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Інформацію надано станом на 20.11.2019 
 

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 Технічне рішення № 6/08-11-21 щодо мікрофільмування 

документації із землеустрою, схвалене рішенням НТР (29.09.2008 р.). 

Закінчено термін дії. 

 
 

3 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. 
 

4 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. 
 

5 Тимчасове технічне рішення № 10/10-13 щодо порядку 

закладання до СФД технічної документації на вироби спеціального 

призначення з дефектами, схвалене рішенням НТР (02.07.2010 р.). 
Термін дії: до надання чинності Зміні до ДСТУ 33.205:2005.  
 

6 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. 

 



 

7 Технічне рішення № 14/11-21 щодо тимчасового опалення  

споруди 1 (друга черга) РВЗ МНС України, схвалене рішенням НТР 

(04.11.2011 р.)  Закінчено термін дії. 

 

8 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. 2: до надання чинності СОУ 75.2-37763687-015:2012 

(з 01.07.2012). 

п. 3: закінчено термін дії;. 

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

п. 4: постійно. 
 

9 Тимчасове технічне рішення № 17/11-13-21 щодо 

мікрофільмування неповного комплекту документації на об’єкти 
будівництва, схвалене рішенням НТР (29.12.2011 р.). 

Закінчено термін дії. 

 

10 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; 
п. 2: скасований (підстава – ТТР 3/13-21). 

 

11 Тимчасове технічне рішення № 4/12-11 щодо визначення 

нормативів часу фунгіцидного оброблення мікрофільмів на 

проявних машинах після проведення хіміко-фотографічного 

оброблення заекспонованої фотоплівки на проявній машині 

«Unomat», схвалене рішенням НТР ( 28.04.2012 р.). 

Закінчено термін дії. 
 

 

12 Тимчасове технічне рішення № 5/12-13-11-32-21 щодо 

мікрофільмування документації видів 07 та 09, схвалене рішенням 

НТР (03.08.2012 р.). 
Термін дії: п. 1 – до розроблення і прийняття нормативних 

документів на види документації 07 та 09; 
п. 2 – до розроблення і прийняття нормативних 

документів на види документації 07 та 09; 
п. 3 – до 15.08.2012.  



 

 

13 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. 4: 15.08.2012 р. 
п.5 до надання чинності змінам до ДСТУ 33.105-2002,  

ДСТУ 33.106:2005, ДСТУ 33.107:2006, ДСТУ 33.109:2005,  
ДСТУ 33.112:2008, ДСТУ 33.205:2005. 

 

14 Тимчасове технічне рішення № 2/13-11-13 щодо 

нормування на зберігання рулонів мікрофільму № 29600.602961-
002÷025-02-мф Південно-східного РЦ СФД, схвалене рішенням НТР 

(08.11.2012 р.). 

Термін дії: п. 1: одноразове. 
 

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

інформаційного забезпечення СФД даними про стан виконання 
програм створення СФД, схвалене рішенням НТР (30.09.2013 р.). 

Термін дії: до затвердження змін у «Методичних рекомендаціях 

щодо планування, звітності та контролю в державному департаменті 
страхового фонду документації та спеціальних установах страхового 

фонду документації».    
 

16 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. 
 

17 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 33.105-2005, 
ДСТУ 33.106:2005, ДСТУ 33.107:2006, ДСТУ 33.109:2005, 

ДСТУ 33.112:2008, ДСТУ 33.115:2010 чи змінам до них.   

18 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. 
 

19 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.  

 

20 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. 

 

21 Тимчасове технічне рішення № 2/15-11-13 щодо 

нормування деяких технологічних операцій ТТП 321.02200.00022 та 

ТТП 321.02200.00046, які пронормовані у СОУ 84.2-37552598-005,  
схвалене рішенням НТР ( 04.12.2015 р.). 

Термін дії: до надання чинності змінам до СОУ 75.2-37763687-

014:2012. 
 

22 Тимчасове технічне рішення № 4/15-11 щодо виготовлення 

мікрофільмів з документації, яка містить комерційну таємницю, 
схвалене рішенням НТР (17.11.2015 р.). 

Закінчено термін дії. 
 

23 Тимчасове технічне рішення № 1/16-13-11 щодо уточнення 

найменування та облікової одиниці переходу 2 таблиці 6.10 СОУ 75.2-
37763687-014:2012, схвалене рішенням НТР (29.01.2016 р.). 

Закінчено термін дії. 

 

24 Тимчасове технічне рішення № 5/16-11 щодо нормативів 

витрат нових матеріалів для дезінфекції приміщень і фінішної 

обробки фотоплівок, схвалене рішенням НТР (18.11.2016 р.). 

Термін дії: до надання чинності зміні до СОУ 84.2-37552598-
003:201 

25 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. 
 

26 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). 
 

27 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. 

 

28 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. 
 

29 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. 
 

30 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. 

 


