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Нормативно-правові акти з питань 
страхового фонду документації 

 

 1.1. Закони власного розроблення: 

 Закон України «Про страховий фонд документації 

України» (від 22.03.2001 № 2332-IІІ); 

 Закон України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо 

встановлення відповідальності за порушення законодавства 

про страховий фонд документації» (від 22.02.2007 № 695-V). 
  

 1.2. Закони, до яких внесено питання сфери 

страхового фонду документації: 

 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію»; 

 Закон України «Про функціонування паливно-

енергетичного комплексу в особливий період»; 

 Закон України «Про культуру»; 

 Закон України «Про державне оборонне замовлення»; 

Закон України «Про оборонні закупівлі»; 

Закон України «Про оборонні закупівлі»; 

 Указ Президента України «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 

№ 1085/2010. 
  

 1.3. Акти Кабінету Міністрів України власного 

розроблення: 

 постанова КМУ від 13.03.2002 № 319 «Про 

затвердження Положення про порядок формування, ведення 

та використання галузевого страхового фонду 

документації»; 

 постанова КМУ від 13.03.2002 № 320 «Про 

затвердження Положення про порядок формування, ведення 

та використання обласного (регіонального) страхового 

фонду документації»; 

 постанова КМУ від 24.03.2004 № 368 «Про 

затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій 

за їх рівнями»; 

 постанова КМУ від 16.05.2002 № 642 «Про 
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затвердження Порядку ведення Державного реєстру 

документів страхового фонду документації»; 

 постанова КМУ від 02.10.2003 № 1553 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися бюджетними установами державної системи 

страхового фонду документації у сфері створення, 

формування, ведення і використання страхового фонду 

документації»; 

постанова КМУ від 21.10.2015 № 870 «Про 

затвердження Положення про Державну архівну службу 

України». 
 

 1.4. Акти Кабінету Міністрів України та 

Національного банку України, до яких внесено питання 

сфери страхового фонду документації: 

 постанова КМУ від 06.05.2009 № 466 «Про 

затвердження положення про технічне прикриття та 

відбудову найважливіших об’єктів і споруд оборонного 

значення єдиної транспортної системи України в особливий 

період»; 

 постанова КМУ від 07.10.2009 № 1137 «Про 

затвердження Положення про Державну систему управління 

безпекою судноплавства»; 

 постанова КМУ від 21.10.2009 № 1107 «Про 

затвердження Положення про представництва державних 

замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в 

установах і організаціях»; 

постанова правління НБУ від 08.11.2004 № 533 «Про 

затвердження Положення про порядок створення 

Національним банком України та банками, які залучаються 

до роботи в особливий період, страхового фонду 

документації» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 26.11.2004 №15010/10100); 

 постанова КМУ від 20.02.2013 № 120 «Про 

затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску 

нових видів продукції оборонного призначення, а також 

припинення випуску існуючих видів такої продукції»; 

 постанова КМУ від 10.01.2019 № 9 «Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь 
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ризику від провадження господарської діяльності у сфері 

створення, формування, ведення і використання страхового 

фонду документації та визначається періодичність 

здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) Державною архівною службою». 
 

 1.5. Нормативно-правові (регуляторні) акти з 

питань страхового фонду документації 

 наказ МНС України від 18.12.2000  №  338 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції 24.01.2001 за             

№ 62/5253) «Про затвердження Положення про 

паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів» із змінами, 

внесеними наказом МНС України від 16.08.2005 № 140; 

 наказ МНС України від 07.11.2002  №  293 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції 19.03.2003 за 

№218/7539) «Про затвердження Положення про порядок 

надання дозволу на виготовлення документів страхового 

фонду»; 

 наказ МНС України від 22.10.2003  №  400 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції 13.11.2003 за 

№  1046/8367) «Про Порядок підтвердження закладення 

технічної та проектної робочої документації до страхового 

фонду документації України»; 

 наказ МНС України від 06.11.2003  №  425 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції 26.12.2003  за 

№  1238/8559) «Про Положення про моніторинг потенційно 

небезпечних об’єктів»; 

 наказ МНС, Мінфіну та Мінекономіки від 09.11.2004 

№ 157/697/380 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

10.03.2005 за №  292/10572) «Про затвердження Порядку та 

умов надання платних послуг бюджетними установами 

державної системи страхового фонду документації у сфері 

створення, формування, ведення і використання страхового 

фонду документації»; 

 наказ МНС України від 28.01.2008  №  55 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції 28.03.2008  за 

№  262/14953) «Про затвердження Порядку реєстрації 

галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів 

документації»; 
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 наказ МНС України від 06.02.2009  №  88 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції 24.02.2009  за 

№  174/16190) «Про затвердження Положення про 

позаштатного (громадського) інспектора з питань 

формування та ведення страхового фонду документації»; 

 наказ МНС України від 12.11.2010  №  1016 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції 09.12.2010  за 

№  1235/18530) «Про затвердження Стандарту надання 

Державним департаментом страхового фонду документації  

адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про 

реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно 

небезпечних об’єктів»; 
наказ Міністерства юстиції України від 14.06.2019            

№ 1770/5 «Про затвердження Положення про організацію 
наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної 
служби України у сфері архівної справи та страхового фонду 
документації»; 

наказ Міністерства юстиції України від 29.11.2013  
№ 2541/5 «Про затвердження Положення про проведення 
інспекційних перевірок у сфері страхового фонду 
документації України»; 

наказ МНС України від 11.10.2004 № 110 «Про 
регламент моніторингу потенційно небезпечних об’єктів» із 
змінами, внесеними наказом МНС України від 07.11.2006          
№ 712; 

наказ Міністерства юстиції України від 28.09.2012 
№ 1437/5 «Про затвердження форм та описів актів 
закладання технічної та проектної (робочої) документації до 
страхового фонду документації України»; 

наказ Міністерства юстиції України від 01.09.2014 
№ 1444/5 «Про затвердження форми та опису галузевої 
програми створення страхового фонду документації»; 

 

 

 
 

 
 

1.6. Нормативно-правові (регуляторні) акти 

Укрдержархіву з питань страхового фонду документації 
наказ від 04.01.2017 № 1 «Про затвердження 
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Положення про Департамент страхового фонду документації 
Державної архівної служби України». 
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Національні стандарти України 

Страховий фонд документації 
 

1. ДСТУ 33.001:2013 СФД. Основні положення 
(чинний від 01.01.2014, наказ Мінекономрозвитку України від 
14.10.2013 № 1231) 

2. ДСТУ 33.002:2007 СФД. Терміни та визначення 
понять (чинний від 01.01.2009, наказ Держспоживстандарту 
України від 18.05.2007 № 104 (діє зі зміною № 1)) 

3. ДСТУ 33.004:2006 СФД. Державна система страхового 
фонду документації. Загальні положення (чинний 
від 01.01.2007, наказ Держспоживстандарту України 
від 27.01.2006 № 13 (діє зі зміною № 1)) 

4. ДСТУ 33.005:2009 т СФД. Порядок функціювання 
державної системи  в особливий період. Загальні положення 
(чинний від 01.07.2011, наказ Держспоживстандарту 
України від 13.10.2009  № 24 дск) 

5. ДСТУ 33.006:2015 СФД. Державний реєстр документів 
страхового фонду документації України. Загальні положення 

(чинний від 01.04.2017, наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 № 61 
(діє зі зміною № 1))  

6. ДСТУ 33.102:2015 СФД. Нормативна документація. 
Порядок створювання, формування, ведення та 
використовування (чинний від 01.04.2017, наказ  
ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 № 61)  

7. ДСТУ 33.105:2020 СФД. Правила підготування та 
відправлення документації на промислову продукцію для 
мікрофільмування (чинний від 01.05.2021, наказ  
ДП «УкрНДНЦ» від 14.12.2020 № 442) 

8. ДСТУ 33.106:2005 СФД. Об’єкти культурної 
спадщини. Документація на об’єкти архітектури та 
містобудування. Технічні вимоги (чинний від 01.01.2007, 
наказ Держспоживстандарту України від 25.11.2005 № 338 
(діє зі змінами №№ 1, 2)) 

9. ДСТУ 33.107:2006 СФД. Об'єкти культурної 
спадщини. Документація на об’єкти історичні та 
монументального мистецтва. Технічні вимоги (чинний 
від 01.01.2007, наказ Держспоживстандарту України 
від 27.01.2006 № 13 (діє зі змінами №№ 1, 2)) 

10. ДСТУ 33.108:2005 СФД. Документи страхового 

фонду документації. Технічний паспорт мікрофільму. 
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Загальні вимоги (чинний від 01.01.2007, наказ 

Держспоживстандарту України від 16.09.2005 № 265 (діє зі 

змінами №№ 1, 2)) 
11. ДСТУ 33.109:2005 СФД. Об'єкти культурної 

спадщини. Документація на рухомі предмети, пов'язані з 
нерухомими об'єктами. Технічні вимоги (чинний від 
01.01.2007, наказ Держспоживстандарту України від 
28.12.2005 № 379 (діє зі змінами №№ 1, 2)) 

12. ДСТУ 33.110:2020   СФД. Правила комплектування 
документації для формування (чинний від 01.07.2021, наказ 
ДП «УкрНДНЦ» від 06.05.2020 № 88) 

13. ДСТУ 33.111:2008 СФД. Відповідність документів 

оригіналу чинної документації. Технічні вимоги (чинний 

від 01.01.2010, наказ Держспоживстандарту України 

від 26.11.2008 № 424 (діє зі зміною № 1)) 

14. ДСТУ 33.112:2017 СФД. Підготування та 

відправлення на мікрофільмування проектної документації на 

об’єкти будівництва. Технічні вимоги (чинний від 01.01.2019, 

наказ ДП «УкрНДНЦ» від 20.12.2017 № 437) 

15. ДСТУ 33.113:2014 СФД. Графічні символи і 

трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги (чинний 

від 01.02.2015, наказ Мінекономрозвитку України  

від 22.10.2014 № 1257 (діє зі зміною № 1)) 

16. ДСТУ 33.114:2009 СФД. Підготовлення та 

постачання документації на електронних носіях інформації. 

Загальні технічні вимоги (чинний від 01.07.20.11, наказ 

Держспоживстандарту України від 30.10.2009 № 398 (діє зі 

зміною № 1)) 

17. ДСТУ 33.115:2010 СФД. Документація для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт. Загальні вимоги (чинний від 01.07.2012, наказ 

Держспоживстандарту України від 28.12.2010 № 604 (діє зі 

зміною №1))  

18. ДСТУ 33.116:2010 СФД. Електронні копії документів. 

Загальні вимоги (чинний від 01.07.2012, наказ Держспожив-

споживстандарту України від 28.12.2010 № 604 (діє зі 

зміною № 1)) 

19. ДСТУ 33.117:2017 СФД. Об’єкти культурної 

спадщини. Об’єкти науки і техніки. Загальні технічні вимоги 
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(чинний з 01.07.2017, наказ ДП «УкрНДНЦ» від 07.02.2017 

№ 22) 

20. ДСТУ 33.118:2017 СФД. Достатній склад проектної 

та виконавчої документації на будівлі та інженерні споруди. 

Правила визначення (чинний з 01.07.2017, наказ  

ДП «УкрНДНЦ» від 07.02.2017 № 22) 
21. ДСТУ 33.119:2018 СФД. Мікрофільм. Загальні 

технічні вимоги (чинний з 01.10.2019, наказ  
ДП «УкрНДНЦ» від 24.09.2018 № 338) 

22. ДСТУ 33.201:2017 СФД. Об’єкти будівництва. 
Порядок створення та формування (чинний від 01.01.2019, 
наказ «УкрНДНЦ»  від 20.12.2017 № 437)  

23. ДСТУ 33.202:2004 СФД. Промислова продукція 
господарського призначення. Порядок створювання (чинний 
від 01.07.2005, наказ Держспоживстандарту України 
від 30.12.2004 № 300 (діє зі змінами №№ 1, 2)) 

24. ДСТУ 33.203:2005 СФД. Об'єкти культурної 

спадщини. Об'єкти архітектури та містобудування. Порядок 

створювання (чинний від 01.01.2007, наказ 

Держспоживстандарту України від 28.12.2005 № 379 (діє зі 

зміною № 1)) 

25. ДСТУ 33.204:2015 СФД. Об'єкти культурної 

спадщини: археологічні, історичні, монументального 

мистецтва, ландшафтні та садово-паркового мистецтва. 

Порядок створення та формування (чинний від 01.04.2017, 

наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 № 61)  

26. ДСТУ 33.205:2005 т СФД. Виробництво продукції 

мобілізаційного та оборонного призначення. Порядок 

створювання, формування, ведення та використовування 

(чинний від 01.07.2006, наказ Держспоживстандарту 

України від 24.11.2005 № 5T (діє зі зміною № 1)) 

27. ДСТУ 33.206:2017 СФД. Електронне сховище копій 

документів страхового фонду документації. Порядок 

формування, ведення та використання (чинний від 01.01.2019, 

наказ ДП «УкрНДНЦ» від 07.11.2017 № 354) 

28. ДСТУ 33.207:2009 СФД. Аварійно-рятувальні роботи. 

Порядок створення, формування, ведення та використання 

(чинний від 01.01.2011, наказ Держспоживстандарту 

України від 19.03.2009 № 115) 
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29. ДСТУ 33.208:2009 СФД. Порядок закладання 

технічної документації при поставленні продукції на 

виробництво (чинний від 01.01.2011, наказ 

Держспоживстандарту України від 05.10.2009 № 358) 
30. ДСТУ 33.209:2015 СФД. Об’єкти систем 

життєзабезпечення і транспортних зв’язків. Порядок 
створення, формування, ведення та використання (чинний 
від 01.07.2017, наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 № 61)  

31. ДСТУ 33.210:2015 СФД. Об’єкти культурної 

спадщини науки і техніки. Порядок створення та формування 

(чинний від 01.04.2017, наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 

№ 61)  

32. ДСТУ 33.211:2016 СФД. Культурні цінності. Порядок 

створення, формування, ведення та використання (чинний від 

01.07.2017, наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2016 № 185) 

33. ДСТУ 33.302:2015  СФД. Порядок внесення змін до 

мікрофільмів страхового фонду документації (чинний  

від 01.01.2016, наказ ДП «УкрНДНЦ» від 23.09.2015 № 113)  

34. ДСТУ 33.303:2015 СФД. Порядок переведення 

мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на 

архівне зберігання чи анулювання (чинний від 01.01.2016, 

наказ ДП «УкрНДНЦ» від 16.06.2015 № 56 дск)  
35. ДСТУ 33.401:2015 СФД. Порядок забезпечення 

користувачів документами страхового фонду (чинний від 
01.04.2017, наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 № 61)  

36. ДСТУ 33.403:2005 СФД. Повнорозмірні паперові 

копії з мікрофільмів страхового фонду документації. Технічні  

вимоги та методи контролювання (чинний від 01.07.2006, 

наказ Держспоживстандарту України від 25.11.2005 № 338 

(діє зі зміною № 1))  

37. ДСТУ 33.701:2007 СФД. Тест-оригінал для контролю 

якості мікрофільмів. Технічні вимоги (чинний від 01.01.2009, 

наказ Держспоживстандарту України від 05.07.2007 № 144). 
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Національні стандарти України 

Безпека у надзвичайних ситуаціях 
 

1. ДСТУ 7134:2009 Безпека у надзвичайних ситуаціях. 

Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні 

положення (чинний від 01.07.2010, наказ  

Держспоживстандарту України від 25.12.2009 № 474) 

2. ДСТУ 7135:2009 Безпека у надзвичайних ситуаціях. 

Паспорт потенційно небезпечного об’єкта. Загальні вимоги 

(чинний від 01.07.2010, наказ Держспоживстандарту 

України від 25.12.2009 № 474) 

3. ДСТУ 7136:2009 Безпека у надзвичайних ситуаціях. 

Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. Порядок 

проведення (чинний від 01.07.2010, наказ Держспожив-

стандарту України від 25.12.2009 № 474). 
 

Національні стандарти України, 

згармонізовані з міжнародними  

 

1. ДСТУ ISO 6196-1:2004 Мікрографія. Словник термі-

нів. Частина 1. Загальні терміни (чинний від 01.05.2006) 

2. ДСТУ ISO 6196-2:2004 Мікрографія. Словник термі-

нів. Частина 2. Розташування зображень та методи зйомки 

(чинний від 01.05.2006) 

3. ДСТУ ISO 3272-2:2005 Мікрофільмування технічних 

креслеників та інших конструкторських документів. 

Частина 2. Критерії якості та контроль 35 мм срібно-

желатинових мікрофільмів (чинний від 01.07.2007) 

4. ДСТУ ISO 6196-3:2005 Мікрографія. Словник термінів. 

Частина 3. Оброблення плівки (чинний від 01.01.2008) 

5. ДСТУ ISO 6196-4:2005 Мікрографія. Словник термінів. 

Частина 4. Матеріали та паковання (чинний від 01.01.2008) 

6. ДСТУ ISO 6196-5:2005 Мікрографія. Словник термінів. 

Частина 5. Якість та читаність зображень, контроль (чинний 

від 01.01.2008) 

7. ДСТУ ISO 6196-6:2007 Мікрографія. Словник термінів. 

Частина 6. Обладнання (чинний від 01.01.2009) 

8. ДСТУ ISO 6196-7:2007 Мікрографія. Словник термінів. 

Частина 7. Машинна мікрографія  (чинний від 01.01.2009) 
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9. ДСТУ ISO 6196-8:2007 Мікрографія. Словник 

термінів. Частина 8. Застосування (чинний від 01.01.2009) 

10. ДСТУ ISO 6196-10:2007 Мікрографія Словник термінів. 

Частина 10. Покажчик (чинний від 01.01.2009) 

11. ДСТУ ISO 3272-1:2007 Мікрофільмування технічних 

креслеників та інших конструкторських документів. 

Частина 1. Порядок виконання робіт (чинний від 01.01.2009) 

12. ДСТУ ISO 3272-3:2007 Мікрофільмування технічних 

креслеників та інших конструкторських документів. 

Частина 3. Апертурна карта для 35 мм мікрофільму (чинний 

від 01.01.2009) 

13. ДСТУ ISO 3272-4:2007 Мікрофільмування технічних 

креслеників та інших конструкторських документів. 

Частина 4. Мікрофільмування креслеників спеціальних та 

тільки видовжених форматів (чинний від 01.01.2009) 

14. ДСТУ ISO 446:2007 Мікрографія. Знак ISO та тест-

об’єкт читаності ISO № 1. Описування та використання 

(чинний від 01.01.2009) 

15. ДСТУ ISO 4087:2007 Мікрографія. Мікрофільмування 

газетних видань на мікрофільмі 35 мм для архівних потреб 

(чинний від 01.07.2009) 

16. ДСТУ ISO 12651:2007 Електронне зображення. 

Словник термінів (чинний від 01.07.2009) 

17. ДСТУ ISO 12653-1:2007 Електронне зображення. 

Тест-оригінал для чорно-білого сканування офісних 

документів. Частина 1. Характеристики (чинний 

від 01.07.2009) 

18. ДСТУ ISO 12653-2:2007 Електронне зображення. 

Тест-оригінал для чорно-білого сканування офісних 

документів. Частина 2. Метод використання (чинний 

від 01.07.2009) 

19. ДСТУ ISO 14648-1:2007 Мікрографія. Контролювання 

якості записувальних КОМ-систем, які утворюють 

зображення з використанням внутрішньої системи індикації. 

Частина 1. Характеристики програмного тест-об’єкта (чинний 

від 01.07.2009) 

20. ДСТУ ISO 14648-2:2007 Мікрографія. Контролювання 

якості записувальних КОМ-систем, які утворюють 
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зображення з використанням внутрішньої системи індикації. 

Частина 2. Метод використання (чинний від 01.07.2009) 

21. ДСТУ ISO 3334:2008 Мікрографія. Тест-об’єкт 

роздільності № 2 ISO. Описання та застосування (чинний 

від 01.01.2011) 

22. ДСТУ ISO 9848:2008 Фотографія. Мікроплівки 

оригіналу документа. Визначення світлочутливості та 

середнього градієнта за ISO (чинний від 01.01.2011) 

23. ДСТУ ISO 10196:2008 Застосування зображень 

документів. Рекомендації щодо створення оригіналів 

документів (чинний від 01.01.2011) 

24. ДСТУ ISO 11142:2008 Мікрографія. Кольоровий 

мікрофільм. Застосування методу експозиції під час 

готування оригіналів лінійних та/або безперервного тону 

(чинний від 01.01.2011) 

25. ДСТУ ISO 18913:2009 Матеріали зображувальні. 

Стабільність. Словник термінів (чинний від 01.01.2011) 

26. ДСТУ ISO 18914:2009 Матеріали зображувальні. 

Фотографічна плівка та папір. Метод визначення опору 

фотографічної емульсії до вимивання (чинний від 01.01.2011) 

27. ДСТУ ISO 6200:2010 Мікрографія. Мікроформи 

галогенідосрібні першого покоління з документів-правдників. 

Технічні умови на густину та метод вимірювання  

(чинний від 01.01.2012) 

28. ДСТУ ISO 8514-1:2010 Мікрографія. Контролювання 

якості мікроформ виводу даних з комп’ютерів літерно-

цифрових. Частина 1. Характеристики тест-слайда тестових 

даних (чинний від 01.01.2012) 

29. ДСТУ ISO 5-1:2010 Фотографія. Денситометрія. 

Частина 1. Геометрія та система функційних познак (чинний 

від 01.01.2012) 

30. ДСТУ ISO 897:2010 Фотографія. Фотоплівка рулонна 

та плівка формату 126, 110 та 135. Позначення емульсійного 

боку плівки (чинний від 01.01.2012) 

31. ДСТУ ISO 1012:2010 Фотографія. Фотоплівка 

загальної призначеності листова та рулонна. Розміри (чинний 

від 01.01.2012) 

32. ДСТУ ISO 9378:2010 Фотографія. Мікроплівка 



14 

термопроявлення. Визначення світлочутливості та 

фотографічної широти за ISO (чинний від 01.01.2012) 

33. ДСТУ ISO 18928:2010 Матеріали зображувальні. 

Фотоплівка та фотопапір необроблені. Настанови щодо 

архівного зберігання (чинний від 01.01.2012) 

34. ДСТУ ISO 6199:2010 Мікрографія. Мікрофільмування 

документів на 16 мм та 35 мм галогенідосрібну плівку. 

Порядок виконання робіт (чинний від 01.01.2011). 
 

Стандарти організації України 
 

1. СОУ 84.2-37552598-001:2012 СФД. Система управ-

ління якістю. Настанова з якості (чинний від 01.05.2012, діє зі 

зміною № 1) 

2. СОУ 84.2-37552598-002:2012    СФД.  Порядок надання 

реєстраційного номера документу страхового фонду 

документації (чинний від 01.05.2012, діє зі зміною № 1) 

3. СОУ 84.2-37552598-003:2015 СФД. Нормативи витрат 

матеріалів у мікрографії (чинний від 01.06.2015, діє зі  

змінами № 1, 2) 

4. СОУ 84.2-37552598-004:2015  СФД.  Нормативи трудо-

місткості технологічних операцій виготовлення мікрофільмів 

страхового фонду (чинний від 01.06.2015, діє зі змінами № 1-3) 

5. СОУ 84.2-37552598-005:2015  СФД.  Нормативи трудо-

місткості технологічних операцій зберігання мікрофільмів 

страхового фонду документації (чинний від 01.06.2015, діє зі 

зміною № 1) 

6. СОУ 84.2-37552598-006:2012  СФД.  Система управ-

ління якістю. Маршрутно-технологічна карта. Порядок 

пред’явлення продукції та оформлення супровідної 

документації (чинний від 01.05.2012, діє зі зміною № 1) 

7. СОУ 84.2-37552598-007:2012    СФД.  Система управ-

ління якістю. Атестація виробничих приміщень, робочих 

місць та виконавців. Порядок проведення (чинний 

від 01.05.2012, діє зі зміною № 1) 

8. СОУ 84.2-37552598-008:2012    СФД.   Система управ-

ління якістю. Моніторинг якості продукції, коригувальні та 

запобіжні дії (чинний від 01.05.2012, діє зі зміною № 1) 



 15 

9. СОУ 84.2-37552598-009:2012  СФД.  Система управ-

ління якістю. Аудит системи управління якістю. Загальні 

положення (чинний від 01.05.2012, діє зі зміною № 1) 

10. СОУ 84.2-37552598-010:2018   СФД.  Укрупнені норма-

тиви трудомісткості наукових робіт (чинний від 01.02.2019) 

11. СОУ 84.2-37552598-011:2018  СФД.   Порядок вико-

нання наукових робіт (чинний від 01.02.2019) 

12. СОУ 84.2-37552598-012:2012  СФД.  Методичні доку-

менти. Порядок надання познаки (чинний від 01.05.2012, діє зі 

зміною № 1) 

13. СОУ 84.2-37552598-013:2014 СФД. Контроль 

наявності документів страхового фонду. Порядок проведення 

(чинний від 01.01.2015) 

14. СОУ 84.2-37552598-014:2012 СФД. Нормативи 

трудомісткості технологічних операцій відтворення 

повнорозмірних паперових копій з мікрофільмів (чинний з 

01.07.2012, діє зі Зміною № 1) 

15. СОУ 75.2-37763687-015:2012  СФД. Нормативи 

трудомісткості технологічних операцій підготовлення 

документації для формування (чинний з 01.07.2012, діє зі 

зміною № 1) 

16. ГСТУ 75.2-00013528-001-2002 Нормативні документи 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи. Порядок надання позначення (чинний 

від 01.02.2003).  
 

Керівні нормативні документи 
 

 

1.  КНД 321.028–97 СФД. Технічні вимоги до 

виготовлення мікрофіш страхового фонду документації 

2.  КНД 321.033–98 СФД. Правила формування страхо-

вого фонду документації з застосуванням машинних носіїв 

3.  КНД 321.039–99 СФД. Порядок передачі на зберігання 

комплекту машинних носіїв із записом документів 

4.  КНД 321.040–2000 СФД. Технічні вимоги до 

зберігання машинних носіїв із записом документів страхового 

фонду.
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Технологічні процеси 
 

1. ТТП 321.02200.00011 СФД. Комплект документів на 

типовий технологічний процес виготовлення мікрофільмів 

страхового фонду (чинний від 01.02.2015, наказ ДДСФД №77 

від 17.12.2014 (діє зі змінами №№ 1-4)) 

2. ТТП 321.02200.00022 СФД. Комплект документів на 

типовий технологічний процес відтворення повнорозмірних 

паперових копій з мікрофільмів для забезпечення 

користувачів страхового фонду (чинний від 09.11.2009, наказ 

ДДСФД № 170 від 09.11.2009 (діє зі змінами №№ 1-6)) 

3. ТТП 321.02200.00024 СФД. Комплект документів на 

типовий технологічний процес зберігання мікрофільмів 

страхового фонду документації (чинний від 01.01.2016, наказ 

ДДСФД № 62 від 04.12.2015 (діє зі змінами №№ 1-3)) 

4. ТТП 321.02202.00042 СФД. Комплект документів на 

типовий технологічний процес вхідного контролю плівки 

галогенідосрібної (чинний від 30.06.2010, наказ ДДСФД № 82       

від 30.06.2010 (діє зі змінами №№ 1,2)) 

5. ТТП 321.02200.00043 Комплект документів на типовий 

технологічний процес підготовки документації для 

формування СФД (чинний від 2009 року (діє зі змінами №№ 1-

4)) 

6. ТП 321.02200.00045   Комплект документів на техноло-

гічний процес регенерації срібла (чинний від 15.12.2004, наказ 

ДДСФД № 212 від 15.12.2004 (діє зі змінами №№ 1,2)) 

7. ТП 321.02200.00046  Комплект документів на 

технологічний процес відтворення повнорозмірних паперових 

копій з мікрофільмів СФД з використанням сучасної 

комп’ютерної техніки (чинний від 2005 року (діє зі змінами  

№ 1-10)) 

8. ТТП 321.02200.00047 Комплект документів на типовий 

технологічний процес виготовлення документів СФД з 

кольорової проектної документації для будівництва на 

паперових носіях, що виконана методами автоматизованого 

проектування (чинний від 27.02.2008, наказ ДДСФД № 38  

від 27.02.2008 (діє зі змінами №№ 1-8)) 

9. ТТП 321.02200.00048 Комплект документів на типовий 

технологічний процес відтворення на паперових носіях 
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кольорової проектної документації для будівництва, з 

мікрофільмів СФД, що виконана методами автоматизованого 

проектування (чинний від 2007 року (діє зі змінами №№ 1-5)) 
10. ТІ 321.02200.00049 Технологічна інструкція «Цифрова 

зйомка документації в місцях її зберігання для створення 

СФД»  

11. ТІ 321.02200.00052 Технологічна інструкція «Зйомка 

документації на мікрофільмувальній камері "SMA 1"» (діє зі 

зміною № 1) 

12. ТІ 321.02200.00053 Технологічна інструкція «Хіміко-

фотографічна обробка рулонної галогенідосрібної фотоплівки 

на проявній машині "Unomat"» (діє зі зміною № 1)  

13. ТІ 321.02200.00054 Технологічна інструкція «Скла-

дання неметалевої тари для зберігання мікрофільмів СФД» 

14. ТІ 321.02200.00055 Технологічна інструкція «СФД. 

Використання коробки картонної під час виготовлення та 

зберігання мікрофільмів СФД» 

15. ТТП 321.02200.00056 Комплект документів на 

типовий технологічний процес виготовлення мікрофільмів 

страхового фонду документації з використанням цифрових 

технологій (чинний від 2016 року наказ ДДСФД  

від 25.12.2015 № 68 (діє зі змінами №№ 1-6)) 

16. ТТП 321.02200.00057 Комплект документів на 

тимчасовий технологічний процес сканування відомості 

комплекту та супровідних переліків і внесення цих даних до 

Державного реєстру документів СФД України (чинний  

від 2012 року) 

17. ТІ 321.25200.00057 Технологічна інструкція 

«Використання штрихового кодування під час виготовлення 

та зберігання мікрофільмів СФД»  

18. ТІ 321.02200.00058 Технологічна інструкція «Вико-

ристання методу кодування під час виготовлення 

мікрофільмів та зберігання документів страхового фонду 

документації» 

19. ТІ 321.02200.00059 Технологічна інструкція 

«Відтворення копій документів з мікрофільмів СФД з 

використанням методу декодування» 

20. ТТП 321.02200.00060 Тимчасовий технологічний 
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процес «Транспортування мікрофільмів без грифу 

обмеженого доступу та вимоги до температурного режиму» 

(чинний від 2014 року) 

21. ТІ 321.02200.00061 Технологічна інструкція 

«Термінове знищення великої кількості наявних документів 

СФД на території організації» 

22. ТР 321.02200.00062 СФД. Технологічні рекомендації 

щодо вибіркового контролю основного комплекту документів 

страхового фонду після його переміщення 

23. ТІ 321.02200.00063 Технологічна інструкція 

«Виготовлення, ведення та використання електронних 

мікрофільмів» 

24. ТІ 321.25200.00064 Технологічна інструкція 

«Створення зображень у цифровому вигляді, що містять 

інформацію про культурні цінності, який забезпечує 

відтворення інформації про них із заданою якістю з 

мікрофільмів страхового фонду документації». 

 

Словники та довідники 
 

ДВ-75.2-00010103-001:2000 Довідник «Система страхово- 

го фонду документації. Термінологічний довідник». 
 

Інструкції 
 

1. І-84.2-375525598-002:2018 Инструкция о порядке сбора 

и сдачи серебросодержащих отходов от использования 

фотоматериалов в специальных учреждениях страхового 

фонда документации Украины и базах хранения страхового 

фонда документации Украины 

2. І-75.2-00010103-003:2001 Інструкція визначення черго-

вості створення СФД на вироби та об’єкти підприємств галузі 

3. І-75.2-00010103-004:2004  Інструкція про порядок 

ведення Державного реєстру потенційно небезпечних 

об’єктів  

4. І-75.2-00010103-005:2004  Інструкція про порядок 

реєстрації потенційно небезпечних об’єктів та користування 

Державним реєстром потенційно небезпечних об’єктів 
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5. І-75.2-37763687-006:2013 Інструкція з контролю за 

додержанням вимог технологічних процесів виготовлення, 

зберігання і відтворення документів СФД  

6. І-75.2-00010103-007:2008  Інструкція з контролю і 

технічного обслуговування виробничого обладнання та 

повірки контрольно-вимірювальних приладів, які 

застосовуються під час виготовлення продукції СФД 

7. І-75.2-37763687-008:2011 СФД. Порядок приймання, 

зберігання, відпуску та обліку спирту етилового. 
 

Методичні документи 
 

1. МВ-75.2-00010103-001:2002 Методичні вказівки. 

Розроблення програм створення СФД на ДСП «ЧАЕС»  

2. МВ-75.2-00010103-002:2002 Методичні вказівки. 

Розроблення програм створення СФД на об’єкт «Укриття» 

3. МВ-75.2-00010103-003:2002 Методичні вказівки щодо 

розробки програм створення СФД на об’єкти хімічної галузі 

за виробництвами: соди кальцинованої, соди каустичної, 

миючих засобів 

4. МВ-75.2-00010103-004:2003 Методичні вказівки.                      

Облік срібла у процесі формування та ведення СФД з 

методикою визначення кількості залишкового срібла у 

мікрофільмах СФД (діють зі змінами №№ 1-3) 

5. МВ-75.2-37763687-005:2012   Методичні вказівки 

Розрахунок вартості робіт з підготовки документації до 

мікрофільмування, виготовлення і зберігання мікрофільмів 

СФД та відтворення повнорозмірних паперових копій 

(Частина 1, 2, 3; діють зі змінами №№ 1-3) 

6. МВ-75.2-00010103-006:2007 Методичні вказівки. 

Визначення організаційної структури та типових штатних 

розписів установ, підпорядкованих Державному 

департаменту СФД 

7. МВ-75.2-00010103-007:2009 Методичні вказівки. 

Застосування поляризаційних світлофільтрів під час зйомки 

об’єктів культурної спадщини та історико-культурних 

пам’яток в місцях їх розташування 
8.  МВ-75.2-37763687-008:2014 Методичні вказівки. СФД. 

Контроль якості бінарних зображень документів, що надають 
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постачальники для формування страхового фонду документації 
9. МВ-84.2-37552598-009:2015 Методичні вказівки. СФД. 

зберігання та проведення періодичного контролю основного 
комплекту документів СФД 

10. МР-75.2-00010103-001:2000 Методичні рекомендації 
зі створення СФД Жовтневого району м. Харкова 

11. МР-75.2-00010103-006:2006  Методичні рекомендації 
зі створення регіонального страхового фонду документації  

12. МР-75.2-00010103-007:2008 Методичні рекомендації. 
СФД. Визначення дефектів фотоплівки при виготовленні 
мікрофільмів СФД та прийняття відповідних заходів 

13. МР-75.2-00010103-008:2009 СФД. Методичні реко-
мендації. Визначення коефіцієнта щільності намотування 
рулонних мікрофільмів та оптимізація режимів намотування 

14. МР-75.2-00010103-009:2011 дск Методичні рекомен-
дації щодо порядку переміщення документів страхового 
фонду документації України 

15. МР-75.2-37763687-010:2012 Методичні рекомендації. 
CФД. Визначення достатнього складу проектної та 
виконавчої документації для будівництва, яка підлягає 
закладанню до СФД  

16. МР-84.2-37552598-011:2014 СФД. Створення та 
формування галузевого страхового фонду документації 

17. Р-75.2-37763687-012:2014 дск Рекомендації. СФД. 
Перспективні напрями створення  

18. МР-84.2-37552598-013:2013 Методичні рекомендації. 
СФД. Оцінка ефективності наукових робіт 

19. МР-84.2-37552598-014:2014 СФД. Ведення та 
використання галузевих та регіональних страхових фондів 
документації 

20. МР-84.2-37552598-015:2014 Шляхи зменшення 
негативних наслідків структурних перетворень основи 
аудіовізуальних документів, які зберігають в архівосховищах 
центрального державного кінофотофоноархіву України ім.  
Г. С. Пшеничного 

21. МР-84.2-37552598-017:2014 СФД. Вимоги до 

температурного режиму під час завантаження та 

транспортування мікрофільмів 
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22. МР-84.2-37552598-018:2017 СФД. Об’єкти вугільної 

промисловості. Порядок створення, формування, ведення та 

використання 

23. МР-84.2-37552598-019:2017 СФД. Об’єкти чорної 

металургії. Порядок створення, формування, ведення та 

використання 

24. МР-84.2-37552598-020:2019 СФД. Планування та  

звітування у виробничій і науково-технічній сферах 

діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду 

документації  

25. М-75.2-00010103-001:2000 Методика розрахунку 

економічної ефективності створення СФД галузі 

26. М-75.2-00010103-002:2002 Методика визначення 

переліків виробів господарського призначення для створення 

галузевих програм створення СФД 

27. М-75.2-00010103-003:2002 Методика «СФД. Ведення 

форм обліку замікрофільмованої документації» 

28. М-75.2-00010103-005:2004 Методика визначення 

витрат на виконання робіт з формування страхового фонду 

документації на об’єкти будівництва 

29. М-75.2-00010103-006:2005 Методика склеювання та 

зварювання відрізків фотоплівки на поліетиленовій основі 

30. М-75.2-00010103-007:2006 Методика ідентифікації 

потенційно небезпечних об’єктів 

31. М-75.2-00010103-008:2007  СФД.  Оптимізована мето-

дика вхідного та післягарантійного контролю якості реактивів 

для хіміко-фотографічної обробки фотоплівки 

32. М-75.2-00010103-009:2008   Методика. СФД. Визна-

чення стану державної системи страхового фонду 

документації, проведення аналізу та подання рекомендацій 

про удосконалення  роботи, пов’язаної  з  вирішенням  питань 

її функціонування 

33. М-75.2-00010103-010:2008 СФД. Система управління 

якістю. Методика проведення внутрішнього аудиту 

технологічного процесу зберігання документів страхового фонду 

34. М-75.2-00010103-011:2008 СФД. Система управління 

якістю. Методика проведення внутрішнього аудиту видів 

діяльності установ, підпорядкованих Державному 
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департаменту страхового фонду документації, та їх 

структурних підрозділів 

35. М-75.2-00010103-012:2008 СФД. Система управління 

якістю. Методика планування і організації внутрішнього аудиту 

установ, підпорядкованих Державному департаменту СФД 

36. М-75.2-00010103-013:2008 СФД. Система управління 

якістю. Методика проведення внутрішнього аудиту техно-

логічного процесу виготовлення документів страхового фонду 

37. М-75.2-00010103-014:2011 СФД. Система управління 

якістю. Методика атестації виробничих приміщень, робочих 

місць та виконавців 

38. М-75.2-00010103-015:2006 СФД. Система управління 

якістю. Методика експрес-аналізу кількості залишкового 

тіосульфату на мікрофільмах СФД 

39. М-84.2-37552598-017:2015 СФД. Визначення стану 

державної системи страхового фонду документації, 

проведення аналізу та подання рекомендацій про 

удосконалення роботи, пов’язаної з вирішенням питань її 

функціювання 

40. М-84.2-37552598-018:2015 СФД. Визначення якості 

півтонових зображень 

41. М-84.2-37552598-019:2016 СФД. Віднесення об’єктів 

будівництва до таких, документація яких підлягає 

закладанню до страхового фонду документації 

42. М-84.2-37552598-020:2015 СФД. Визначення якості 

кольорових зображень електронних копій документів, 

наданих на мікрофільмування 

43. М-84.2-37552598-021:2016 СФД. Визначення об’єктів 

землеустрою, документацію яких доцільно закладати до 

страхового фонду документації 

44. М-84.2-37552598-022:2018 СФД. Методика анти- 

грибкової обробки приміщень спеціальних установ СФД 

України та баз зберігання СФД України    

45. ПС-75.2-00010103-001:2008 Методичний посібник з 

визначення якості та придатності до мікрофільмування 

проектної документації для будівництва. 
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46. МП 84.2-37552598-002:2015 Методичний посібник 

Створення, формування, ведення та використання страхового 

фонду документації України.  
 

Класифікатори 
 

К-84.2-37552598-002:2018   Класифікатор документів 

страхового фонду документації.  

 

Порядок 
 

Порядок обліку документації, яка надійшла на 

мікрофільмування (Варіанти 1 та 2), затверджений  

директором НДІ мікрографії, гол. технологом у державній 

системі СФД від 10.08.2009. 

 

Програми 
 

1. ПР-75.2-00010103-003:2002   Програма та методика 

проведення випробувань мікрофільмів СФД на прискорене 

старіння 

2. ПР-75.2-00010103-004:2004  Програма якості страхо-

вого фонду документації. 
 

Положення 
 

1. ПЛ-75.2-00010103-001:2000 Положення про 

паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів 

2. ПЛ-75.2-00010103-002:2002 Положення про порядок 

забезпечення користувачів нормативними документами щодо 

формування, ведення та використання СФД. 

3. ПЛ-75.2-00010103-006:2004 Положення про управління 

державною системою СФД України 

4. ПЛ-75.2-00010103-007:2003 Положення про моніто-

ринг ПНО 

5. ПЛ-75.2-00010103-009:2004 Положення про плани 

локалізації і ліквідації аварій. 
 

Концепції 
 

КН-84.2-37552598-004:2016 Концепції розвитку 
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державної системи страхового фонду документації. 
 

Комплекти 

 

1. КМ-75.2-00010103-001:2001 Типовий комплект 

документації, що застосовується при проведенні АРР на 

об’єктах, які підлягають постійному та обов’язковому 

обслуговуванню державними аварійно-рятувальними 

службами (машинобудування) 

2. КМ-75.2-00010103-002:2001 Типовий комплект 

документації, що застосовується при проведенні АРР на 

об’єктах, які підлягають постійному та обов’язковому 

обслуговуванню державними аварійно-рятувальними 

службами (деревообробка, легка та текстильна 

промисловість) 

3. КМ-75.2-00010103-003:2001 Типовий комплект 

документації, що застосовується при проведенні АРР на 

об’єктах, які підлягають постійному та обов’язковому 

обслуговуванню державними аварійно-рятувальними 

службами (житлово-комунальне господарство) 

4. КМ-75.2-00010103-004:2001 Типовий комплект 

документації, що застосовується при проведенні АРР на 

об’єктах, які підлягають постійному та обов’язковому 

обслуговуванню державними аварійно-рятувальними 

службами (агропромисловий комплекс) 

5. КМ-75.2-00010103-005:2001 Типовий комплект 

документації, що застосовується при проведенні АРР на 

об’єктах, які підлягають постійному та обов’язковому 

обслуговуванню державними аварійно-рятувальними 

службами (зона відчуження та зона безумовного 

(обов’язкового відселення)) 

6. КМ-75.2-00010103-006:2002 Типовий аварійно-

рятувальний комплект документації (хімічна та нехімічна 

промисловість)  

7. КМ-75.2-00010103-007:2002 Типовий аварійно-

рятувальний комплект документації (гірничорудна та нерудна 

промисловість)  

8. КМ-75.2-00010103-008:2002 Типовий аварійно-

рятувальний комплект документації (геологорозвідка). 
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Норми 
 

1. Н-75.2-00010103-001:2008 Галузеві норми пожежної 

безпеки для приміщень баз зберігання СФД України  

2. Н-75.2-00010103-002:2008 Галузеві норми пожежної 

безпеки для приміщень регіональних центрів СФД України. 
 

 

Нормативи  
 

1. НР-75.2-00010103-001:2008 СФД. Нормативи 

трудомісткості робіт, які виконуються функціональними 

підрозділами установ, підпорядкованих державному 

департаменту СФД (діє зі зміною № 1) 

2. НР-75.2-37763687-003:2011 СФД. Тимчасові норма-

тиви трудомісткості сканування відомості комплекту та 

супровідних переліків. 
 

Настанови з експлуатації 
 

1. 321.028.00.00.00 Прилад для зйомки документації у 

вигляді книг та брошур. Настанова з експлуатації 

2. 321.029.00.00.00 Шафа для зберігання рулонних 

мікрофільмів. Настанова з експлуатації 

3. 321.030.00.00.00 Шафа для зберігання машинних носіїв. 

Настанова з експлуатації  

4. 321.073.00.00.00 Переносна мобільна лабораторія. 
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