, інших автотранспортних засобів, 

усюдиходів, самоходів і подібних автомобілів 

56.2 Будівлі підприємств з виробництва кузовів для автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів 

56.20 Будівлі підприємств з виробництва кузовів для автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів: 

автомобільних кузовів, у т. ч. кабін для водіїв, оснащення всіх типів 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; контейнерів, 

призначених для перевезення вантажів одним або кількома 

видами транспорту 

56.3 Будівлі підприємств з виробництва вузлів, деталей і приладдя для 

автотранспортних засобів 

56.30 Будівлі підприємств з виробництва вузлів, деталей і приладдя для 

автотранспортних засобів: 

електричного й електронного устатковання для автотранспортних 

засобів та інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних 

засобів 

57 Об’єкти будівництва для виробництва інших транспортних засобів 

57.1 Будівлі підприємств з будування суден і човнів 

57.10 Будівлі підприємств з будування суден і човнів: 

суден і плавучих конструкцій, прогулянкових і спортивних човнів 

57.2 Будівлі підприємств з виробництва залізничних локомотивів і 

рухомого складу 

57.20 Будівлі підприємств з виробництва залізничних локомотивів і 

рухомого складу: 

електровозів, тепловозів, паровозів, інших залізничних 

локомотивів, самохідних залізничних або трамвайних вагонів, 

вантажних вагонів і платформ, залізничних транспортних засобів 

для обслуговування; залізничного або трамвайного рухомого 
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складу, несамохідного; спеціалізованого комплектовання для 

залізничних або трамвайних локомотивів і рухомого складу 

57.3 Будівлі підприємств з виробництва повітряних і космічних 

літальних апаратів, супутнього устатковання 

57.30 Будівлі підприємств з виробництва повітряних і космічних 

літальних апаратів, супутнього устатковання: 

літаків для перевезення вантажів або пасажирів, для використання 

у військових, спортивних або інших цілях; гелікоптерів, планерів, 

дельтапланів, дирижаблів, аеростатів, повітряних куль, частин і 

приналежностей для повітряних літальних апаратів; виробництво 

наземних тренажерів для пілотів; космічних літальних апаратів і 

засобів виведення на орбіту, штучних супутників, міжпланетних 

зондів, орбітальних станцій, космічних кораблів багаторазового 

використання (човників), міжконтинентальних балістичних ракет 

(ICBM) 

57.4 Будівлі підприємств з виробництва військових транспортних 

засобів 

57.40 Будівлі підприємств з виробництва військових транспортних 

засобів: 

танків, броньованих військових транспортних засобів типу амфібії 

та інших військових транспортних засобів 

57.9 Будівлі підприємств з виробництва транспортних засобів, н. в. і. у. 

57.90 Будівлі підприємств з виробництва транспортних засобів, н. в. і. у.: 

мотоциклів, велосипедів, дитячих та інвалідних колясок та інших 

транспортних засобів і обладнання 

58 Об’єкти будівництва для виробництва меблів 

58.0 Об’єкти будівництва для виробництва меблів 

58.00 Об’єкти будівництва для виробництва меблів 

59 Об’єкти будівництва для виробництва іншої продукції, н. в. і. у. 

59.1 Будівлі підприємств з виробництва ювелірних виробів, біжутерії та 

подібних виробів 

59.10 Будівлі підприємств з виробництва ювелірних виробів, біжутерії та 

подібних виробів 
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59.2 Будівлі підприємств з виробництва музичних інструментів 

59.20 Будівлі підприємств з виробництва музичних інструментів 

59.3 Будівлі підприємств з виробництва спортивних товарів 

59.30 Будівлі підприємств з виробництва спортивних товарів 

59.4 Будівлі підприємств з виробництва ігор та іграшок 

59.40 Будівлі підприємств з виробництва ігор та іграшок 

59.9 Будівлі підприємств з виробництва продукції, н. в. і. у. 

59.90 Будівлі підприємств з виробництва продукції, н. в. і. у. 

60 Об’єкти будівництва для ремонту і монтажу машин і устатковання 

60.0 Будівлі підприємств для ремонту і монтажу машин і устатковання 

60.00 Будівлі підприємств для ремонту і монтажу машин і устатковання 

61 Об’єкти будівництва, що забезпечують населення продовольством 

61.1 Будівлі та споруди агропромислового комплексу, елеватори 

61.11 Будівлі та споруди агропромислового комплексу: 

молочнотоварні ферми, свинарські комплекси, птахофабрики, 

вівчарські ферми, конезаводи, об’єкти бджільництва тощо 

61.12 Елеватори 

61.2 Заводи та комбінати, що виробляють продовольчу продукцію 

61.20 Заводи та комбінати, що виробляють продовольчу продукцію: 

борошномельні, хлібобулочні, м’ясо-молочні, консервні, 

рибопромислові, цукрові, олійно-екстракційні, дріжджові, 

комбікормові 

61.3 Бази зберігання 

61.30 Бази зберігання продовольчих товарів, кормів 

61.4 Об’єкти з видобування (виробництва) солі, марганцю 

61.40 Об’єкти з видобування (виробництва) солі, марганцю 

61.5 Об’єкти харчування 

61.50 Об’єкти харчування: 

їдальні, мобільні пункти тощо 

62 Інші об’єкти будівництва виробничого призначення, н. в. і. у. 

62.0 Інші об’єкти будівництва виробничого призначення, н. в. і. у. 

62.00 Інші об’єкти будівництва виробничого призначення, н. в. і. у. 
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6.3 Класифікація документів страхового фонду документації на об’єкти 

систем життєзабезпечення 

 

 

Код Назва 

1 2 

В ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

65 Об’єкти системи з видобування, транспортування, переробки газу 

та газопостачання 

65.1 Газове та газоконденсатне родовище 

65.10 Споруди основного виробничого призначення: 

експлуатаційні газові свердловини (комплекс технологічного 

обладнання та облаштування газових свердловин); 

споруди системи збору та промислової підготовки газу, газового 

конденсату (установки комплексної підготовки газу, установки 

попередньої підготовки газу (УППГ), установки технологічні 

(змішування, резервуарних парків, наливних естакад, сайклінг-

процесу, газові трапні, газліфтні тощо), морські глибоководні 

стаціонарні платформи для розміщення УППГ морських промислів, 

головні споруди, дотискувальні газокомпресорні станції, 

газорозподільні станції, промислові трубопроводи (газопроводи, 

конденсатопроводи, метанолопроводи, трубопроводи інгібіторів, 

стічних вод). 

Будівлі і споруди допоміжного призначення та інженерні мережі: 

будівлі і споруди складського господарства (резервуарні парки, 

ємності для зберігання газового конденсату, інгібіторів, одоранту, 

метанолу тощо), очисні споруди (каналізаційні, зливових вод), 

насосні станції (каналізаційні, водопровідні), котельні, 

трансформаторні підстанції, компресорні станції стисненого 

повітря, артезіанські свердловини, ремонтні майстерні, будівлі і 

споруди автомобільного господарства (гаражі, естакади тощо); 

інженерні мережі (електропостачання, теплопостачання, 

водопостачання, водовідведення, сигналізації, зв’язку) та споруди 

на лінійній частині (переходи через перешкоди, компенсатори, 

канали, тунелі, галереї). 
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 Службово-експлуатаційні та побутові будівлі і споруди, інженерні 

комунікації: 

будівлі адміністративно-побутові, диспетчерських пунктів, 

інформаційно-обчислювальних центрів та мережі водопостачання, 

електропостачання, водовідведення, теплопостачання, 

газопостачання, зв’язку та сигналізації 

65.2 Споруди системи магістральних газопроводів, конденсатопроводів 

65.20 Комплекс споруд компресорних станцій (головної, проміжної, 

дотискувальної): 

установки очищення і підготовки газу до транспортування, 

компресорні цехи, колектори газу високого тиску, вузли 

охолодження газу, вузли редукування газу, електростанції, 

трансформаторні підстанції, котельні, установки утилізації тепла, 

будівлі та споруди систем водопостачання (водозабірні, 

водоприймальні, очисні насосні станції, водоводи), 

водовідведення (станції насосні, хімводоочищення, відстійники, 

водойми), ремонтно-експлуатаційні (службово-експлуатаційні) та 

інженерні комунікації до них, зв’язку (магістрального телефонного, 

технологічного дальнього, лінійно-виробничого, місцевого), 

диспетчеризації та автоматизації виробничих процесів. 

Магістральний газопровід, конденсатопровід: 

лінійні частини магістральних газопроводів, газопроводів-відводів, 

конденсатопроводів, лупінги, переходи через перешкоди, станції 

електрохімзахисту, лінії та споруди технологічного зв’язку, засобів 

автоматизації та телемеханіки, обладнання лінійної частини 

(запірна арматура, вузли підключення, пуску і приймання очисних 

пристроїв, вводу метанолу тощо), лінії електропостачання 

обслуговування трубопроводів, пристрої електропостачання та 

дистанційного управління запірною арматурою та установками 

електрохімзахисту, протипожежні, протиерозійні та захисні 

споруди трубопроводу, ємності для зберігання та аварійного 

випуску газового конденсату, дороги, гвинтокрильні майданчики. 
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 Підземне сховище зберігання газу: 

підземний комплекс споруд (експлуатаційні свердловини, підземні 

резервуари (виробки-ємності), експлуатаційні трубопроводи, 

обв’язка технологічними трубопроводами, гірничоспостережні 

свердловини); 

наземний комплекс споруд (установки очищення та осушення газу, 

насосні та компресорні станції (цехи), газорозподільні станції, 

залізничні зливо-наливні естакади, зливо-наливні причали, пірси, 

наземні резервуарні парки, технологічні трубопроводи, холодильні 

установки, котельні, трансформаторні підстанції, пожежні депо, 

лінії та споруди технологічного зв’язку, інженерні комунікації 

електропостачання, водопостачання, теплопостачання, 

водовідведення, засоби автоматизації, телемеханіки). 

Газгольдерна станція: 

газгольдери, технологічні трубопроводи. Будівля газорозподільної 

станції. 

Автомобільна газонаповнювальна компресорна станція 

65.3 Допоміжні будівлі і споруди 

65.30 Маслогосподарство (насосні станції, резервуари масла, 

маслопроводи). 

Система електропостачання (трансформаторні підстанції, 

розподільні пристрої, кабельні та повітряні мережі). 

Система теплопостачання (котельні, склади палива, споруди 

хімводоочищення, трубопроводи). 

Система водопостачання (насосні станції, градирні, водонапірні 

башти, артезіанські свердловини, очисні споруди, трубопроводи). 

Система водовідведення (насосні станції, очисні споруди, 

трубопроводи). 

Ремонтно-експлуатаційні будівлі, споруди (майстерні, склади). 

Службово-експлуатаційні будівлі, споруди (адміністративні, 

побутові, лабораторії). 

Автотранспортне господарство (гаражі, автомобільні заправні 

станції та пункти). 

Пожежні депо 
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65.4 Споруди газопостачання населених пунктів 

65.40 Газонаповнювальні станції та пункти, газорегуляторні та 

газорозподільні пункти, розподільні газові мережі населених 

пунктів 

66 Об’єкти системи з видобування, транспортування та переробки 

нафти 

66.1 Нафтогазове родовище 

66.10 Споруди основного виробничого призначення:  

свердловини (експлуатаційні, нагнітальні, п’єзометричні, 

спостережні, розвідувальні, артезіанські технологічного та 

побутового водопостачання);  

споруди системи збору та підготовки до транспортування нафти, 

нафтового газу, пластової води (центральні пункти збору, 

установки комплексної підготовки нафти, стаціонарні, пересувні 

глибоководні морські платформи зі свердловинами та установками 

попередньої підготовки нафти і газу, промислові трубопроводи 

(технологічні трубопроводи між майданчиками окремих споруд);  

споруди системи підвищення нафтовіддачі пластів (нагнітальні 

свердловини, насосні станції закачування прісної, мінералізованої 

води, пари, гарячої води високого тиску, компресорні станції, 

водозабірні споруди, високонапірні та низьконапірні водоводи, 

водорозподільні пункти, очисні споруди з підготовки води для 

технологічних цілей, компресорні станції, водорозподільні пункти, 

газорозподільні пункти, газопроводи високого тиску, технологічні 

установки різного призначення (парогенеруючі, водогрійні, 

очищення, осушення газу, водоводи, паропроводи, 

повітропроводи. 

Будівлі і споруди допоміжного призначення та інженерні 

комунікації:  

цех капітального та підземного ремонту свердловин, котельні, 

операторні, майстерні, лабораторії, споруди приготування і 

дозування, інгібіторів, бактерицидів, поверхнево-активних 

речовин, розчинів для ремонту свердловин тощо, насосні станції 

виробничо-побутових стоків, очисні споруди виробничо-побутових 
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 стоків, установки системи скидання стічних вод у поглинальні 

свердловини, трансформаторні підстанції, дизельні 

електростанції, протипожежні установки, споруди складського 

господарства, споруди будівельних цехів, споруди транспортного 

господарства, споруди для захоронення відходів нафти і супутніх 

вод. 

Службово-експлуатаційні та побутові будівлі і споруди, інженерні 

комунікації до них: 

будівлі адміністративно-побутові, диспетчерських пунктів, 

інформаційно-обчислювальних центрів та мережі водопостачання, 

електропостачання, водовідведення, теплопостачання, 

газопостачання, зв’язку та сигналізації 

66.2 Споруди системи магістральних нафтопроводів 

66.21 Лінійна частина магістральних нафтопроводів з відгалуженнями та 

лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні й 

штучні перешкоди, вузлами підключення нафтоперекачувальних 

станцій, вузлами пуску та приймання очисних пристроїв, 

установками електрохімічного захисту трубопроводів від корозії; 

лінії та спорудження технологічного зв’язку, засоби телемеханіки 

трубопроводів, лінії електропередачі, призначені для 

обслуговування трубопроводів, і пристрої електропостачання та 

дистанційного керування запірною арматурою, установками 

електрохімічного захисту трубопроводів, протипожежні засоби, 

протиерозійні й захисні спорудження трубопроводів, у тому числі 

станції дренажного захисту, постійні дороги й гвинтокрильні 

майданчики, розташовані вздовж траси трубопроводу та під’їзди 

до них, розпізнавальні й сигнальні знаки місцезнаходження 

трубопроводів 

66.22 Комплекс будівель, споруд, технологічного обладнання головних 

та проміжних нафтоперекачувальних станцій, зливо-наливних 

насосних станцій, кінцевих пунктів, перевалювальних терміналів: 

будівлі та споруди основного технологічного призначення: 

станції (насосні, компресорні, теплові), резервуарні парки, 

технологічні та блокувальні трубопроводи, залізничні зливо- 
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 наливні естакади, зливо-наливні причали, пірси, залізничні колії, 

під’їзні автомобільні дороги, пожежні депо, пожежні насосні, 

котельні, трансформаторні підстанції, розподільні пристрої, 

інженерні комунікації водопостачання (водозабірні, 

водоприймальні, очисні споруди, насосні станції, водонапірні 

башти, водоводи), теплопостачання, газопостачання, 

електропостачання, водовідведення (насосні станції, очисні 

споруди, відстійники, водойми, комунікації виробничо-дощової та 

господарсько-побутової каналізації), лінії та споруди зв’язку, 

телемеханіки та сигналізації, станції електрохімзахисту, 

диспетчерські (операторні); 

будівлі та споруди допоміжного та побутового призначення: 

ремонтні майстерні, адміністративні будівлі, склади, гаражі 

67 Електричні станції 

67.1 Атомні електричні станції 

67.10 Споруди основного виробничого призначення: 

головні корпуси енергоблоків, споруди з протиаварійною 

автоматикою, спецкорпус з вентиляційною трубою, відкриті 

майданчики блочних трансформаторів з будівлями 

маслоохолоджувачів, відкриті розподільні пристрої (ВРУ) з 

блоками допоміжних споруд (ВРУ 110 кВ, ВРУ 220 кВ, ВРУ 330 кВ, 

ВРУ 500 кВ, ВРУ 750 кВ), кабельні споруди, резервні дизельні 

електростанції (енергоблоків, загальностанційні), естакади 

технологічних трубопроводів енергоблоків, блочні насосні станції 

технічного водопостачання, насосні станції охолодження 

споживачів групи «В» з трубопроводами енергоблоків, насосні 

станції додаткової води енергоблоків, градирні енергоблоків, 

бризкальні басейни охолодження споживачів групи «А» 

енергоблоків, трубопроводи споживачів групи «А», водосховище-

охолоджувач, підвідні канали енергоблоків, відвідний канал, 

гребля 
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 Будівлі і споруди допоміжного призначення: 

об’єднаний допоміжний корпус, об’єднаний корпус газового 

господарства, пуско-резервна котельня, ацетилено-генераторна 

станція зі складом карбіду, азотно-киснева станція, пропан-

бутанова установка, сховище ізотопів, адміністративний корпус, 

інженерно-лабораторний корпус, санітарно-побутові корпуси 

енергоблоків, станція комплексних натурних досліджень і 

моніторингу довкілля, перехідні мости між турбінними 

відділеннями енергоблоків, пожежне депо, маслодизельне 

господарство, мазутне господарство, навчально-тренувальний 

пункт, загальностанційний аварійний центр, відкритий майданчик 

основного обладнання, майданчик оброблення металобрухту, 

склад зберігання балонів зрідженого газу, склад пально-

мастильних матеріалів, станція зарядження вогнегасників, 

шламові відвали, тепловий пункт, будівлі та споруди інженерно-

технічних засобів охорони. 

Інженерні мережі: 

мережі електропостачання (освітлення зовнішнього, охоронного, 

аварійного, технологічного), водопостачання (виробничого, 

господарчо-питного, протипожежного), водовідведення 

(виробничого, господарчо-побутового, зливового, шламових 

стоків, побутового зони суворого режиму), теплопостачання, 

зв’язку, сигналізації та споруди на них 

67.2 Теплові електричні станції 

67.20 Споруди основного виробничого призначення: 

головний корпус, майданчики з трансформаторами, відкритий 

розподільний пристрій (ВРП), закриті розподільні пристрої, будівля 

щитового блоку ВРП, кабельні споруди. 

Будівлі і споруди допоміжного призначення: 

об’єднаний допоміжний корпус, службовий корпус, галерея 

паливоподачі, розвантажувальний пристрій з 

вагоноперекидачами, розморожувальні пристрої, дробильний 

корпус, будівлі електролізної, мазутного господарства, підстанції 

подавання палива, гараж для бульдозерів, газовий розподільний 
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 пункт, димові труби, водневе господарство, киснево-

наповнювальна станція, компресорна, локомотивне депо, 

мазутонасосна, побутовий корпус, склади (вугілля, пально-

мастильних матеріалів, реагентів, центральний матеріальний), 

центральна ремонтна майстерня, очисні споруди 

(хімводоочищення, бакове господарство, біологічного очищення, 

хлораторна, очищення від нафтопродуктів), гідротехнічні споруди 

(водосховище-охолоджувач, відвали золи і шлаку). 

Інженерні мережі: 

мережі електропостачання (освітлення зовнішнє, охоронне, 

аварійне, технологічне), водопостачання (виробниче, господарчо-

питне, протипожежне), водовідведення (виробниче, господарчо-

побутове, зливове, шламових стоків, побутове зони суворого 

режиму), теплопостачання, газопостачання, зв’язку, сигналізації та 

споруди на них 

67.3 Гідроелектричні станції 

67.30 Водосховище, будівля станції, водозливна гребля, напірні тунелі, 

шлюзи, суднопідіймачі, рибопропускні та водозабірні споруди, 

затвори і підіймачі, басейни 

67.4 Електростанції гідравлічні 

67.40 Електростанції греблі, дериваційні та гідроакумулюючі 

67.5 Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії 

67.50 Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії 

68 Магістральні та міждержавні електричні мережі 

68.0 Магістральні та міждержавні електричні мережі 

68.00 Мережі електричні (надвисокої напруги від 330 до 750 кВ, високої 

напруги від 110 до 330 кВ, дальніх ліній електропередачі напругою 

від 110 до 750 кВ, міжсистемних зв’язків, системоутворювальні 

напругою від 110 до 500 кВ) та споруди на них, підстанції та 

перемикальні пункти 

69 Місцеві (локальні) електричні мережі 

69.0 Місцеві (локальні) електричні мережі 
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69.00 Розподільні мережі напругою вище 1000 В (6, 10, 35 кВ): 

електричні станції, лінії електропередавання (повітряні, кабельні), 

споруди на них (опори, переходи через перешкоди, тунелі, галереї, 

канали), електричні підстанції (трансформаторні, 

перетворювальні), розподільні пристрої, пристрої автоматичного 

управління і захисту, допоміжні споруди, перемикальні пункти, 

розподільні пункти. 

Розподільні мережі напругою до 1000 В (0,4 кВ): 

лінії електропередавання (повітряні, кабельні), споруди на них 

(опори, переходи через перешкоди, тунелі, галереї, канали), 

підстанції (трансформаторні, перетворювальні), перемикальні 

пункти, розподільні пристрої 

70 Мережі електричні промислових підприємств 

70.0 Мережі електричні промислових підприємств 

70.00 Мережі електричні промислових підприємств 

71 Об’єкти системи теплопостачання 

71.1 Теплогенеруючі станції (теплові електростанції, 

теплоелектроцентралі) 

71.10 Будівлі і споруди основного виробничого призначення: 

головний корпус, турбінний цех, аспіраційне відділення, дробильне 

відділення, будівля хімводоочищення, лабораторії (контрольно-

вимірювальних приладів, хімічна), будівля закритого розподільного 

пристрою, майданчик відкритого розподільного пристрою, відкрите 

устаткування кисневих ресиверів, відкритий водопідвідний канал, 

відкритий скидний канал, водовідвідні колектори, вузол 

пересипання, газорегуляторний пункт, газопровід наземний, 

галерея конвеєрів, димові труби, електролізна, завантажувальні 

бункери, канали шлакові та золові, лінії електропередачі, 

магістральні мазутопроводи, трансформаторні підстанції, 

трансформаторний кіоск паливоподачі, трубопроводи технологічні. 

Будівлі і споруди допоміжного призначення: 

адміністративно-побутовий корпус, службовий корпус, пост 

електричної централізації, вузол зв’язку, пости управління 
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 (центрального, блочного, групового), апаратна 

маслогосподарства, станції (ацетиленова, киснева, компресорна, 

нейтралізації), насосні станції (багерна, берегова, мазутного 

господарства, для прийому та перекачування масла, пінного 

пожежогасіння, пожежо-технічного водопроводу, каналізації), блок 

допоміжних споруд на відкритому розподільному пристрої, склади 

(масла, вугілля, мазуту, обладнання, пально-мастильних 

матеріалів, хімічних реагентів), галерея транспортерів вугільного 

складу, розвантажувальна естакада, градирні або бризкальні 

установки, гараж, залізничне господарство (паровозне депо, 

залізнична станція, залізничні колії, станції технічного 

обслуговування рухомого складу), змащувальне господарство, 

золошлакопроводи, золошлаковідвал, пульпопроводи, 

шламонакопичувач, котельні (пускові, пікові водогрійні), корпус 

підсобного виробництва, майданчик для складування шламу, 

майданчик для баків гарячої води, майданчик для баків дизельного 

палива, майданчик для баків запасного конденсату, майстерні 

(електротехнічна, по ремонту контрольно-вимірювальних приладів 

і автоматики, механічна, ремонтна), нафтоуловлювач, ремонтно-

будівельний цех, система водопостачання, споруди забірні та 

водопропускні, споруди очисні, дамби, споруди цивільної оборони. 

Інженерні мережі: 

мережі водопостачання, електропостачання, водовідведення, 

теплопостачання, газопостачання, зв’язку та сигналізації 

71.2 Теплові мережі та споруди на них 

71.20 Камери, канали (дренажні, прохідні, непрохідні), конденсатозабірні 

станції, мостові переходи, насосні станції (підкачувальні, 

підживлювальні, дренажні), опори, естакади, трубопроводи 

гарячого водопостачання, трубопроводи теплопостачання 

(подавальний, зворотній з механічним обладнанням та тепловою 

ізоляцією), тунелі 

71.3 Споруди теплопостачання населених пунктів 

71.30 Теплові пункти, котельні, місцеві (розподільні) теплові мережі 

72 Об’єкти систем водопостачання 
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72.1 Споруди систем водопостачання основного виробничого 

призначення 

72.10 Водозабірні споруди: 

водоприймальні споруди поверхневих вод (водоприймачі річкові 

або морські, плавучі насосні установки, водоприймальні ковші, 

водоприймальні шахти та галереї гребель, водоводи), системи 

контролю якості води. 

Водоприймальні споруди підземних вод (свердловини, шахтні 

колодязі, горизонтальні та радіальні водозбори, каптажні споруди, 

водоводи). 

Насосні станції: 

будови і споруди насосних станцій водопідіймальних, зворотного 

водопостачання, підвищуючих. 

Запасні та регулювальні ємності: 

напірні та безнапірні резервуари, водонапірні башти та колони, 

пневматичні водонапірні установки. 

Водоочисні станції: реагентне господарство, вапняне 

господарство, змішувачі, відстійники, освітлювачі, мікрофільтри, 

сітки, установки для знезаражування води, установки для 

видалення хімічних елементів, резервуари чистої води, 

хлораторна, склад хлору, котельня, трубопроводи (технологічної 

та побутової каналізації, теплотраси, води, хлорного газу), 

шламопроводи. 

Водоводи та водопровідні мережі населених пунктів: 

трубопроводи та обладнання на них (запобіжна арматура, випуски, 

лази, компенсатори, засувки, вентилі, пожежні гідранти), споруди 

на них (камери переключення, упори, колодязі, переходи через 

перешкоди, тунелі, канали, естакади, опори). 

Артезіанські свердловини та мережі: 

споруда свердловини, мережі водопостачання, електропостачання 

72.2 Споруди допоміжного призначення 

72.20 Адміністративно-побутові корпуси, диспетчерські пункти, вузли 

зв’язку, електропідстанції, котельні, майстерні, компресорні, 

мережі теплові, водовідведення, електропостачання, зв’язку, 

автомобільне господарство, лабораторії контролю якості води; 
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 споруди для охолодження води (охолоджувальні стави, бризкальні 

басейни, градирні) 

72.3 Водопостачання промислових підприємств зовнішнє 

72.30 Споруди (водозабірні, очисні), насосні станції (підіймальні, 

зворотні), водоводи, охолоджувальні споруди, резервуари 

73 Об’єкти системи водовідведення 

73.1 Споруди водовідведення населених пунктів 

73.10 Споруди основного виробничого призначення:  

каналізаційні насосні станції: резервуари, хлораторна, склад 

хлору, очисні споруди, відстійники, реагентне господарство. 

Очисні споруди: 

споруди решіток, піскоуловлювачів, відстійників, розподільних 

камер, метантенків, аеротенків, хлораторних, контактних 

резервуарів, каналів, збірних лотків, бункерів, резервуарів, 

газгольдерів, нафтоуловлювачів, флотаторів, фільтрів 

доочищення стічних вод, оброблення осаду, мулових майданчиків, 

полів зрошування, полів фільтрації, септиків, реагентного 

господарства, повітродувної станції, будівлі машинного відділення, 

котельні, маслогосподарства. 

Колектори, трубопроводи водовідведення: 

лінійні частини колекторів, трубопроводів і споруди резервуарів, 

випусків, шахт, колодязів, дюкерів, переходів через перешкоди, 

камер переключення, тунелів, каналів, естакад, опор. 

Технологічні трубопроводи: 

лінійна частина трубопроводів для подавання води, повітря, 

масла, хлору, осаду, біоплівки, пульпи, дренажні та споруди на них. 

Споруди допоміжного призначення: 

адміністративно-побутові корпуси, будівлі диспетчерських пунктів, 

вузлів зв’язку, електропідстанцій, котелень, майстерень, 

компресорних, автомобільного господарства, лабораторії 

контролю забруднення промислових викидів. 

Інженерні мережі: 

мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання, зв’язку, автоматики та телемеханіки 
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73.2 Водовідведення промислових підприємств 

73.20 Споруди станції (очисної, насосної), охолоджувальні споруди, 

трубопроводи водовідведення 

74 Об’єкти системи зв’язку 

74.1 Будови і споруди електричного зв’язку 

74.11 Будови (пiдсилювальнi (регенерацiйнi) пункти, центри (телевiзiйні 

та радiомовні) з антенними системами, приймально-передавальні 

радiостанцiї з антенними системами, автоматичні телефонні 

станції, системи (спеціальні телекомунікаційні та спеціальні 

телекомунікаційні подвійного призначення) та фіксовані і мобільні 

компоненти до них, централізована система захисту інформації та 

оперативно-технічного управління);  

споруди (радіощогла, телевізійна щогла, металева башта для 

радіорелейних ліній, радіобашта для зонових ліній, майданчик під 

антенне устаткування на радіощоглі і радіобашті, відтяжки 

сталевих радіощогл і антен-щогл, ізолятор радіощогли, постійні 

відтяжки, гнучкі вставки і тимчасові розчалювання, опори для ліній 

фідерів, опори і траверси з азбестоцементних труб для ліній 

фідерів, фідери короткохвильових та передавальних антен, 

концентричні фідери довгохвильових і середньохвильових антен, 

заземлення екрану фідера, передавальна антена, сталеві опори 

антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв’язку, сітка 

захисна від ожеледі, екрановані приміщення) 

74.12 Споруди безпровідного зв’язку: 

широкосмугові радіомодеми безпровідних мереж передачі з 

шумоподібними сигналами, центри комутації мереж стільникового 

зв’язку, системи багатостанційного радіодоступу, базові 

приймально-передавальні станції, ретранслятори, контролери 

базових станцій систем стільникового зв’язку 

74.13 Мережі зв’язку: 

лінії зв’язку та проводового мовлення (підземні кабельні, 

повітряні), лінії зв’язку (морські кабельні, радіорелейні, 

тропосферні, супутникові, переходи через перешкоди кабельних 
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 ліній зв’язку (через судноплавні та сплавні річки, озера, 

водосховища, канали); 

мережі спеціальних телекомунікаційних систем та спеціальних 

телекомунікаційних систем подвійного призначення та споруди на 

них 

74.2 Об’єкти поштового зв’язку 

74.20 Поштамти, центри обробки та перевезення пошти, зональні вузли, 

вузли поштового зв’язку, відділення поштового зв’язку, пункти 

поштового зв’язку 

75 Інші об’єкти систем життєзабезпечення 

75.1 Об’єкти, що забезпечують діяльність у сфері гідрометеорології 

75.10 Будови і споруди гідрометеорологічних центрів, 

гідрометеорологічних станцій, радіометеорологічних центрів, 

авіаметеорологічних станцій, станцій ракетного зондування 

атмосфери, станцій радіологічного контролю, станцій контролю за 

рівнем забруднення навколишнього середовища 

75.2 Об’єкти, що забезпечують оброблення, утилізацію, зберігання 

відходів 

75.20 Будови, споруди, технологічні установки сховищ радіоактивних 

відходів та відпрацьованого ядерного палива, хвостосховищ, 

могильників, у тому числі скотомогильників, заводів по сортуванню 

і переробленню сміття, сміттєспалювальних заводів, заводів 

біотермічного компостування, підприємств з перероблення 

вторинної сировини, полігонів для захоронення токсичних 

промислових відходів, твердих та рідких побутових відходів, 

шламонакопичувачів, котлованів, випарювальних майданчиків, 

відстійників 

75.3 Об’єкти, що забезпечують безпеку життєдіяльності 

75.31 Об’єкти систем оповіщення 

75.32 Бази матеріального резерву України 

75.33 Пожежні депо, пожежно-хімічні станції, системи протипожежного 

захисту будинків підвищеної поверховості та об’єктів з масовим 

перебуванням людей 

75.39 Інші об’єкти, що забезпечують безпеку життєдіяльності, н. в. і. у. 
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6.4 Класифікація документів страхового фонду документації на об’єкти 

систем транспортних зв’язків 

 

 

Код Назва 

1 2 

Г ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ 

77 Об’єкти системи автомобільного транспорту 

77.1 Автомобільні дороги загального користування, вулиці і дороги міст 

та інших населених пунктів, відомчі (технологічні), на приватних 

територіях 

77.10 Земляне полотно, трамвайне полотно, споруди дорожнього 

водовідведення (бокові, нагірні, водовідвідні канави, водопропускні 

труби, дренажні системи, зливова каналізація) 

77.2 Штучні споруди 

77.20 Мости, шляхопроводи, віадуки, тунелі, естакади, у тому числі 

підходи до мосту, регуляційні споруди, укріплювальні споруди, 

стіни (огороджувальні, підпірні), водопропускні споруди (труби, 

лотки, нагірні канави), галереї, дюкери, пішохідні переходи 

(наземні, підземні), снігозахисні, протилавинні, протисельові 

споруди, поромні переправи, уловлювальні з’їзди, розв’язки доріг, 

випарні басейни 

77.3 Споруди служб дорожньо-експлуатаційної та технічного 

обслуговування 

77.30 Придорожні автомобільні заправні станції, комплекси, виробничі 

бази та придорожні кар’єри, лінійні та інші споруди для виконання 

ремонтів та утримання доріг 

77.4 Споруди інженерного облаштування 

77.40 Споруди освітлення, технологічного зв’язку, вимірювання вагових і 

габаритних параметрів транспортних засобів, примусового 

зниження швидкості руху 

77.5 Споруди служби надзору і безпеки руху 

77.50 Службові будівлі, пости державної автомобільної інспекції, 

контрольно-перепускні пункти 
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77.6 Підприємства, що забезпечують роботу автомобільного 

транспорту 

77.60 Авторемонтні, шиноремонтні, транспортно-експедиційні, 

ремонтно-будівельні, автовокзали, автостанції, бази пального, 

склади 

78 Об’єкти системи залізничного транспорту 

78.1 Об’єкти системи залізничного транспорту 

78.10 Будови і споруди основного виробничого призначення:  

залізничні колії, станційні шляхи та споруди на них (земляне 

полотно, верхня будова шляху, мости, шляхопроводи, тунелі, 

водопропускні труби); 

станційні споруди (будівля посту чергового парку відправлення, 

заглиблений склад інвентарю і устаткування, майстерні для 

ремонту сповільнювачів); 

пасажирські споруди (вокзали І класу та позакласні), пристрої для 

ремонту, технічного обслуговування та екіпірування пасажирських 

вагонів, поштово-багажні); 

споруди сигналізації, централізації і автоблокування (будівля посту 

електричної централізації з дизельною електростанцією та 

сховищем пального); 

споруди вагонного господарства (вагонне депо, пункти технічного 

обслуговування вагонів та механізований для поточного ремонту 

вагонів, компресорна, градирня); 

споруди локомотивного господарства (локомотивне депо, пункт 

технічного обслуговування локомотивів, екіпірувальні пристрої, 

склад дизпалива). 

Будови і споруди допоміжного призначення:  

споруди енергетичного господарства (трансформаторна 

підстанція, тягова підстанція, енергодільниця, пункт чергового 

контактної мережі, котельня); 

будови і споруди вантажного господарства (вантажний район, 

механізований сортувальний контейнерний майданчик). 

Інженерні мережі: мережі електропостачання, водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання, зв’язку, сигналізації, 

автоматики та телемеханіки та споруди на них 



 К-84.2-37552598-002:2018 

47 

 

1 2 

78.2 Підприємства з ремонту локомотивів і рухомого складу 

78.20 Будови, споруди основного виробничого призначення та 

допоміжні, інженерні мережі локомотиворемонтних та 

вагоноремонтних підприємств 

79 Об’єкти системи авіаційного транспорту 

79.1 Підприємство авіаційного транспорту – аеропорт 

79.10 Будови і споруди основні:  

майданчики для експлуатації повітряних суден (аеродроми, злітно-

посадкові майданчики) та їхні споруди (злітно-посадкові смуги), 

будівлі для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень 

(аеровокзали, пасажирські і вантажні перони, вантажні склади та 

багажні приміщення), будови і споруди службово-технічного 

призначення (радіонавігації та посадки, управління аеропортом, 

управління повітряним рухом, інформаційно-обчислювального 

центру). 

Будови і споруди допоміжні:  

склади авіаційного палива та мастил, споруди енергетичного 

господарства (електростанція, електропідстанція, телефонна 

станція, очисні споруди, каналізаційна станція, котельня, 

газорозподільна станція, компресорна станція, водопровідна 

станція, киснева станція, газогенераторна станція), аеродромний 

двір, ремонтно-будівельна дільниця, пожежне депо, авторемонтне 

господарство, будови для ремонтування повітряних суден та 

двигунів. 

Інженерні мережі: 

теплопостачання, водопостачання, водовідведення, 

електропостачання, газопостачання, зв’язку та сигналізації. 

Технологічні трубопроводи (повітропроводи, маслопроводи, 

кисневопроводи) 

79.2 Вертодроми 

79.20 Злітно-посадкові майданчики, злітно-посадкові смуги, споруди 

радіонавігації та посадки, диспетчерська, трансформаторна 

підстанція, вузол зв’язку, інженерні мережі (електропостачання, 

водопостачання, водовідведення, зв’язку) 
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79.3 Організації з технічного обслуговування авіаційної техніки 

79.30 Будови, споруди основного виробничого призначення та 

допоміжні, інженерні мережі підприємств з ремонту повітряних 

літальних апаратів (літаків, гвинтокрилів тощо), двигунів, вузлів 

літальних апаратів 

80 Об’єкти системи морського транспорту 

80.1 Порт морський 

80.10 Огороджувальні споруди (моли, хвильоломи, захисні дамби, буни); 

берегоукріплювальні споруди (хвильовідбійні стінки, 

берегоукріплювальні стінки); 

перевантажні комплекси (причальні споруди, вантажні причали, 

рейдові стоянки, пали); 

склади (криті, відкриті складські майданчики, контейнерні 

термінали, спеціалізовані); 

пасажирські комплекси (вокзали, павільйони); 

підсобно-виробничі споруди (будівля управління портом, будівля 

вузлу зв’язку, диспетчерська, будівля службово-побутова, 

ремонтно-механічні майстерні, станції газогенераторна, киснева, 

компресорна, склади матеріально-технічного забезпечення, гаражі 

малої механізації, естакади, допоміжні причали, комплекси 

господарств суден флоту порту); 

будови і споруди транспортного господарства (залізничні шляхи та 

автомобільні шляхи під’їзні та внутрішньопортові, перешкоди на 

шляхах, будови і споруди депо, зливо-наливної естакади, гаражі, 

автомобільні заправні станції); 

споруди, що забезпечують безпеку мореплавання (маяки, берегові 

станції (радіолокаційні та радіопеленгаторні), навігаційні знаки 

суднохідних обставин); 

будови і споруди електропостачання (електростанції, 

трансформаторні підстанції, розподільні пункти), водопостачання 

(насосні станції, водозабірні споруди), водовідведення (насосні 

станції, очисні споруди), теплопостачання (котельні, бойлерні, 

теплові пункти) 
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 Інженерні мережі: 

електропостачання, водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання, зв’язку та сигналізації; 

захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) 

80.2 Судноремонтне підприємство 

80.20 Будови і споруди основного виробництва: 

будови і споруди основних цехів (механо-складального, 

корпусного, трубопровідного, ливарного, ковальського, 

деревообробного, інструментального, такелажний); 

споруди суднопідіймальні (сліпи, елінги, доки, стапелі); 

споруди гідротехнічні (причали, пірси, огороджувальні та 

берегоукріплювальні споруди). 

Будови і споруди допоміжного виробництва:  

адміністративно-побутовий корпус, диспетчерська, вузол зв’язку, 

лабораторія, пожежне депо, захисні споруди цивільного захисту 

(цивільної оборони); 

склади (матеріально-технічного забезпечення, спеціалізовані, 

виробничі, готової продукції, суднових механізмів та обладнання, 

напівфабрикатів, модельний); 

будови і споруди електропостачання (електростанції, 

трансформаторні підстанції, розподільні пункти), водопостачання 

(насосні станції, водозабірні споруди), водовідведення (насосні 

станції, очисні споруди), теплопостачання (теплоелектроцентралі, 

котельні, бойлерні, теплові пункти, станції деаерації), 

газопостачання (газові розподільні пункти, розподільні станції); 

станції (киснева, компресорна, вуглекислотна, ацетиленова); 

технологічні трубопроводи (пневмопровід, кисневопровід, 

ацетиленопровід, мазутопровід, маслопровід); 

транспортне господарство (гаражі, автомобільні та залізничні 

шляхи внутрішньозаводського транспорту, депо) 

 

 

  



К-84.2-37552598-002:2018 

50 

1 2 

 Інженерні мережі: 

трубопроводи водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

газопостачання та споруди на лінійній частині (переходи через 

перешкоди, компенсатори, канали, тунелі, галереї); 

кабельні та повітряні лінії електропостачання, зв’язку, сигналізації 

та споруди на лінійні частині (переходи через перешкоди, канали, 

тунелі, галереї) 

81 Об’єкти системи річкового транспорту 

81.1 Порт річковий 

81.10 Гідротехнічні споруди:  

берегоукріплювальні (дамби, укріплені укоси); 

огороджувальні (моли, хвильоломи). 

Будови і споруди основні:  

причальні (причали, пірси, естакади, причальні пали); виробничі 

(цехи та майстерні суднового господарства, лабораторія, 

столярний цех, контрольно-перепускний пункт, склад вантажів); 

складське господарство (склади, підкранові шляхи, автомобільні та 

залізничні шляхи); 

пасажирські (вокзали, павільйони); будівлі адміністративно-

побутові, диспетчерських. 

Будови і споруди допоміжні:  

вузли зв’язку, пожежне депо, захисні споруди цивільного захисту 

(цивільної оборони), берегові знаки суднохідних обставин; будови 

і споруди електропостачання (електростанції, трансформаторні 

підстанції, розподільні пункти), водопостачання (насосні станції, 

водозабірні споруди), водовідведення (насосні станції, очисні 

споруди), теплопостачання (теплоелектроцентралі, котельні, 

бойлерні, теплові пункти, станції деаерації), газопостачання (газові 

розподільні пункти, розподільні станції) 
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 Інженерні мережі: 

трубопроводи водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

газопостачання та споруди на лінійній частині (переходи через 

перешкоди, компенсатори, канали, тунелі, галереї); кабельні та 

повітряні лінії електропостачання, зв’язку, сигналізації та споруди 

на лінійній частині (переходи через перешкоди, канали, тунелі, 

галереї) 

81.2 Судноремонтне підприємство 

81.20 Будови і споруди визначають згідно з Г 80.20 

81.3 Суднопропускні споруди гідровузлів 

81.30 Споруди шлюзів (камери, верхня та нижня голови, верховий і 

низовий підходи, пірси, хвильорізи, канали);  

будівля управління шлюзом; будови та споруди допоміжні (насосні 

станції спорожнення та дренажу, каналізаційна, майстерні, склади, 

трансформаторна підстанція, розподільний пристрій);  

споруди вентиляції (шахти, канали, камери);  

інженерні комунікації (трубопроводи водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання, кабельні та повітряні лінії 

електропостачання, зв’язку, сигналізації, керування) та споруди на 

них (переходи через перешкоди, канали, тунелі, галереї) 

82 Об’єкти системи міського електротранспорту 

82.1 Будови і споруди метрополітену 

82.11 Споруди ліній: 

перегінні тунелі (з’їзди, тупики, розтруби, виходи на поверхню, 

колії) 

82.12 Споруди станцій: 

колії, наземні та підземні вестибюлі, входи з поверхні землі, 

з’єднувальні і перехідні коридори, станційні тунелі з коліями, 

пасажирські платформи, розподільні зали, перехідні містки, сходи 

та інші піднімальні устрої, споруди вентиляційні (канали, тунелі, 

кіоски, камери), санітарно-технічні, електротехнічні, службові 

приміщення для обслуговуючого персоналу, похилі тунелі, 

ескалатори з натяжними пристроями і машинними приміщеннями, 
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 трансформаторні підстанції (тягові, понижувальні, тягово-

понижувальні), споруди ліфтів, рухомих сходів та доріжок, 

санітарні вузли та дренажні перепомпування, зворотні устрої для 

рухомого складу на кінцевих і зонних станціях, тупики з оглядовими 

канавами та пунктами лінійного огляду; 

вагонні депо (виробничі майстерні або цехи, підсобні цехи, 

котельня, склади, адміністративно-побутові та службові будівлі); 

насосні станції (водопостачання, водовідведення, дренажні, 

технологічні) 

82.13 Інженерні мережі:  

електропостачання, водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання, зв’язку, сигналізації 

82.14 Технологічні мережі:  

вентиляції, телемеханізації, автоматизації, комп’ютеризації 

82.2 Трамвайний та тролейбусний транспорт 

82.20 Будівлі і споруди депо, диспетчерських пунктів, управлінь міським 

електротранспортом, тягових трансформаторних підстанцій, 

інженерні мережі, споруди контактних мереж 

82.3 Підприємства з ремонту локомотивів і рухомого складу 

82.30 Будови і споруди визначають згідно з Г 78.20 
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6.5 Класифікація документів страхового фонду документації на об’єкти 

будівництва невиробничого призначення 

 

 

Код Назва 

1 2 

Д ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА 

НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

85 Будівлі житлові 

85.1 Будинки з трьома та більше квартирами 

85.11 Будинки багатоквартирні масової забудови 

85.12 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

85.13 Будинки житлові готельного типу 

85.2 Гуртожитки 

85.21 Гуртожитки для робітників та службовців 

85.22 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 

85.23 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 

85.24 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 

85.25 Будинки дитини та сирітські будинки 

85.26 Будинки для біженців, притулки для бездомних 

85.29 Будинки для колективного проживання, н. в. і. у. 

86 Будівлі нежитлові 

86.1 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

86.11 Готелі 

86.12 Мотелі 

86.13 Кемпінги 

86.14 Пансіонати 

86.15 Ресторани та бари 

86.16 Туристичні бази та гірські притулки 

86.17 Дитячі та сімейні табори відпочинку 

86.18 Центри та будинки відпочинку 

86.19 Будівлі для тимчасового проживання, н. в. і. у. 

86.2 Будівлі офісні 
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86.21 Будівлі органів державного та місцевого управління (будівлі 

обласних та районних рад, місцевих державних адміністрацій, 

сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів та ін.) 

86.22 Будівлі фінансового обслуговування 

86.23 Будівлі органів правосуддя 

86.24 Будівлі закордонних представництв 

86.25 Будівлі та споруди органів внутрішніх справ 

86.29 Адміністративно-побутові будівлі, н. в. і. у. 

86.3 Будівлі торговельні 

86.31 Торгові центри, універмаги, магазини 

86.32 Криті ринки 

86.33 Їдальні, кафе 

86.34 Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

86.39 Будівлі торговельні, н. в. і. у. 

86.4 Будівлі закладів медичного та оздоровчого призначення 

86.41 Лікарні, диспансери 

86.42 Аптеки, лабораторії, амбулаторії, шпиталі, поліклініки, станції 

переливання крові 

86.43 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 

86.44 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі, н. в. і. у. 

86.45 Басейни криті для плавання 

86.46 Хокейні та льодові стадіони криті 

86.47 Манежі легкоатлетичні 

86.49 Зали спортивні, н. в. і. у. 

86.5 Будівлі культурного призначення 

86.51 Театри, кінотеатри та концертні зали 

86.52 Цілісні майнові комплекси клубних закладів (клубів, будинків 

культури, палаців культури) 

86.53 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

86.54 Цирки; планетарії; музичні та танцювальні зали 

86.55 Музеї та художні галереї 

86.56 Бібліотеки, книгосховища 

86.57 Технічні центри 
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86.58 Будівлі архівів 

86.59 Будівлі зоологічних та ботанічних садів, парків культури та 

відпочинку, н. в. і. у. 

86.6 Будівлі та споруди культові 

86.60 Монастирі, молитовні будинки, храми, семінарії, духовні училища 

86.7 Будівлі закладів освітнього призначення 

86.71 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

86.72 Будівлі вищих навчальних закладів 

86.73 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 

86.74 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 

86.75 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

86.76 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними 

або розумовими вадами 

86.77 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

86.78 Будівлі обсерваторій 

86.79 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів, н. в. і. у. 

86.8 Будівлі ветеринарних та санітарних закладів 

86.80 Лікарні, аптеки, лабораторії 

86.9 Будівлі нежитлові інші 

86.91 Об’єкти та споруди військових частин 

86.92 Станції технічного обслуговування автотранспорту, мийки 

автотранспорту 

86.93 Будівлі та споруди зони відчуження 

86.94 Космодроми та дільниці для запуску супутників 

86.95 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів 

86.99 Будівлі нежитлові, н. в. і. у. 
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6.6 Класифікація документів страхового фонду документації на об’єкти 

культурної спадщини. Об’єкти архітектури та містобудування 

 

 

Код Назва 

1 2 

Е ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. 

ОБ’ЄКТИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

87 Нерухомі об’єкти культурної спадщини. 

Об’єкти архітектури та містобудування 

87.1 Об’єкти архітектури 

87.11 Об’єкти архітектури (що віднесені до об’єктів культурної 

спадщини): 

культові: собори, церкви, каплиці, хрещальні (баптистерії), 

дзвіниці, костели, кірхи, молитовні будинки, збори, синагоги, 

кенаси, мечеті, мінарети, храми (язичницькі), вівтарі тощо; 

військові (оборонні): фортечні споруди, замки, цитаделі, остроги, 

арсенали, башти, бастіони, редути, батареї, брами, форти, 

каземати, казарми тощо; 

цивільні: житлові (будинки, хати, палаци, корпуси келій, бурси 

тощо); 

громадські: адміністративні (ратуші, магістрати, канцелярії, 

присутствені місця, земські управи, поліцейські управи); 

навчально-виховні (університети, академії, консерваторії, ліцеї, 

гімназії, училища, колегіуми, колегії, школи, технікуми, медресе, 

хедери тощо); 

архітектурні монументи: тріумфальні арки, колони, обеліски, стели, 

фонтани, хрести, надгробки, склепи тощо; 

малі архітектурні форми: огорожі, брами, хвіртки, альтанки, 

бельведери, гроти, ермітажі, перголи; 

поховальні: крематорії, колумбарії, мавзолеї, усипальниці тощо 

87.12 Інші об’єкти архітектури 

87.2 Об’єкти містобудування 
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87.21 Об’єкти містобудування (що віднесені до об’єктів культурної 

спадщини): 

культові: монастирі пустині, монастирські подвір'я, церковні 

комплекси тощо; 

військові (оборонні): фортеці, замки, цитаделі, остроги, арсенали, 

форти, казарми тощо; 

цивільні: житлові (групи будинків, об’єднані в квартали чи 

мікрорайони, палаци, садиби, палацово-паркові комплекси); 

навчально-виховні (університети, академії, семінарії, 

консерваторії, ліцеї, гімназії, училища, колегіуми, колегії, технікуми 

тощо); 

наукові (обсерваторії, наукові інститути, лабораторії тощо); 

лікувально-профілактичні (лікарні, клініки, диспансери, 

водолікарні, госпіталі, шпиталі, санаторії тощо); 

торговельні (ринки, торгові ряди, гостині двори, пасажі, караван-

сараї тощо); 

поховальні: (кладовища з надгробками, крематоріями, 

колумбаріями, мавзолеями, усипальницями); 

виробничі та промислові: комплекси виробничих споруд народної 

архітектури, промислові комплекси (заводи, фабрики, виробничі 

цехи, майстерні) тощо 

87.22 Інші об’єкти містобудування 
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6.7 Класифікація документів страхового фонду документації на об’єкти 

культурної спадщини. Об’єкти історичні та монументального 

мистецтва 

 

 

Код Назва 

Ж ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. 

ОБ’ЄКТИ ІСТОРИЧНІ ТА МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

88 Нерухомі об’єкти культурної спадщини. 

Об’єкти історичні та монументального мистецтва 

88.1 Об’єкти історичні 

88.11 Об’єкти історичні (що віднесені до об’єктів культурної спадщини): 

будинки; споруди; комплекси (ансамблі) споруд; окремі поховання; 

некрополі; місця масових поховань померлих та померлих 

(загиблих) військовослужбовців (у тому числі іноземців), які 

загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій на 

території України; місця бойових дій; місця загибелі бойових 

кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками 

бойової техніки, озброєння, амуніції тощо; визначні місця, пов’язані 

з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих 

осіб, культурою та побутом народів 

88.12 Інші об’єкти історичні 

88.2 Об’єкти монументального мистецтва 

88.21 Об’єкти монументального мистецтва (що віднесені до об’єктів 

культурної спадщини): 

меморіальні ансамблі, монументи, пам’ятники, пам’ятні знаки, 

скульптурні групи, погруддя (бюсти); рельєфні хрести, плити, 

саркофаги, стели, надгробні скульптурні композиції; 

статуї, скульптурні групи та рельєфи на фасадах або в інтер’єрах 

споруд; меморіальні дошки; 

розписи зовнішніх та внутрішніх поверхонь стін, стель (фрески, 

мозаїки), іконостаси, самостійні мозаїчні стели, діорами та 

панорами; орнаментальні розписи стін, стель, склепінь, колон 

тощо; декоративне різьблення на камені, бетоні та по дереву, 

металу на фасадах і в інтер’єрах споруд 

88.22 Інші об’єкти монументального мистецтва 
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6.8 Класифікація документів страхового фонду документації на об’єкти 

матеріальної та духовної культури (для збереження інформації про 

культурні цінності) 

 

 

Код Назва 

1 2 

И ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА ДУХОВНОЇ 

КУЛЬТУРИ (для збереження інформації про культурні цінності) 

89 Рухомі об’єкти культурної спадщини 

89.0 Рухомі предмети (колекції), пов’язані з нерухомими об’єктами 

культурної спадщини 

89.01 Рухомі предмети (колекції), пов’язані з нерухомими об’єктами 

культурної спадщини: 

елементи, групи елементів об’єкта культурної спадщини, що 

можуть бути відокремлені від нього, але складають з ним єдину 

цілісність, і відокремлення яких призведе до втрати археологічної, 

естетичної, етнологічної, історичної, архітектурної, мистецької, 

наукової або культурної цінності об’єкта. 

 Примітка. Цей клас не включає ОД на рухомі предмети, які пов’язані з 
археологічними об’єктами (див. ХХ.11). 

89.02 Пам’ятки музейного фонду: 

предмети і колекції, пов’язані з важливими подіями в житті України 

та інших країн, розвитком суспільства і держави, історією 

національно-визвольних змагань і революційних рухів та 

громадянських воєн, боротьбою за збереження миру, а також з 

розвитком науки і техніки, культури та побуту народів, життям 

політичних, державних, військових діячів, діячів науки, літератури, 

мистецтва, народних героїв, учасників історичних подій; 

предмети і колекції, виявлені під час проведення археологічних 

розкопок, окремі випадкові знахідки; 

твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, що 

мають художнє, історичне та наукове значення; 

предмети і колекції геології, палеонтології, мінералогії, 

ґрунтознавства, ботаніки, антропології, зоології та інші природничі 

матеріали; 
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 негативи на склі, плівці та інших матеріалах, фотовідбитки на 

папері, кераміці, металі та інших матеріалах; діапозитиви на склі чи 

плівці; 

воскові валики для фонографів, платівки для грамофонів, 

патефонів, електрофонів (моно-, стерео- або квадро-), магнітні 

стрічки та диски; 

інші предмети і колекції, що мають культурну цінність; 

унікальні пам’ятки Музейного фонду, а також ті, що мають 

виняткове художнє, історичне, етнографічне і наукове значення, 

тощо 

89.03 Пам’ятки Національного архівного фонду: 

архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, 

окремо чи в колекції 

89.04 Пам’ятки бібліотечного фонду: 

старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, 

художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції; 

манускрипти та інкунабули, стародруки 

89.05 Інші культурні цінності (об'єкти матеріальної та духовної культури) 
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6.9 Класифікація документів страхового фонду документації на 

аварійно-рятувальні комплекти документації 

 

 

Код Назва 

1 2 

Л ДОКУМЕНТИ СФД НА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ КОМПЛЕКТИ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

90 Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт на 

об’єктах 

90.1 План підприємства 

90.10 План підприємства (потенційно небезпечного об’єкта) з 

позначенням:  

місць розташування виробництв; 

місць скупчення небезпечних речовин із зазначенням 

найменування, маси та виду тари; 

міжвиробничої відсічної арматури із зазначенням її типу й основних 

технічних характеристик, апаратів і механізмів енергоживлення, 

їхніх умовних познак, а також послідовності безаварійного 

відключення; 

схеми вентиляції, пристроїв водовідводу, трубопроводів (за 

потреби); 

планів будівель з позначенням місць підключення інженерних 

мереж; 

сховищ і місць укриття; 

шляхів під’їзду, місць установлення і маневрування спецтехніки; 

місць найбільш імовірного виникнення аварійних ситуацій (аварій); 

зон можливого ураження обслуговуючого персоналу підприємства 

з урахуванням розповсюдження вибухових і ударних хвиль, 

напрямків руху вибухонебезпечних і токсичних хмар; 

місць розташування джерел протипожежного водопостачання 

90.2 Ситуаційний план 
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90.20 Ситуаційний план з нанесенням: 

зон можливого ураження територій за різними сценаріями розвитку 

аварій; 

меж і числових значень концентрації (смертельної, небезпечної, 

гранично допустимої концентрації) для чинника ураження хімічної 

дії; 

чисельності людей у зонах можливого ураження та часу 

досягнення їх чинниками ураження аварії з урахуванням швидкості 

й напряму вітру, погодних умов, рельєфу місцевості; 

шляхів евакуації населення та безпечних зон, сховищ, укриттів; 

маршрутів руху до місця аварії; 

місць розташування засобів протиаварійного захисту, джерел 

аварійного енерго- та водопостачання та запасів засобів 

пожежогасіння; 

місць розташування аварійно-рятувальних підрозділів, пожежних 

частин тощо, місць їх розгортання з урахуванням резерву та 

маневрування; 

основного та резервного місць розташування штабу з ліквідації НС; 

місць скупчення небезпечних продуктів поза територією 

підприємства із зазначенням їхніх найменувань і маси 

90.3 Поповерхові плани будівель із зазначенням евакуаційних виходів 

та маршрутів евакуації 

90.30 Поповерхові плани будівель із зазначенням евакуаційних виходів 

та маршрутів евакуації 

90.4 Документи, що визначають згідно зі специфікою об’єктів 

90.41 Хімічних і нафтохімічних підприємств: 

план-схема траси магістральних трубопроводів із зазначенням 

технічних і конструктивних характеристик трубопроводів (тиску, 

діаметру, товщини стінки, довжини, матеріалу, ізоляції, конструкції 

опор тощо), найменувань споруд, відгалужень, перетинів, запірної 

арматури, контрольно-вимірювальної апаратури, засобів зв’язку, 

місць їхнього розташування на магістралі тощо; 
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 схема повздовжнього профілю траси магістральних трубопроводів 

з нанесенням познак, діаметрів, типу ізоляції й похилів труб кожної 

ділянки, довжини ділянок, відміток поверхні землі та лотків труб, 

глибини колодязів, перетинів, відгалужень тощо 

90.42 Підприємств вугільної промисловості: 

план-схема приствольного двору із зазначенням місць 

розташування вентиляційного обладнання, устроїв 

водовідведення, водопостачання, електропостачання, стисненого 

повітря, технологічних трубопроводів; 

плани гірничих робіт по кожному горизонту виробок з позначенням 

напрямків вентиляційних струменів, місць розташування шахт, 

станцій заміру повітря, вентиляційних дверей, перекладок, 

регуляторів витрачання повітря, шлюзів, камер зберігання 

протипожежних матеріалів, обладнання, медпунктів, засобів 

зв’язку, вогнегасників, технологічних трубопроводів 

(водопостачання, водовідведення, повітропостачання), запірної 

арматури, засувок, пожежних засобів, місць перемикання 

повітроводів на водопостачання, насосів, запасних виходів, 

номерів позицій із збереженням нормального режиму 

провітрювання з реверсивним режимом провітрювання, 

вентиляторів місцевого провітрювання, камер аварійного 

повітропостачання; 

схема вентиляції шахти з нанесенням назв і місць розташування 

шахт, штреків, квершлагів, горизонтів, місць установки 

вентиляційного обладнання, напрямку руху повітря, місць 

розташування перекладок, номерів позицій та їхніх характеристик; 

мікросхема виробок шахти з нанесенням напрямку руху повітря, 

місць установлення телефонів із зазначенням їхніх номерів, а 

також номерів телефонів диспетчера та головного інженера, 

довжини та кута падіння основних гірничих виробок; 

схеми протипожежного водопостачання та зв’язку 
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90.43 Метрополітенів та транспортних тунелів: 

план-схема приствольного двору (згідно з Л 90.42); 

план підземної виробки для кожного горизонту окремо (згідно 

з Л 90.42); 

схема вентиляції підземної виробки (згідно з Л 90.42); 

схеми протипожежного водопостачання та зв’язку 

90.44 Аеропортів й аеродромів: 

план аеропорту (аеродрому) по його межах із зображенням 

літовища, рульових доріжок, будівель, споруд, доріг, джерел води, 

пунктів збору аварійно-рятувальних підрозділів, пунктів зустрічі 

взаємодіючих аварійно-рятувальних підрозділів; 

ситуаційний план аеропорту (аеродрому) із зображенням плану 

аеропорту (аеродрому) в межах огорожі, прилеглої до нього 

місцевості в радіусі 8-10 км, доріг, населених пунктів, лікувальних 

закладів, пунктів зустрічі взаємодіючих аварійно-рятувальних 

підрозділів 

90.45 Морських і річкових портів: 

карта акваторії порту (згідно з Л 90.49) 

90.46 Об’єктів гідроенергетики: 

карта водного об’єкта (згідно з Л 90.49) 

90.47 Об’єктів геологорозвідки: 

план-схема приствольного двору (згідно з Л 90.42); 

плани гірничих робіт по кожному горизонту виробок (згідно 

з Л 90.42); 

схема вентиляції шахти (згідно з Л 90.42); 

мікросхема виробок шахти (згідно з Л 90.42); 

план-схема бурової установки на акваторії із зображенням 

конструкцій кріплення (анкерування) та місць їх розташування, 

мереж та комунікацій зв’язку з берегом, місць розташування 

засобів пожежогасіння, засобів осушення, люків контролю за 

наявністю води в корпусах та сигарах, рятувальних засобів, 

недоторканого запасу їжі, води та одягу, схеми прокладання 

протипожежного водопроводу та місць підключення до нього 
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90.48 Рудників, шахт, збагачувальних фабрик, кар’єрів з видобутку 

корисних копалин: 

план-схема приствольного двору (згідно з Л 90.42); 

плани гірничих робіт по кожному горизонту виробок (згідно з 

Л 90.42); 

схема вентиляції шахти (згідно з Л 90.42); 

мікросхема виробок шахти (згідно з Л 90.42); 

схеми протипожежного водопостачання та зв’язку 

90.49 Водних об’єктів: 

карти водного об’єкта, акваторії та території місця розташування 

підводного потенційно небезпечного об’єкта (об’єктів) із 

зазначенням найближчої відстані до берегової лінії, зон дії чинників 

ураження, населених пунктів, місць масового перебування людей, 

транспортних магістралей, природних і природоохоронних об’єктів, 

на які можуть впливати чинники ураження, солоності води, 

рельєфу дна, хвильового та льодового режимів, швидкості 

водотоку в місці затоплення; 

історична довідка щодо водного об’єкта з включенням інформації 

про місце розташування (координати, глибина) підводного 

потенційно небезпечного об’єкта (об’єктів), часу знаходження в 

затопленому стані, переліку небезпечних речовин, що 

перебувають у підводному потенційно небезпечному об’єкті, із 

позначенням їхньої кількості та характеристик (фізико-хімічних 

властивостей, вибухонебезпечності, токсичності, реакційної 

здатності, корозійної активності, рівня впливу на людей і довкілля, 

часу знаходження в затопленому стані); масово-габаритних 

характеристик підводного потенційно небезпечного об’єкта 

загалом і його складових, характеристик стану захисних споруд, 

оболонок тощо; опису сценаріїв імовірних аварій з урахуванням 

умов їхнього виникнення та розвитку 

91 Загальний перелік документації для проведення аварійно-

рятувальних робіт на територіях 

91.1 Карта (план) території 
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91.10 Карта (план) території з нанесенням: 

меж адміністративно-територіального розподілення; 

місць розташування органів і пунктів управління силами та 

засобами; 

районів дислокації, меж зон відповідальності та часу розгортання 

органів Державної служби гірничого нагляду та промислової 

безпеки України, спеціальних формувань, підрозділів Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства внутрішніх 

справ України, аварійно-рятувальних служб і формувань, 

комунальних служб, засобів масової інформації і зв’язку, служб 

охорони здоров’я; 

місць розташування потенційно небезпечних об’єктів з можливими 

зонами дії чинників ураження; 

місць розташування автопідприємств та їхніх можливостей; 

повітряних трас і ліній, аеродромів, злітно-посадкових майданчиків, 

їхніх характеристик; 

водних акваторій, портів, наявних плавзасобів та їхніх 

характеристик;  

найбільш уразливих ділянок шляхів сполучення; 

потенційно небезпечних ділянок газо- та нафтопроводів; 

схеми основних комунікацій, трубопроводів, місць розташування 

комутаційної апаратури, вентилів й інших пристроїв; 

місць розташування об’єктів життєзабезпечення, об’єктів з 

масовим перебуванням людей; 

водоймищ і гідровузлів із зонами можливого затоплення, їхніми 

характеристиками; 

чисельності населення, яке знаходиться в зонах можливого 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

пунктів розміщення запасів матеріально-технічних засобів; 

місць тимчасового розміщення евакуйованого населення; 

медичних та ветеринарних установ 
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91.2 План реагування на надзвичайні ситуації 

91.20 Схеми зон відповідальності відповідних формувань; 

відомості про характеристики території з оцінкою можливих 

обставин у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

план дій і завдання силам; 

схеми районів виконання основних аварійно-рятувальних робіт із 

зазначенням послідовності (етапів) і способів виконання завдань; 

план розподілу сил і засобів посилення; 

схеми розташування формувань в угрупованні сил; 

схеми розподілу сил по ешелонах з визначенням змін в ешелоні, 

резерві; 

схеми управління та зв’язку, взаємодії та забезпечення; 

маршрути і порядок висування в район виконання завдань; 

плани евакуації та маршрути її здійснення; 

план заходів соціального захисту постраждалого населення; 

порядок залучення захисних споруд, медичних служб, технічних і 

транспортних засобів; 

плани заходів щодо забезпечення життєдіяльності евакуйованого 

населення в місцях тимчасового розміщення; 

порядок організування розвідки й спостереження за зонами 

забруднення (зараження) небезпечними речовинами; 

схеми оповіщення й інформування населення; 

перелік сигналів управління і сповіщення 

 

Примітка. У разі надходження аварійно-рятувального комплекту документації та 
проектної документації на будівництво, роботи з класифікації проводити за відповідною 
секцією Класифікатора. 
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6.10 Класифікація документів страхового фонду документації на 

документи архівного фонду 

 

 

Код Назва 

М ДОКУМЕНТИ СФД НА ДОКУМЕНТИ АРХІВНОГО ФОНДУ 

92 Документи архівного фонду 

99.1 Архівна документація, яка не включена да Національного архівного 

фонду 

92.10 Архівна документація, яка не включена да Національного архівного 

фонду 

92.2 Інші документи архівного фонду, н. в. і. у. 

92.20 Інші документи архівного фонду, н. в. і. у. 
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6.11 Класифікація документів страхового фонду документації на 

об’єкти землеустрою 

 

 

Код Назва 

1 2 

Н ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

93 Документація на об’єкти землеустрою 

93.1 Документація на об’єкти землеустрою щодо визначення 

державного кордону України 

93.10 Титульний аркуш, рішення про затвердження документації, 

кадастровий план земельних меж, експлікація земель за формою 

№ 6 зем., каталог координат меж земельних ділянок, копія рішення 

Верховної Ради України щодо встановлення в натурі 

(на місцевості) державного кордону України 

93.2 Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних 

утворень 

93.20 Титульний аркуш, рішення про затвердження документації, 

пояснювальна записка, планово-картографічні матеріали, схема 

землеустрою (сучасне використання), схема землеустрою 

(використання земельних ресурсів на перспективу), схема 

землеустрою (меліоративне і водогосподарське будівництво) (за 

наявності), матеріали ґрунтових обстежень 

93.3 Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж 

адміністративно-територіальних утворень 

93.30 Титульний аркуш, рішення про затвердження проекту, план меж 

адміністративно-територіального утворення, каталог координат 

меж адміністративно-територіального утворення, кадастровий 

план земель (креслення контурів (меж)), експлікація земель за 

формою № 6 зем., каталог координат зовнішніх меж земель, копія 

документа, що посвідчує закріплення території 
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1 2 

93.4 Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж 

територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення 

93.40 Титульний аркуш, рішення про затвердження проекту, 

пояснювальна записка, каталог координат меж території, 

кадастровий план земельних ділянок, експлікація земель за 

формою № 6 зем., каталог координат зовнішніх меж земельних 

ділянок, копія документа, що посвідчує право постійного 

користування землею, матеріали ґрунтових обстежень. 

Графічні матеріали: проектний план, креслення функціональних 

зон, план меж землекористування, картосхема ландшафтів 

93.5 Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної 

власності територіальних громад, розмежування земель 

державної та комунальної власності адміністративно-

територіальних утворень 

93.50 Титульний аркуш, рішення про затвердження проекту, експлікація 

земель за формою № 6 зем., план меж земель державної та 

комунальної власності, каталог координат меж земель державної 

та комунальної власності, копія документа, що посвідчує право 

постійного користування землею 

93.6 Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під 

розміщення об’єктів, що мають важливе державне значення 

(аеропорти, електростанції, транспортні магістралі тощо) 

93.60 Титульний аркуш, рішення про затвердження проекту, кадастровий 

план земельних ділянок, каталог координат меж земельної 

ділянки, експлікація земель за формою № 6 зем., копія документа, 

що посвідчує право постійного користування землею (на юридичну 

особу) 
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1 2 

93.7 Матеріали природно-сільськогосподарського, еколого-

економічного, протиерозійного та інших видів районування 

(зонування) земель 

93.70 Титульний аркуш, рішення про затвердження, показники 

районування (зонування) земель, планово-картографічні 

матеріали, матеріали ґрунтових обстежень 

93.8 Матеріали бонітування ґрунтів та економічна і грошова оцінка 

земель 

93.80 Титульний аркуш, рішення про затвердження, показники 

бонітування ґрунтів та економічна і грошова оцінка земель, 

планово-картографічні матеріали (за наявності) 

93.9 Інша документація на об’єкти землеустрою 

93.90 Документація, н. в. і. у. 
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6.12 Класифікація документів страхового фонду документації на 

об’єкти культурної спадщини. Об’єкти садово-паркового 

мистецтва та ландшафтні 

 

 

Код Назва 

П ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. 

ОБ’ЄКТИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ЛАНДШАФТНІ 

94 Нерухомі об’єкти культурної спадщини. 

Об’єкти садово-паркового мистецтва та ландшафтні 

94.1 Об’єкти садово-паркового мистецтва 

94.11 Об’єкти садово-паркового мистецтва (що віднесені до об’єктів 

культурної спадщини): 

ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки 

94.12 Інші об’єкти садово-паркового мистецтва 

94.2 Ландшафтні 

94.21 Ландшафтні (що віднесені до об’єктів культурної спадщини): 

парки, лісопарки, лугопарки, гідропарки, дендропарки, сквери, 

сади, ботанічні сади, бульвари тощо 

94.22 Інші ландшафтні 
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6.13 Класифікація документів страхового фонду документації на 

об’єкти культурної спадщини. Об’єкти археологічні 

 

 

Код Назва 

Р ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. 

ОБ’ЄКТИ АРХЕОЛОГІЧНІ 

95 Нерухомі об’єкти культурної спадщини. 

Об’єкти археологічні 

95.0 Об’єкти археологічні 

95.01 Об’єкти археологічні (що віднесені до об’єктів культурної 

спадщини): 

городища; кургани; залишки: стародавніх поселень, стоянок, 

укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, 

шляхів; могильники; культові місця та споруди, їх залишки чи руїни; 

мегаліти; печери; наскельні зображення; ділянки історичного 

культурного шару; поля давніх битв, а також пов’язані з ними 

рухомі предмети (антропогенні, антропологічні, палеозоологічні, 

палеоботанічні та інші об’єкти), що містяться під земною 

поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації про 

зародження і розвиток цивілізації тощо 

95.02 Інші археологічні об’єкти 
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6.14 Класифікація документів страхового фонду документації на 

об’єкти культурної спадщини. Об’єкти науки і техніки 

 

 

Код Назва 

С ДОКУМЕНТИ СФД НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. 

ОБ’ЄКТИ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

96 Нерухомі об’єкти культурної спадщини. 

Об’єкти науки і техніки 

96.0 Об’єкти науки і техніки 

96.01 Об’єкти науки і техніки (що віднесені до об’єктів культурної 

спадщини): 

унікальні промислові, виробничі, науково-виробничі, інженерні, 

інженерно-транспортні, видобувні об’єкти, що свого часу 

визначали певні досягнення у виробництві або в будівельній 

справі; пов’язані з видатними відкриттями або становили певний 

історичний етап у розвитку науки та техніки; пов’язані з життям і 

творчістю видатних вчених, інженерів, винахідників або творчих 

колективів, що працювали над вирішенням фундаментальних або 

складних технологічних і наукових завдань тощо 

96.02 Інші об’єкти науки і техніки 
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6.15 Класифікація документів страхового фонду документації на інші 

об’єкти 

 

 

Код Назва 

Я ДОКУМЕНТИ СФД НА ІНШІ ОБ’ЄКТИ 

99 Документи про дослідження, розробки та науково-дослідні роботи 

99.1 Документи про дослідження та розробки в галузі природничих і 

технічних наук 

99.10 Документи про дослідження та розробки в галузі природничих і 

технічних наук 

99.2 Документи про дослідження та розробки в галузі гуманітарних і 

суспільних наук 

99.20 Документи про дослідження та розробки в галузі гуманітарних і 

суспільних наук 

99.3 Науково-дослідні роботи 

99.31 Звіти 

99.32 Дисертації 

99.33 Технічні проекти 

99.9 Інші документи, н. в. і. у. 

99.90 Інші документи, н. в. і. у. 
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Додаток А 

(довідковий) 

 

СТРУКТУРА КЛАСИФІКАТОРА 

ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Таблиця А.1 

Секція Назва секції 
Кодування 

розділів 

А Документи СФД на вироби та продукцію 01-35 

Б Документи СФД на об’єкти будівництва виробничого 

призначення 

37-62 

В Документи СФД на об’єкти систем життєзабезпечення 65-75 

Г Документи СФД на об’єкти систем транспортних зв’язків 77-82 

Д Документи СФД на об’єкти будівництва невиробничого 

призначення 

85-86 

Е Документи СФД на об’єкти культурної спадщини. Об’єкти 

архітектури та містобудування 

87 

Ж Документи СФД на об’єкти культурної спадщини. Об’єкти 

історичні та монументального мистецтва 

88 

И Документи СФД на об’єкти матеріальної та духовної культури 

(для збереження інформації про культурні цінності) 

89 

Л Документи СФД на аварійно-рятувальні комплекти документації 90-91 

М Документи СФД на документи архівного фонду 92 

Н Документи СФД на об’єкти землеустрою 93 

П Документи СФД на об’єкти культурної спадщини. Об’єкти 

садово-паркового мистецтва та ландшафтні 

94 

Р Документи СФД на об’єкти культурної спадщини. Об’єкти 

археологічні 

95 

С Документи СФД на об’єкти культурної спадщини. Об’єкти науки і 

техніки 

96 

Я Документи СФД на інші об’єкти 99 
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Додаток Б 

(довідковий) 

 

БІБЛІОГРАФІЯ 

 

1 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи» 

2 Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» 

3 Закон України «Про культуру» 

4 Закон України «Про землеустрій» 

5 Закон України «Про охорону культурної спадщини» 

6 Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 

7 ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на 

будівництво, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.06.2014 

№ 163 

8 ДСТУ 33.115:2010 Страховий фонд документації. Документація для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Загальні 

вимоги 

9 ДСТУ 33.207:2009 Страховий фонд документації. Аварійно-

рятувальні роботи. Порядок створення, формування, ведення та 

використання 

10 ДСТУ 33.209:2015 Страховий фонд документації. Об’єкти систем 

життєзабезпечення і транспортних зв’язків. Порядок створення, 

формування, ведення і використання 

11 ДК 009:2010 Національний класифікатор України. Класифікація 

видів економічної діяльності 

12 Statistical Classification of Economic Activities in the European 

Community 

 


