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Інформацію надано станом на 24.11.2021 
 

1 Тимчасове технічне рішення № 5 /08-13 щодо застосування 

СОУ 75.2-00010103-006:2007 «Страховий фонд документації. Система 

управління якістю. Маршрутно-технологічна карта операційного 

контролю виготовлення мікрофільму страхового фонду 

документації. Порядок пред’явлення продукції та оформлення 

супровідної документації», схвалене рішенням НТР (10.09.2008 р.). 
Термін дії: з 01.10.2008 р. до впровадження системи управління 

якістю  СФД. 
 

2 Тимчасове технічне рішення  № 11/08-11-13 щодо внесення 

змін до ДСТУ 33.701:2007 «Страховий фонд документації. Тест-

оригінал для контролю якості мікрофільмів. Технічні вимоги», 

схвалене рішенням НТР (27.11.2008 р.). 
Термін дії: до надання чинності Зміні до ДСТУ 33.701:2007. 
 

3 Технічне рішення № 5/09-11-13 щодо можливості 

використання тест-оригіналу, виконаного згідно з ГОСТ 13.1.102-94, 

та тест-об'єкта, виконаного згідно з ГОСТ 13.1.701-95, схвалене 

рішенням НТР ( 24.03.2009 р.). 
Термін дії: необмежений. 
 

4 Тимчасове технічне рішення № 13/10-11-12-13 щодо 

мікрофільмування та прийняття на довгострокове зберігання 

документів страхового фонду документації на об’єкти культурної 

спадщини з відсутніми охоронними та реєстраційним номерами, 

схвалене рішенням НТР (16.11.2010 р.). 
Термін дії: до внесення змін до ДСТУ 33.106 та ДСТУ 33.107. 
 

5 Тимчасове технічне рішення № 16/11-11-21-13 щодо 

доопрацювання науково-проектної документації за розділом «робоча 

документація» для формування СФД, схвалене рішенням НТР 
(28.11.2011 р.) (діє зі зміною № 1, схваленою рішенням НТР від 
06.06.2013 р.). 

Термін дії: п. 3: до надання чинності змінам до зазначених 
стандартів; 

           п. 4: постійно. 
 

 

 

 



 

6 Технічне рішення № 1/12-21-32-13 щодо заповнення 

відомості комплекту та технічного паспорта мікрофільму на 

документацію із землеустрою, схвалене рішенням НТР (07.02.2012 р.). 
Термін дії:  п. 1: постійно. 
 

7 Тимчасове технічне рішення № 8 /12-13-32-11 щодо надання 

літерної познаки виду документації комплектувальному документу 

на партію документації, схвалене рішенням НТР (08.08.2012 р.). 
Термін дії: п. 3: згідно з Тематичним планом наукових робіт НДІ 

мікрографії;  
п.5 до надання чинності змінам до ДСТУ 33.106:2005, 

ДСТУ 33.107:2006, ДСТУ 33.109:2005. 
 

8 Тимчасове технічне рішення № 10/13-11 щодо використання 

коробок картонних у технологічному процесі виготовлення 

мікрофільмів страхового фонду документації, схвалене рішенням НТР 
(01.10.2013 р.) 

Термін дії: до введення в дію постійної бази зберігання. 
 

9 Тимчасове технічне рішення № 11/13-13-32 щодо 

встановлення єдиних вимог щодо оформлення реквізиту 

«Затверджую» на комплектувальних документах страхового фонду 

документації та актах стосовно комплексності та стану, схвалене 
рішенням НТР (30.09.2013 р.). 

Термін дії: до надання чинності переглянутим ДСТУ 33.106:2005, 
ДСТУ 33.107:2006, ДСТУ 33.109:2005, ДСТУ 33.115:2010 чи змінам до 
них.  

 
10 Тимчасове технічне рішення № 13/13-21 щодо проведення 

робіт за програмою формування документації страхового фонду 

документації державної прикордонної служби України та 

мікрофільмування неповного комплекту документації на об’єкти 

будівництва, схвалене рішенням НТР (11.12.2013 р.). 
Термін дії: до 2023 року. 
 

11 Тимчасове технічне рішення № 1/14-11 щодо збільшення 

періоду стабільності мікрофільмів на ТАЦ основі, схвалене рішенням 
НТР ( 21.02.2014 р.)  

Термін дії: до прийняття рішення про знищення мікрофільмів 
СФД Міністерства електронної промисловості СРСР.  

 



 

12 Тимчасове технічне рішення № 1/15-13-21-11 щодо 

виконання робіт із формування СФД на будівлі, споруди, інженерні 

мережі навчальних закладів, схвалене рішенням НТР (05.06.2015 р.). 
Термін дії: до надання чинності переглянутому ДСТУ 33.106-

2005 чи зміні до нього. 
 

13 Тимчасове технічне рішення № 5/17-12, 32, 13, 11 щодо 

застосування символу «ЧН» для аварійно-рятувального комплекту 

документації та вдосконалення форм комплектувальних документів, 

схвалене рішенням НТР (08.02.2018 р.) 

Термін дії: до надання чинності зміні до ДСТУ 33.115:2010. 
 

14 Тимчасове технічне рішення № 1/18-32-11 про можливість 

використання засобів мережі Інтернет для передачі даних 

програмного забезпечення «Обмін». 

Термін дії: до надання чинності змінам до технологічних процесів 
та стандартів, в яких використовують передачу даних ПЗ «Обмін» на 
електронних носіях інформації (оптичних дисків). 

 

15 Тимчасове технічне рішення № 2/18-12-32-13-11 щодо 

застосування символу «ЧН» для АРКД та вдосконалення форм 

комплектувальних документів. 
Термін дії: до надання чинності зміні до ДСТУ 33.115:2010. 
 

16 Тимчасове технічне рішення № 4/18-21-32 про 

встановлення єдиних вимог щодо заповнення форм 

комплектувальних документів, технічного паспорта і трафарету 

мікрофільму у зв’язку зі зміною назв об’єктів землеустрою та їх 

адрес, схвалене рішенням НТР (05.10.2018). 
Термін дії: до внесення змін до відповідних НД. 
 
17 Тимчасове технічне рішення № 1/19-21-32 щодо 

встановлення форм відомостей комплекту документації супровідного 

переліку документації та актів про відповідність комплекту науково-

проектної та облікової документації на об’єкти культурної 

спадщини, а саме: ландшафтні, садово-паркового мистецтва та 

археологічні, схвалене рішенням НТР (30.05.2019 р.).  
Термін дії: до надання чинності змінам до стандартів, що 

визначають загальні технічні вимоги до документації  на всі 
класифікаційні види об’єктів культурної спадщини. 

 



 

18 Тимчасове технічне рішення № 2/19-11 щодо проведення 

калібрування засобів вимірювальної техніки, які використовуються 

в державній системі страхового фонду документації, схвалене 
рішенням НТР (20.11.2019). 

Термін дії: до внесення змін в технологічні документи, які 
використовуються на етапах виготовлення, контролювання та зберігання 

мікрофільмів страхового фонду документації України. 
 
19 Тимчасове технічне рішення № 1/20-11 щодо використання 

монітора в існуючих знімальних апаратах та розробки відповідної 

зміни до технології перенесення наданого зображення в 

електронному вигляді на фотоплівку, схвалене рішенням НТР 
(13.01.2020). 

Термін дії: до внесення змін у ТТП 0056 та СОУ 004. 
 
20 Тимчасове технічне рішення № 2/20-11 щодо заповнення 

Технічного паспорта мікрофільму під час використання монітору 

сумісно з існуючими знімальними апаратами та розробки відповідної 

зміни до технології перенесення наданого зображення в 

електронному вигляді на фотоплівку, схвалене рішенням НТР 
(12.05.2020). 

Термін дії: до внесення змін в ДСТУ 33.119, щодо коригування 
таблиці 5.1 стосовно використання монітору сумісно з існуючими 
знімальними апаратами. 

 

21  Тимчасове технічне рішення № 3/20-13 про упорядкування 

даних, що вказують у технічному паспорті мікрофільму, згідно з 

ДСТУ 33.108:2005, та трафареті № 2 мікрофільму згідно з            

ДСТУ 33.113, схвалене рішенням НТР (15.06.2020). 
Термін дії: до надання чинності відповідній зміні або поправці до 

ДСТУ 33.108:2005. 
 

22 Тимчасове технічне рішення № 4/20-21-13-32 щодо 

внесення змін до ДСТУ 33.105, ДСТУ 33.112, ДСТУ 33.201 щодо 

використання печаток юридичними особами та фізичними особами-

підприємцями, схвалене рішенням НТР (12.08.2020). 
Термін дії: до внесення змін або перегляду до ДСТУ 33.105, 

ДСТУ 33.112, ДСТУ 33.201. 
 



 

23 Тимчасове технічне рішення № 5/20-13 щодо уточнення 

даних, наведених у формі відомості комплекту документації ДСТУ 

33.110.2020, схвалене рішенням НТР (20.11.2020). 
Термін дії: до надання чинності відповідній зміні до                

ДСТУ 33.110:2020. 
 

24 Тимчасове технічне рішення № 6/20-11 щодо нормативів 

трудомісткості у разі виготовлення мікрофільмів СФД за допомогою 

апарату для знімання мікрофільмів, оснащеного монітором, схвалене 
рішенням НТР (10.12.2020). 

Термін дії: до внесення змін в СОУ 84.2-37552598-004:2015 
«Нормативи трудомісткості технологічних операцій виготовлення 
мікрофільмів страхового фонду». 

 
25 Тимчасове технічне рішення № 1/21-11 про контроль стану 

ТАЦ основи документів СФД у процесі їх зберігання, схвалене 
рішенням НТР (13.01.2021) № 1/2. 

Термін дії: до 31.12.2026. 
 
26 Тимчасове технічне рішення № 2/21-21 щодо оформлення 

комплектувальних документів страхового фонду документації на 

об’єкти будівництва, схвалене рішенням НТР (04.03.2021) № 4/1. 
Термін дії: до надання чинності відповідним змінам до  

ДСТУ 33.112. 
 
27 Тимчасове технічне рішення № 3/21-11 про використання 

залишків Тетраміксу для анти грибкового обробляння мікрофільмів 

у державній системі СФД України, схвалене рішенням НТР 

(06.04.2021) № 7/2. 
Термін дії: до повної реалізації залишків Тетраміксу. 
 
28 Тимчасове технічне рішення № 4/21-13 щодо оптимізації 

даних, які зазначаються на титульному аркуші відомості комплекту 

документації, схвалене рішенням НТР (06.04.2021) № 7/1. 
Термін дії: до надання чинності відповідним змінам до ДСТУ 

33.110:2020, ДСТУ 33.112:2017. 
 

29 Тимчасове технічне рішення № 6/21-11 Про використання 

проєкту Зміни 3 до СОУ 003 у державній системі СФД України, 
схвалене рішенням НТР (27.04.2021) № 10/1. 

Термін дії: до прийняття та надання чинності Зміні 3 до СОУ 003. 



 

30 Тимчасове технічне рішення № 7/21-13 про уточнення 

даних, наведених у формах комплектувальних документів ДСТУ 

33.110:2020 «Страховий фонд документації. Правила 

комплектування документації для формування», схвалене рішенням 
НТР (21.07.2021) №12/1. 

Термін дії: до надання чинності відповідній зміні до              

ДСТУ 33.110:2020. 
 
31 Тимчасове технічне рішення № 8/21-11 про дозвіл на 

використання розчинника органічного етилового нарівні зі спиртом 

етиловим та встановлення норм його витрат, схвалене рішенням НТР 
(13.09.2021) №13/1. 

Термін дії: п.1 до внесення змін до ТТП 321.02200.00011,           

ТТП 321.02200.00022, ТТП 321.02200.00024, ТП 321.02200.00046,        
ТТП 321.02200.00048 та ТТП 321.02200.00056; 

         п.2 до внесення змін до СОУ СОУ 84.2-37552598-003; 
        п.3 на період використання розчинника марки РО 

етиловий. 


