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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Страховий фонд документації 

СТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ 
ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Методичні рекомендації визначають порядок створення та формування 

галузевого страхового фонду документації (далі – галузевий СФД) на промислову 
продукцію господарського призначення, об’єкти будівництва промислового та 
цивільного призначення, що приймаються в експлуатацію та експлуатуються 
незалежно від форми власності та виду діяльності, об’єкти систем 
життєзабезпечення і транспортних зв’язків та на об’єкти культурної спадщини і 
культурні цінності. 

Ці Методичні рекомендації носять рекомендований характер та можуть 
застосовуватись міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 
влади, галузевими об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, 
організаціями (далі – суб’єкти державної системи СФД), які у межах своїх 
повноважень, визначених чинним законодавством, створюють та формують 
галузевий СФД, за винятком галузевого СФД на продукцію оборонного та 
мобілізаційного призначення. 
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 
У Методичних рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи: 
ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення 

понять 
ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система 

страхового фонду документації. Загальні положення 
ДСТУ 33.102 1) Страховий фонд документації. Нормативна документація. 

Порядок створення, формування, ведення та використовування (Проект, 
остаточна редакція) 
_____________________________ 

1)  На розгляді 
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ДСТУ 33.104–2002 Страховий фонд документації. Позначення документів 
страхового фонду документації. Загальні вимоги 

ДСТУ 33.105:2002 Страховий фонд документації. Підготовка і відправка на 
мікрофільмування документації на промислову продукцію. Технічні вимоги 

ДСТУ 33.106:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної 
спадщини. Документація на об’єкти архітектури та містобудування для створення 
страхового фонду документації. Технічні вимоги 

ДСТУ 33.107:2006 Страховий фонд документації. Документація на об’єкти 
історичні та монументального мистецтва для створення страхового фонду 
документації. Технічні вимоги 

ДСТУ 33.109:2005 Страховий фонд документації. Документація на рухомі 
предмети, пов’язані з нерухомими об’єктами культурної спадщини, для створення 
страхового фонду документації. Технічні вимоги 

ДСТУ 33.110:2007 Страховий фонд документації. Комплектність 
документації для створення. Загальні вимоги 

ДСТУ 33.111:2008 Страховий фонд документації. Відповідність документів 
оригіналу чинної документації. Технічні вимоги 

ДСТУ 33.112:2008 Страховий фонд документації. Підготування та 
відправлення на мікрофільмування проектної документації та об’єкти 
будівництва. Технічні вимоги 

ДСТУ 33.114:2009 Страховий фонд документації. Підготовлення та 
постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні 
вимоги 

ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії 
документів. Загальні вимоги 

ДСТУ 33.201:2004 Страховий фонд документації. Об’єкти будівництва. 
Порядок створювання 

ДСТУ 33.202:2004 Страховий фонд документації. Промислова продукція 
господарського призначення. Порядок створювання 

ДСТУ 33.203:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної 
спадщини. Порядок створення страхового фонду документації на об’єкти 
архітектури та містобудування 

ДСТУ 33.204:2006 Страховий фонд документації. Порядок створення 
документації на об’єкти історичні та монументального мистецтва 

ДСТУ 33.208:2009 Страховий фонд документації. Порядок закладання 
технічної документації при поставленні продукції на виробництво 
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ДСТУ 33.209 2) Страховий фонд документації. Об’єкти систем 
життєзабезпечення і транспортних зв’язків. Порядок створення, формування, 
ведення та використання (Проект, остаточна редакція) 

ДСТУ 33.301–2003 Страховий фонд документації. Зберігання мікрофільмів 
та мікрофіш страхового фонду документації. Технічні вимоги 

ДСТУ 33.402–2003 Страховий фонд документації. Правила постачання і 
прийняття мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на 
довгострокове зберігання 

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та 
визначення основних понять 

ДСТУ 3278–95 Система розроблення та поставлення продукції на 
виробництво. Основні терміни та визначення 

ДСТУ 3321–2003 Система конструкторської документації. Терміни та 
визначення основних понять 

ДСТУ Б А.2.4-4–2009 Система проектної документації для будівництва. 
Основні вимоги до проектної та робочої документації 

ДСТУ Б А.2.4-6:2009 Система проектної документації для будівництва. 
Правила виконання робочої документації генеральних планів 

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Система проектної документації для будівництва. 
Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень 

ДСТУ Б А.2.4-9:2009 Система проектної документації для будівництва. 
Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і 
трубопроводів 

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Система проектної документації для будівництва. 
Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів 

ДСТУ Б А.2.4-11:2009 Система проектної документації для будівництва. 
Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів 

ДСТУ Б А.2.4-12:2009 Система проектної документації для будівництва. 
Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень 

ДСТУ Б А.2.4-18:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення 

ДСТУ Б А.2.4-21:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Силове електрообладнання. Робочі креслення 

ДСТУ Б А.2.4-22:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень 
_____________________________ 

2)  На розгляді 
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ДСТУ Б А.2.4-24:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення 

ДСТУ Б А.2.4-25:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Газопостачання. Внутрішні пристрої. Робочі креслення 

ДСТУ Б А.2.4-26:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Газопостачання. Зовнішні газопроводи. Робочі креслення 

ДСТУ Б А.2.4-27:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Інтер’єри. Робочі креслення 

ДСТУ Б А.2.4-28:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі креслення 

ДСТУ Б А.2.4-30:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі 
креслення 

ДСТУ Б А.2.4-31:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення 

ДСТУ Б А.2.4-32:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Водопровід і каналізація. Робочі креслення 

ДСТУ Б А.2.4-39:2008 Система проектної документації для будівництва. 
Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев’яних конструкцій 

ДСТУ Б А.2.4-41:2009 Система проектної документації для будівництва. 
Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення 

ДСТУ Б А.2.4-43:2009 (ГОСТ 21.502-2007, MOD) Система проектної 
документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої 
документації металевих конструкцій 

ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для 
мікрофільмування. Загальні вимоги та норми 

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. 
Основні написи 

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов 
(ЄСКД. Види і комплектність конструкторських документів) 

ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения (ЄСКД. Правила обліку і 
зберігання) 

ГОСТ 2.711-82 ЕСКД. Схема деления изделия на составные части (ЄСКД. 
Схема розподілу виробу на складові частини) 

ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной 
документации (СПДБ. Правила обліку і зберігання оригіналів проектної 
документації) 

4 
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ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов (ЄСТД. 

Стадії розроблення та види документів) 

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва 

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, СКОРОЧЕННЯ 

 

У цих Методичних рекомендаціях використано терміни, установлені в таких 

стандартах: 

– ДСТУ 33.002: страховий фонд документації (України), база зберігання 

страхового фонду документації України, галузевий страховий фонд документації, 

документ страхового фонду (документації), довгострокове зберігання (документа 

страхового фонду), підприємство страхового фонду документації (України), 

комплект документів, комплектувальний документ страхового фонду, користувач 

документами страхового фонду документації, оригінал (документа), органи 

виконавчої влади, постачальник документів, програма створення [формування] 

страхового фонду документації, галузева програма створення [формування] 

страхового фонду документації, особливий період, створення страхового фонду 

документації (України), формування страхового фонду документації (України); 

– ДСТУ 33.201: виконавча документація; 

– ДСТУ 33.203: об’єкт культурної спадщини, науково-проектна 

документація, облікова документація; 

– ДСТУ 33.208: власник (технічної документації), замовник (технічної 

документації), розробник (технічної документації); 

– ДСТУ 33.209: об’єкти систем життєзабезпечення, об’єкти систем 

транспортних зв’язків, відповідальна особа; 

– ДСТУ 2391: виріб; 

– ДСТУ 3278: продукція, поставлення продукції на виробництво, технічна 

документація, технологічна документація, виробник (продукції); 

– ДСТУ 3321: познака (конструкторського документа), конструкторська 

документація. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цих Методичних рекомендаціях, 

та визначення позначених ними понять. 

3.1 галузь 

Сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові 

або подібні види виробничої діяльності (Господарський кодекс України, Стаття 260) 
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3.2 будівництво 
Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне 

переоснащення об’єктів будівництва (ДБН А.2.2-3) 

3.3 нове будівництво 
Будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з 

метою створення об’єктів виробничого та невиробничого призначення, а також 
лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (ДБН А.2.2-3) 

3.4 реконструкція 
Перебудова введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів 

будівництва, яка передбачає удосконалення виробництва, підвищення його 
техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення 
умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміну основних техніко-
економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне 
призначення, геометричні розміри тощо). 

Реконструкція передбачає збереження елементів несучих і огороджувальних 
конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в 
цілому або його частин (за умови їх автономності) (ДБН А.2.2-3) 

3.5 капітальний ремонт 
Сукупність робіт, які передбачають втручання у несучі конструктивні 

системи при заміні або відновленні конструкцій, інженерних систем та 
обладнання, введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів 
будівництва без зміни їх функціонального призначення та зовнішніх геометричних 
розмірів у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення 
експлуатаційних показників, а також благоустрій території. 

Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт 
експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності) 
(ДБН А.2.2-3) 

3.6 технічне переоснащення 
Комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів 

невиробничого призначення, техніко-економічного рівня виробництв, цехів та 
дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації і 
автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично 
зношеного устаткування новим, більш продуктивним (ДБН А.2.2-3) 

3.7 проектна документація 
Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються 

містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, 
технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва (ДБН А.2.2-3). 
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Термін "культурні цінності" застосовано у значенні визначеному Законом 
України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" [1]. 

 
У цих Методичних рекомендаціях застосовано такі скорочення: 

Бази зберігання – бази зберігання страхового фонду документації України 
ВБН – відомчі будівельні норми України 
ВК – відомість комплектів 
ДБН – державні будівельні норми України 
Департамент – Державний департамент страхового фонду документації 

Укрдержархіву 
ДСТУ – національні стандарти України 
Загальні 
переліки 

– переліки підприємств, установ та організацій, документація 
на продукцію, об’єкти будівництва, об’єкти систем 
життєзабезпечення і транспортних зв’язків, об’єкти 
культурної спадщини та культурні цінності яких підлягає 
закладенню до галузевого СФД 

КД – конструкторська документація 
користувач – користувач документами страхового фонду документації 
НДІ 
мікрографії 

– Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії 

НПД − науково-проектна документація 
об’єкти 
будівництва 

– об’єкти будівництва промислового та цивільного 
призначення, які приймаються в експлуатацію (нове 
будівництво, розширення, реконструкція, капітальний 
ремонт, технічне переоснащення) та експлуатуються 
незалежно від форми власності та виду діяльності 

об’єкти КСЦ – об’єкти культурної спадщини та культурні цінності 
об’єкти СЖТЗ – об’єкти систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків 
ОД – облікова документація 
ПДБ – проектна документація для будівництва 
Перелік КСЦ – перелік об’єктів культурної спадщини та культурних 

цінностей, на які буде створюватись галузевий СФД 
Перелік ОБ – перелік об’єктів будівництва та документації на них для 

створення галузевого СФД 
Перелік 
об’єктів СЖТЗ 

– перелік об’єктів систем життєзабезпечення і транспортних 
зв’язків підприємства, на які буде створюватись СФД 
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Перелік 
підприємств 
СЖТЗ 

– перелік підприємств (установ, організацій) систем 
життєзабезпечення і транспортних зв’язків, на об’єкти яких 
необхідно створювати СФД 

підприємство 
СФД 

– спеціальна установа СФД, яка виконує завдання щодо 
формування галузевого СФД 

Програма − програма створення (формування) галузевого страхового 
фонду документації 

СФД – страховий фонд документації 
СП – супровідний перелік 
СПДБ – система проектної документації для будівництва 
ТД – технологічна документація 
Укрдержархів – Державна архівна служба України 
ЦОВВ – міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
4.1 Методичні рекомендації розроблені на підставі: 
– Закону України "Про страховий фонд документації України" [2]; 
– постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про 

порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду 
документації" [3]. 

4.2 Метою розроблення Методичних рекомендації є узагальнення положень 
та вимог нормативних документів державної системи страхового фонду 
документації (далі − державна система СФД) щодо створення та формування 
галузевого СФД, набутого досвіду наукової та практичної роботи зі створення та 
формування галузевого СФД та розробка на його основі алгоритму дій суб’єктів 
державної системи СФД, які у межах своїх повноважень, визначених чинним 
законодавством, створюють та формують галузевий СФД. 

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням розробленого методу 
створення та формування галузевого СФД, який враховує зміни у структурі 
органів виконавчої влади та визначає порядок їх взаємодії. 

4.3 Упровадження Методичних рекомендацій забезпечить надання 
методичної допомоги суб’єктам державної системи СФД під час виконання робіт 
зі створення та формування галузевого СФД згідно з розробленим методом 
створення та формування галузевого СФД та сприятиме більш якісному їх 
виконанню. 
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4.4 Галузевий СФД − банк документів СФД, який створюється відповідними 
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади (далі – 
ЦОВВ) і є складовою частиною СФД України. 

4.5 Галузевий СФД призначається для забезпечення: 
− організації виробництва продукції господарського призначення; 
− відбудови об’єктів систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків; 
− проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під 

час ліквідації надзвичайних ситуацій; 
− проведення реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини; 
− зберігання інформації про культурні цінності. 
4.6 Методичні рекомендації визначають порядок створення та формування 

галузевого СФД на: 
– промислову продукцію господарського призначення підприємств галузей; 
– об’єкти будівництва промислового та цивільного призначення, які 

приймаються в експлуатацію (нове будівництво, розширення, реконструкція, 
капітальний ремонт, технічне переоснащення) та експлуатуються незалежно від 
форми власності та виду діяльності (далі − об’єкти будівництва); 

– об’єкти систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків (далі – об’єкти 
СЖТЗ); 

– об’єкти культурної спадщини та культурні цінності (далі – об’єкти КСЦ). 
4.7 Координацію і контроль за формуванням галузевого СФД, його 

веденням, утриманням і видачею користувачам копій документів СФД здійснює 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
створення і функціювання державної системи СФД – Державна архівна служба 
України (далі – Укрдержархів) у межах повноважень, визначених законодавством 
України [4]. 

Державний департамент страхового фонду документації є структурним 
підрозділом апарату Укрдержархіву (далі – Департамент) [5, 6]. 

4.8 Суб’єкти державної системи СФД, які в межах своїх повноважень 
беруть участь у роботах зі створення та формування галузевого СФД: 

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері створення і функціювання державної системи СФД (Укрдержархів); 

− ЦОВВ (замовники галузевого СФД), у складі яких, за необхідності, діють 
відповідні служби (підрозділи) з питань створення та ведення галузевого СФД; 

– Департамент; 
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− постачальники документів (підприємства, організації, установи – 
юридичні та фізичні особи, які є утримувачами (або) та розробниками оригіналів 
документації або її власниками); 

− спеціальні установи СФД, які виконують завдання щодо формування 
галузевого СФД (далі – підприємства СФД); 

− спеціальні установи СФД, які здійснюють накопичення документів СФД, 
їх облік та зберігання (бази зберігання страхового фонду документації України) 
(далі – Бази зберігання). 

4.9 Створення та формування галузевого СФД провадиться на плановій 
основі шляхом розроблення та реалізації програми створення (формування) 
галузевого СФД (далі − Програма), яка розроблюється та затверджується ЦОВВ 
та погоджується Департаментом. 

4.10 Створення та формування галузевого СФД передбачає: 
– визначення відповідальних виконавців робіт зі створення та ведення 

галузевого СФД у ЦОВВ; 
– складання переліків підприємств (установ, організацій) галузей, 

документація на продукцію (вироби), об’єкти промисловості, об’єкти 
будівництва, об’єкти СЖТЗ, об’єкти КСЦ яких підлягає закладенню до галузевого 
СФД; 

– визначення номенклатури продукції (виробів), складання переліків 
об’єктів будівництва, об’єктів СЖТЗ, потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів 
КСЦ, документація про які підлягає закладенню до галузевого СФД; 

− визначення обсягів документації, яка підлягає закладенню до галузевого 
СФД; 

– розроблення та затвердження Програм; 
– складання планів постачання документації та виготовлення документів 

СФД відповідно до Програм; 
– готування та постачання документації для виготовлення документів СФД; 
– виготовлення документів СФД; 
– передавання та закладення документів СФД на довгострокове зберігання; 
− реєстрацію виготовлених документів СФД у Державному реєстрі 

документів страхового фонду документації України; 
− повертання документації постачальнику. 
4.11 Основою для розроблення Програм є: 
– для забезпечення виробництва продукції – переліки продукції (виробів), 

будов, споруд, технологічного обладнання, які визначаються постачальниками 
документів; 
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– для відбудови об’єктів СЖТЗ – переліки об’єктів і споруд СЖТЗ 
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, 
затверджені ЦОВВ; 

– для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт 
під час ліквідації надзвичайних ситуацій – Державний реєстр потенційно 
небезпечних об’єктів; 

− для зберігання документів на об’єкти культурної спадщини та інформації 
про культурні цінності – Державний реєстр нерухомих пам’яток України, 
Державний реєстр національного культурного надбання, обліково-фондова 
документація музеїв і заповідників, а також описи, схеми, переліки і каталоги 
історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність. 

4.12 Програми розробляють, як правило, на середньостроковий (5 років) 
період залежно від обсягу документації, яка підлягає закладенню до галузевого 
СФД. 

4.13 Програми у сфері збереження інформації про об’єкти КСЦ 
розробляють з урахуванням особливостей, які визначає центральний орган 
виконавчої влади у сфері культури. 

4.14 Продукцію (вироби), об’єкти будівництва, об’єкти СЖТЗ, об’єкти КСЦ 
підприємств, установ та організацій – юридичних та фізичних осіб включають до 
Програми, якщо ці підприємства, установи та організації знаходяться у сфері 
впливу ЦОВВ. 

Якщо продукція (вироби) галузі випускається підприємствами, які 
знаходяться у підпорядкуванні або сфері впливу інших ЦОВВ, або є приватними, 
і не підпорядковані ЦОВВ, то включення продукції (виробів) до Програми 
погоджують з цим ЦОВВ або відповідною юридичної чи фізичною особою, за 
потреби. 

4.15 Створення та формування галузевого СФД на продукцію (вироби), 
об’єкти будівництва, об’єкти СЖТЗ, об’єкти КСЦ підприємств (установ, 
організацій) галузі, які не включені до Програми, здійснюється на підставі 
доповнень до Програми у порядку, визначеному нормативно-правовими та 
нормативними документами, чинними у державній системі СФД. 

4.16 Поставлення продукції на виробництво та прийняття до експлуатації 
закінчених будівництвом об’єктів відповідно до [2] здійснюється лише за умов 
закладення документації до СФД. Це підтверджується відповідними актами, які 
видає Департамент. 

4.17 Джерелами фінансування робіт зі створення та формування галузевого 
СФД є кошти Державного бюджету України, передбачені на ці цілі у межах, 
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визначених Програмою, власні кошти підприємств (установ, організацій), а також 
інші джерела, передбачені законодавством України. 

4.18 Якщо будівництво та здавання об’єкта в експлуатацію здійснюється в 
межах одного календарного року, то створення СФД замовником будівництва 
(власником) цього об’єкта допускається проводити без коригування Програми за 
окремим договором між замовником будівництва (власником) об’єкта та 
підприємством СФД. 

4.19 Постачальники документів разом з підприємствами СФД визначають 
комплект документів на продукцію (вироби), об’єкти будівництва, об’єкти СЖТЗ, 
об’єкти КСЦ, необхідний для створення і формування галузевого СФД, проводять 
роботи щодо визначення стану та обсягів документації, підготовку та подання 
документації для виготовлення документів СФД. 

Перелік об’єктів будівництва, склад проектної документації для 
будівництва (далі – ПДБ) та її комплектність визначають згідно з ДСТУ 33.201, 
ДСТУ 33.110, ДСТУ 33.112. 

На будівлі об’єктів, які підпадають під об’єкти культурної спадщини, 
документацію закладають в повному обсязі для збереження інформації згідно з 
ДСТУ 33.106, ДСТУ 33.107, ДСТУ 33.109, ДСТУ 33.110, ДСТУ 33.203, 
ДСТУ 33.204. 

4.20 Для створення галузевого СФД постачальник документів надає 
підприємствам СФД правдники (дублікати, ураховані копії) документації з усіма 
змінами, внесеними у процесі будівництва або експлуатації об’єктів, 
виготовлення та експлуатації продукції, з яких виготовляють документи СФД. 

4.21 Визначення відповідності отриманої документації вимогам 
нормативних документів системи СФД здійснюється підприємством СФД. 

4.22 На підставі Програм постачальники документів щороку розробляють 
плани постачання документації та виготовлення документів СФД на наступний 
рік та направляють його для узагальнення у ЦОВВ. ЦОВВ затверджує та 
направляє узагальнений план постачання для погодження до Департаменту. 

4.23 Виготовлення документів СФД та передачу їх на довгострокове 
зберігання здійснюють підприємства СФД. 

4.24 Документи галузевого СФД заносять до Державного реєстру 
документів страхового фонду документації України в установленому порядку. 

4.25 Бази зберігання у межах створення та формування галузевого СФД та 
відповідно до [2] забезпечують накопичення документів СФД, їх облік та 
довгострокове зберігання. 
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4.26 Департамент щорічно інформує ЦОВВ про реалізацію затверджених 
Програм. 

4.27 Доставка документації для виготовлення документів СФД здійснюється 
спеціальними службами зв’язку, транспортом постачальника документів за умови, 
що він забезпечує захист документації від ушкодження та необхідний захист 
інформації, або транспортом підприємства СФД. 

4.28 Створення, формування, ведення та використання галузевого СФД 
виконують згідно з вимогами законодавства України щодо охорони державної 
таємниці та технічного захисту інформації. 
 4.29 Контроль за додержанням законодавства України у сфері формування 
та ведення галузевого СФД суб’єктами державної системи СФД здійснює 
Укрдержархів (Департамент). 

Голова Укрдержархіву є Головним державним інспектором з питань 
формування та ведення галузевого СФД. 

Порядок проведення інспекційних перевірок визначається відповідними 
нормативно-правовими актами. 

 

5 ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 

5.1 Організаційні заходи та функції суб’єктів державної системи 
страхового фонду документації 

 

5.1.1 Створення галузевого СФД передбачає проведення заходів з: 
− визначення відповідальних виконавців за напрямами створення галузевого 

СФД у ЦОВВ; 

– складання переліків підприємств (установ, організацій), документація на 
продукцію (вироби), об’єкти будівництва, об’єкти СЖТЗ, об’єкти КСЦ яких 
підлягає закладенню до галузевого СФД (далі — Загальні переліки); 

– визначення номенклатури продукції (виробів); 
– визначення переліку об’єктів будівництва, об’єктів СЖТЗ та потенційно 

небезпечних об’єктів; 
– визначення переліку об’єктів КСЦ; 
– розроблення та затвердження Програм. 
Форму Загального переліку підприємств (установ, організацій) галузі 

наведено у додатку А.1. 
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5.1.2 Формування галузевого СФД передбачає проведення заходів з: 
– складання планів постачання документації та виготовлення документів 

галузевого СФД; 
– готування та постачання документації для виготовлення документів 

галузевого СФД; 
– складання планів виготовлення та передавання на зберігання документів 

СФД; 
– виготовлення документів СФД; 
– постачання та закладення документів СФД на довгострокове зберігання; 
− повертання документації постачальнику документів. 
5.1.3 ЦОВВ (замовники галузевого СФД) під час створення та формування 

галузевого СФД 
− визначають наказом службу (підрозділ) або призначають відповідальну 

особу з питань створення та ведення галузевого СФД та розробляють план заходів 
щодо створення галузевого СФД; 

− визначають та погоджують з Департаментом Загальні переліки; 
– направляють до підпорядкованих підприємств (установ, організацій) 

вказівку про проведення заходів щодо визначення номенклатури продукції 
(виробів), об’єктів будівництва, об’єктів СЖТЗ, об’єктів КСЦ, а також визначення 
стану, комплектності, обсягів документації, необхідної для створення галузевого 
СФД, разом з підприємством СФД; 

– узагальнюють та затверджують номенклатуру продукції (виробів), 
переліки об’єктів будівництва, об’єктів СЖТЗ, об’єктів КСЦ, на які буде 
створюватись галузевий СФД; 

− розроблюють, погоджують з Департаментом та затверджують Програму; 
– розроблюють, погоджують з Департаментом, затверджують щорічні плани 

постачання документації та виготовлення документів СФД підприємствами 
(установами, організаціями) галузі та контролюють їх виконання; 

− контролюють хід реалізації Програми; 
− передбачають у проектах бюджетних запитів відповідних галузей витрати 

на фінансування створення галузевого СФД у межах, визначених Програмою; 
– надають підпорядкованим підприємствам розпорядження про формування 

СФД за рахунок власних коштів підприємства (установи, організації), визначених 
Програмою; 

− взаємодіють з Департаментом з питань створення та формування 
галузевого СФД. 
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Зразок примірного положення про службу (підрозділ) центрального органу 
виконавчої влади з питань створення та ведення галузевого СФД наведено в 
додатку А.2. 

5.1.4 Постачальники документів (підприємства, установи, організації – 
юридичні та фізичні особи) під час створення та формування галузевого СФД 

− визначають наказом по підприємству (установі, організації) комісію 
(групу) або призначають відповідальну особу з питань створення та ведення 
галузевого СФД; 

− визначають номенклатуру виробів та продукції, розроблюють переліки 
об’єктів будівництва, об’єктів СЖТЗ, об’єктів КСЦ, документація яких або 
інформація про які підлягає закладенню до галузевого СФД; 

− визначають разом з підприємством СФД стан, комплектність та обсяги 
документації для створення галузевого СФД на продукцію (вироби), об’єкти 
будівництва, об’єкти СЖТЗ, об’єкти КСЦ; 

– складають, погоджують та направляють до ЦОВВ переліки продукції 
(виробів), об’єктів будівництва, об’єктів СЖТЗ, об’єктів КСЦ, документація яких 
підлягає закладенню до галузевого СФД; 

− забезпечують відповідність документації фактичному стану продукції 
(виробів), об’єктів будівництва, об’єктів СЖТЗ, об’єктів КСЦ; 

− складають щорічні плани постачання документації та виготовлення 
документів СФД та направляють до ЦОВВ для узагальнення; 

− укладають договори з підприємствами СФД щодо виготовлення 
документів СФД; 

− готують та постачають документацію за номенклатурою, в обсягах та в 
терміни, визначені Програмою, планами постачання документації, виготовлення 
документів галузевого СФД та договором з підприємством СФД. 

Зразок примірного положення про комісію (групу) підприємства (установи, 
організації) з питань створення та ведення галузевого страхового фонду 
документації наведено у додатку А. 3. 

5.1.5 Департамент відповідно до [2, 5] 
− забезпечує реалізацію державної політики у сфері створення та 

функціювання державної системи СФД; 
– координує та контролює формування, ведення та використання галузевого 

СФД у межах своєї компетенції, відповідно до нормативно-правових актів, 
чинних у державній системі СФД; 

− здійснює методичне керівництво органів виконавчої влади, 
постачальників документів, підприємств СФД та Баз зберігання з питань 
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створення, формування, ведення та використання галузевого СФД; 
− погоджує Загальні переліки; 
− погоджує Програми; 
− координує хід реалізації Програм; 
− контролює додержання органами виконавчої влади, постачальниками 

документів, підприємствами СФД та Базами зберігання вимог законодавства з 
питань створення, формування, ведення та використання галузевого СФД; 

− погоджує узагальнені плани постачання документації та виготовлення 
документів галузевого СФД; 

– реєструє виготовлені документи галузевого СФД у Державному реєстрі 
документів страхового фонду документації України. 

5.1.6 Підприємства СФД під час створення та формування галузевого СФД 
− взаємодіють з постачальниками документів стосовно виконання робіт зі 

створення та формування галузевого СФД; 
− визначають разом з постачальниками документів достатній комплект 

документів для розробки Програм з метою створення галузевого СФД; 
− укладають договори з постачальниками документів на виконання робіт з 

виготовлення документів галузевого СФД; 
− беруть участь у розробленні підприємствами (установами, організаціями) 

планів постачання документації та виготовлення документів СФД на планований 
рік; 

− складають план виготовлення та передавання на зберігання документів 
СФД на планований рік; 

– виконують заходи з підготовки документації для виготовлення документів 
СФД; 

− виготовляють документи СФД та передають їх до Баз зберігання; 
− складають звіти про виконання плану виготовлення та передавання на 

зберігання документів галузевого СФД за звітний період. 
5.1.7 Бази зберігання накопичують документи галузевого СФД, здійснюють 

їх облік та довгострокове зберігання. 
 

5.2 Порядок створення та формування галузевого страхового фонду 
документації на промислову продукцію господарського призначення 
 

5.2.1. Порядок створення та формування галузевого СФД на промислову 
продукцію господарського призначення регламентують ДСТУ 33.202 та 
ДСТУ 33.208. 
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5.2.2 Галузевий СФД на промислову продукцію господарського 
призначення створюють згідно з номенклатурою продукції (виробів), які увійшли 
до Програми. 

5.2.3 Галузевий СФД на промислову продукцію господарського 
призначення включає документи СФД, виготовлені з технічної документації на 
продукцію (вироби) та технологічне устатковання, необхідної у разі поставлення 
продукції на виробництво, експлуатації та ремонту, а також з міждержавних, 
національних стандартів України, стандартів організацій України (зокрема 
галузевих стандартів), доповнень до зазначених стандартів на особливий період та 
стандартів особливого періоду, керівних нормативних документів зі 
стандартизації та метрології, технічних умов України, необхідних для організації 
виробництва продукції, забезпечення виробничої діяльності та (або) відновлення 
об’єктів тощо (далі − нормативна документація) та з нормативної документації 
підприємства, необхідної для виготовлення, експлуатації та ремонту продукції 
(виробів). 

5.2.4 Створення СФД на нормативну документацію, на яку є посилання у 
технічній документації на продукцію (вироби), здійснюють відповідно до 
ДСТУ 33.102. 

5.2.5 Порядок виконання робіт зі створення та формування галузевого СФД 
на промислову продукцію господарського призначення у разі поставлення її на 
виробництво залежить від того, хто є власником технічної документації на 
продукцію. 

Власниками технічної документації на продукцію можуть бути: 
– держава в особі ЦОВВ; 
– юридична або фізична особа – замовник технічної документації; 
– юридична або фізична особа – розробник технічної документації. 
5.2.6 Власник технічної документації – держава в особі ЦОВВ 
5.2.6.1 ЦОВВ 
– видає організаційно-розпорядчий документ, в якому визначає порядок 

організації, терміни виконання робіт зі створення галузевого СФД, відповідальних 
осіб, у тому числі постачальника документів; 

– на основі номенклатури продукції, яку розроблюють на замовлення 
ЦОВВ, складає узагальнений перелік продукції, технічна документація на яку 
підлягає закладенню до СФД, і надсилає його до Департаменту на погодження та 
для координації робіт з розроблення Програми; 

– надсилає постачальникам документів організаційно-розпорядчий 
документ та витяги із затвердженого узагальненого переліку продукції. 

5.2.6.2 Постачальник документів після одержання організаційно-
розпорядчого документа проводить разом з підприємством СФД роботу щодо 
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визначення придатності технічної документації для виготовлення за нею 
документів СФД за правилами, встановленими у ДСТУ 33.105, складає перелік 
розробленої продукції, технічна документація на яку має бути закладена до 
галузевого СФД та надсилає його до ЦОВВ у термін, визначений в організаційно-
розпорядчому документі. 

5.2.6.3 ЦОВВ аналізує надіслані переліки та пропозиції постачальників 
документів і на основі їх у двомісячний термін розроблює у двох примірниках та 
затверджує в установленому порядку Програму за погодженням з Департаментом. 
Один примірник Програми призначений для ЦОВВ, другий – для Департаменту. 

5.2.6.4 У двотижневий строк після затвердження Програми ЦОВВ 
направляє витяги з Програми до відповідних постачальників документів для 
організації робіт із закладення до СФД технічної документації, один примірник 
Програми – до Департаменту для координації робіт із закладення до СФД 
технічної документації. Другий примірник Програми залишається у розробника 
Програми. 

5.2.6.5 Департамент аналізує Програму та надсилає витяги з неї відповідним 
підприємствам СФД для організації робіт зі щорічного планування виготовлення 
документів СФД. 

5.2.6.6 Відповідно до отриманих витягів із Програми постачальник 
документів щорічно розробляє і узгоджує з відповідним підприємством СФД план 
постачання документації та виготовлення документів СФД на наступний рік та 
надає для узагальнення до центрального органу виконавчої влади. 

5.2.6.7 ЦОВВ затверджує узагальнений план постачання документації та 
виготовлення документів СФД та направляє його на погодження до Департаменту 
для координування робіт з виготовлення документів СФД та контролю за їх 
виконанням, а витяги з нього – кожному постачальнику документів для 
організації роботи з підготовки та відправлення документації для виготовлення 
документів СФД. 

5.2.6.8 Департамент погоджує узагальнені плани постачання документації та 
виготовлення документів СФД і надсилає витяги з них до відповідних 
підприємств СФД. 

5.2.6.9 На основі планів постачання документації та виготовлення 
документів СФД підприємство СФД розробляє план виготовлення та передавання 
на зберігання документів СФД за формою та правилами, які встановлено 
комплексом нормативних документів системи "Страховий фонд документації". 

5.2.7 Власник технічної документації – юридична чи фізична особа – 
замовник технічної документації 
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5.2.7.1 Юридичні та фізичні особи, які є власниками технічної документації, 
звертаються з пропозиціями щодо закладення до СФД технічної документації у 
разі поставлення продукції на виробництво безпосередньо до Департаменту. 

Департамент розглядає звернення, погоджує переліки розроблюваної 
продукції, технічна документація на яку підлягає закладенню до СФД, приймає 
рішення про строки виконання робіт, визначає підприємство СФД, надає дозвіл на 
проведення відповідних робіт та повідомляє про це власника технічної 
документації. 

5.2.7.2 Власник технічної документації визначає постачальника документів. 
Постачальником документів може бути власник технічної документації чи 
розробник технічної документації, згідно з окремим договором між розробником 
технічної документації та її власником. 

5.2.7.3 Постачальник документів укладає з відповідним підприємством СФД 
договір щодо закладення до СФД технічної документації, в якому повинні бути 
визначені обсяги технічної документації, строки виконання робіт тощо. 

5.2.7.4 Постачальник документів розробляє та узгоджує з відповідним 
підприємством СФД річний план постачання документації та виготовлення 
документів СФД. 

5.2.7.5 На основі планів постачання документації та виготовлення 
документів СФД підприємство СФД до 01 листопада року, який передує 
планованому, розробляє план виготовлення та передавання на зберігання 
документів СФД за формою та правилами, які встановлено комплексом 
нормативних документів системи "Страховий фонд документації". 

5.2.8 Власник технічної документації – юридична чи фізична особа – 
розробник технічної документації 

5.2.8.1 Юридичні та фізичні особи – розробники технічної документації 
звертаються з пропозиціями щодо закладення до СФД технічної документації на 
продукцію, розроблену за їх ініціативою, безпосередньо до Департаменту. 

Документи в цьому випадку постачає розробник технічної документації. 
Департамент розглядає звернення, погоджує переліки розроблюваної 

продукції, технічна документація на яку підлягає закладенню до СФД у разі 
поставлення продукції на виробництво, приймає рішення про строки виконання 
робіт, визначає підприємство СФД, надає дозвіл на проведення відповідних робіт 
та повідомляє про це власника технічної документації. 

5.2.8.2 Постачальник документів – розробник технічної документації 
укладає з відповідним підприємством СФД договір щодо закладення до СФД 
технічної документації, в якому повинно бути визначено обсяги технічної 
документації, строки виконання робіт тощо. 

5.2.8.3 Постачальник документів розробляє та узгоджує з відповідним 
підприємством СФД річний план постачання документації та виготовлення 
документів СФД. 
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5.2.8.4 На основі планів постачання документації та виготовлення 
документів СФД підприємство СФД до 01 листопада року, який передує 
планованому, розробляє план виготовлення та передавання на зберігання 
документів СФД за формою та правилами, які встановлено комплексом 
нормативних документів системи "Страховий фонд документації". 

5.2.9 Постачальник документів готує та відправляє технічну документацію 
виготовлену на паперових та/або електронних носіях інформації, до підприємства 
СФД у терміни, встановлені Програмою або договором, оплачує роботи з 
виготовлення документів СФД. 

5.2.10 Підприємства СФД виготовляють документи СФД згідно з порядком, 
установленим у ДСТУ 33.202. 

5.2.11 Підприємства СФД і Бази зберігання виконують, відповідно до своїх 
повноважень, постачання та приймання документів СФД на довгострокове 
зберігання за правилами, які встановлено комплексом нормативних документів 
системи "Страховий фонд документації". 

5.2.12 Форми документів, які використовують під час створення та 
формування галузевого СФД на промислову продукцію господарського 
призначення, наведено в додатках Б.1–Б.11. 

 
5.3 Порядок створення та формування галузевого страхового фонду 

документації на об’єкти підприємств галузей 
 
5.3.1 ПДБ закладають до галузевого СФД з метою користування у разі 

проведення будівельних (відбудовчих) робіт на об’єктах будівництва підприємств 
галузей під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період у 
випадку втрати або псування оригіналів документів. 

5.3.2 Склад ПДБ регламентують нормативними документами систем ДСТУ, 
ДБН та ВБН. 

5.3.3 Створення галузевого СФД на об’єкти будівництва здійснюють 
відповідно до ДСТУ 33.201, ДСТУ 33.110 та ДСТУ 33.112. 

5.3.4 Галузевий СФД на об’єкти будівництва створюють з проектної 
документації з усіма змінами, внесеними у процесі будівництва, виконавчої 
документації, необхідної для проведення будівельних (відбудовчих) робіт, і 
нормативної документації, яку включено до складу ПДБ. 

Створення страхового фонду нормативної документації та відомчої 
нормативної документації у сфері будівництва, на яку є посилання у ПДБ, 
здійснюють за порядком, встановленим ДСТУ 33.102. 

5.3.5 ЦОВВ 
– видає організаційно-розпорядчий документ, в якому визначає порядок 

організації, терміни виконання робіт зі створення галузевого СФД на об’єкти 
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будівництва підприємств галузі, службу (підрозділ) з питань створення та ведення 
СФД, відповідальних осіб; 

– визначає та затверджує перелік підприємств галузі, на об’єкти 
будівництва яких створюється галузевий СФД; 

– направляє до цих підприємств розпорядчі документи щодо створення 
галузевого СФД на об’єкти будівництва та витяги з переліку підприємств галузі. 

5.3.6 Підприємство, яке включене до витягу з переліку підприємств галузі, в 
термін, установлений ЦОВВ, визначає перелік об’єктів будівництва підприємства 
та документації на них для створення галузевого СФД (далі – Перелік ОБ) таким 
чином: 

– проводить заходи сумісно з підприємствами СФД щодо визначення стану, 
комплектності та обсягів документації, необхідної для створення галузевого СФД; 

– розробляє, затверджує Перелік ОБ, направляє його до ЦОВВ для 
розроблення проекту Програми. 

5.3.7 Підприємство галузі, якщо воно не є постачальником документів, 
– у термін, установлений договором з постачальником документів, 

розроблює, узгоджує та затверджує Перелік ОБ; 
– направляє затверджений Перелік ОБ до відповідного ЦОВВ на 

погодження та для розроблення проекту Програми. 
5.3.8 ЦОВВ на основі затверджених Переліків ОБ 
– розробляє у двох примірниках, погоджує з Департаментом та затверджує 

Програму; 
– передбачає видатки на її реалізацію відповідно до Бюджетного кодексу 

України та згідно з термінами створення СФД на об’єкти будівництва, 
зазначеними у Програмі. 

5.3.9 Підприємство галузі, яке з будь-яких причин не включене до 
Програми, але вважає за доцільне створення СФД на об’єкти будівництва, подає 
відповідну пропозицію до ЦОВВ. 

5.3.10 ЦОВВ на підставі наданої пропозиції розробляє доповнення до 
Програми з зазначенням у назві Програми – "Доповнення №", узгоджує та 
затверджує його згідно з вимогами 5.3.6. 

5.3.11 ЦОВВ у двотижневий термін після затвердження направляє 
– один примірник Програми – до Департаменту для координації та 

контролю за створенням галузевого СФД на об’єкти будівництва; 
– витяги із Програми – до відповідних підприємств галузі для організації та 

виконання робіт з підготовки та постачання ПДБ для створення галузевого СФД 
на об’єкти будівництва. 
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Другий примірник Програми залишається у ЦОВВ для координації та 
контролю за виконанням робіт підприємствами галузі згідно з затвердженою 
Програмою. 

5.3.12 Департамент аналізує Програму та надсилає витяги з неї відповідним 
підприємствам СФД для організації робіт щорічного планування виготовлення 
документів СФД. 

5.3.13 Підприємство галузі після одержання витягу з Програми у термін, 
установлений ЦОВВ, укладає договори з відповідним підприємством СФД щодо 
виготовлення документів СФД, узгоджує з підприємством СФД та затверджує 
план постачання документації та виготовлення документів СФД на об’єкти 
будівництва на планований рік. 

Якщо підприємство галузі не є постачальником документів, для виконання 
вищезазначених заходів підприємство галузі укладає договори з постачальником 
документів. 

5.3.14 Підприємство СФД на підставі витягів із Програм, планів постачання 
документації та договорів з підприємствами галузі щорічно у термін до 01 грудня 
року, що передує планованому, розробляє, погоджує з Департаментом та 
затверджує план виготовлення та передавання на зберігання документів СФД. 

5.3.15 Постачальник документів готує та відправляє документацію на 
об’єкти підприємств галузей, виготовлену на паперових та/або електронних 
носіях інформації, до підприємства СФД у терміни, встановлені Програмою або 
договором, оплачує роботи з виготовлення документів СФД. 

5.3.16 На об’єкт будівництва, який приймається в експлуатацію у рік 
будівництва, створення СФД допускається проводити за окремим договором між 
підприємством галузі, замовником будівництва (власником) об’єкта та 
підприємством СФД без розроблення доповнення до Програми. 

5.3.17 Форми документів, які використовують під час створення та 
формування галузевого СФД на об’єкти будівництва, наведено в додатках В.1 – 
В.5. 

 

5.4 Порядок створення та формування галузевого страхового фонду 
документації на об’єкти систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків 

 
5.4.1 Основою для планування робіт зі створення СФД на об’єкти СЖТЗ є 

переліки підприємств (установ, організацій) СЖТЗ, на об’єкти яких необхідно 
створювати СФД, переліки та реєстри підприємств та об’єктів, визначених 
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державними нормативно-правовими актами [7, 8, 9] та іншими документами 
згідно з законодавством України (далі – Перелік підприємств СЖТЗ). 

Створення галузевого СФД на об’єкти СЖТЗ здійснюють відповідно до 
ДСТУ 33.209. 

5.4.2 ЦОВВ на підставі нормативно-правових актів України [2, 3] щодо 
створення галузевого СФД 

– видає розпорядчий документ, в якому визначає порядок організації, 
службу (підрозділ) або призначає відповідальну особу з питань створення та 
ведення СФД, терміни виконання робіт зі створення галузевого СФД на об’єкти 
СЖТЗ; 

– складає Переліки підприємств СЖТЗ по кожному напрямку основної 
діяльності та затверджує їх після погодження Департаментом. 

5.4.3 ЦОВВ до Переліків підприємств СЖТЗ включає підприємства 
(установи, організації) СЖТЗ, які входять до сфери його управління. 

5.4.4 ЦОВВ направляє до підприємств, юридичних або фізичних осіб, у 
власності, користуванні або віданні яких є об’єкти СЖТЗ, на які необхідно 
створювати СФД (далі – відповідальні особи), витяги з розпорядчого документа 
та затвердженого Переліку підприємств СЖТЗ. 

5.4.5 Відповідальна особа відповідно до витягу з розпорядчого документа 
– складає перелік об’єктів СЖТЗ підприємства, на які буде створюватись 

СФД (далі – Перелік об’єктів СЖТЗ); 
– визначає постачальника документів; 
– укладає з постачальником документів договір на складання переліку 

документації на об’єкти СЖТЗ підприємств (установ, організацій) для створення 
галузевого СФД згідно з Переліком об’єктів СЖТЗ, якщо сама не є 
постачальником документів. 

5.4.6 Постачальник документів згідно з договором складає, затверджує 
переліки документації на об’єкти СЖТЗ підприємств (установ, організацій) та 
надає їх відповідальній особі. 

5.4.7 Відповідальна особа 
– поєднує всі переліки в один Перелік об’єктів СЖТЗ та документації на 

них, затверджує його і надсилає до ЦОВВ на погодження та для включення до 
Програми; 

– зазначає познаку документів СФД, які було виготовлено в складі 
страхових фондів інших за призначенням, у колонці "Примітка" Переліку об’єктів 
СЖТЗ та документації на них. 

23 



МР-75.2-37763687-011:2014 

5.4.8 Познака надається документу СФД після його виготовлення згідно з 
ДСТУ 33.104. Познака документа СФД фіксується у відомості комплектів (далі – 
ВК) згідно з ДСТУ 33.112 та ДСТУ 33.114. 

5.4.9 ЦОВВ на основі Переліків об’єктів СЖТЗ та документації на них 
розроблює проекти Програм на об’єкти СЖТЗ певного напрямку діяльності, 
погоджує їх з Департаментом, затверджує та надсилає до 

– відповідальних осіб витяги з Програм для підготування та відправлення 
документації на об’єкти СЖТЗ до підприємств СФД; 

– Департаменту один примірник кожної Програми для координації та 
контролю за ходом робіт з формування СФД на об’єкти СЖТЗ. 

5.4.10 До Програми не долучають документацію, з якої вже виготовлено 
документи СФД у складі страхових фондів інших за призначенням. 

5.4.11 Департамент аналізує Програму та надсилає витяги з неї відповідним 
підприємствам СФД для організації робіт зі щорічного планування виготовлення 
документів СФД. 

5.4.12 Відповідальна особа 
– розроблює план постачання документації та виготовлення документів 

СФД на об’єкти СЖТЗ на підставі Програми; 
– погоджує його з підприємством СФД, затверджує та подає до ЦОВВ для 

формування галузевого СФД. 
5.4.13 ЦОВВ на підставі планів постачання документації, отриманих від 

відповідальних осіб, формують узагальнений план постачання документації, 
затверджують його та надають до Департаменту для координації робіт зі 
створення галузевого СФД. 

5.4.14 Департамент витяги з плану постачання документації скеровує до 
підприємств СФД. 

5.4.15 Відповідальна особа на підставі плану постачання документації 
– укладає з постачальником документів договір на підготування та 

відправлення документації на об’єкти СЖТЗ до підприємства СФД, якщо сама не 
є постачальником документів; 

– укладає договір з підприємством СФД на виготовлення документів СФД; 
– готує та відправляє документацію на об’єкти СЖТЗ, виготовлену на 

паперових та/або електронних носіях інформації, до підприємства СФД, якщо 
сама є постачальником документів. 

5.4.16 Керівник підприємства (установи, організації), яка є постачальником 
документів, згідно з договором та планом постачання документації готує та 
надсилає до підприємства СФД документацію на об’єкти СЖТЗ та 
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комплектувальні документи страхового фонду для формування галузевого СФД 
на об’єкти СЖТЗ, складені згідно з ДСТУ 33.112 та/або ДСТУ 33.114. 

5.4.17 Підприємство СФД на основі витягів з Програм і плану постачання 
документації розроблює, погоджує з Департаментом та затверджує план 
виготовлення та передавання на зберігання документів СФД. 

5.4.18 Виготовлення документів СФД і передавання їх на зберігання 
здійснює підприємство СФД у терміни та в обсягах, встановлених планом 
виготовлення та передавання на зберігання документів галузевого СФД і 
договором з відповідальною особою. 

5.4.19 Форми документів, які використовують під час створення та 
формування галузевого СФД на об’єкти систем життєзабезпечення і 
транспортних зв’язків, наведено в додатках А1, Г.1 – Г.4. 

 

5.5 Порядок створення та формування галузевого страхового фонду 
документації на об’єкти культурної спадщини та культурні цінності 

 
5.5.1 Створення галузевого СФД на об’єкти КСЦ здійснюють відповідно до 

ДСТУ 33.109, ДСТУ 33.203 та ДСТУ 33.204. 
5.5.2 Галузевий СФД на об’єкти КСЦ створюють з метою:  
– збереження інформації про об’єкти КСЦ шляхом виготовлення документів 

СФД; 
– відтворення з документів страхового фонду копій науково-проектної, 

науково-дослідної, історико-містобудівної, облікової та фондової документації, 
забезпечення ними користувачів для проведення реставрації, реабілітації, 
музеєфікації, ремонту, відбудови та відтворення об’єктів КСЦ у разі втрати, 
пошкодження або недоступності оригіналів документації. 

5.5.3 Галузевий СФД створюють на об’єкти КСЦ занесені до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України, Державного реєстру національного 
культурного надбання, інших списків, описів, переліків, каталогів об’єктів 
культурної спадщини та предметів, що становлять культурну цінність. 

5.5.4 Галузевий СФД на об’єкти КСЦ створюється за такими напрямами: 
– об’єкти культурної спадщини: об’єкти археологічні, історичні, 

монументального мистецтва; архітектури, містобудування, садово-паркового 
мистецтва, ландшафтні, науки і техніки; 

– культурні цінності: історичні та археологічні предмети, твори живопису, 
графіки, скульптури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва; 
природничі матеріали, рукописи, стародруки, рідкісні видання всіх видів друку, 
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архівні матеріали, інші предмети і колекції, що мають культурну цінність. 
5.5.5 Власники об’єктів КСЦ створюють СФД з урахуванням особливостей, 

що визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері культури і 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері створення і функціювання державної системи СФД. 

5.5.6 ЦОВВ на підставі нормативно-правових актів у сфері створення СФД 
видають розпорядчі документи про створення (формування) галузевого СФД на 
об’єкти КСЦ, за яким 

– визначають службу (підрозділ) з питань створення та ведення галузевого 
СФД; 

– призначають керівника, відповідальних виконавців служби (підрозділу), 
визначають коло їх обов’язків; 

– визначають порядок створення та терміни виконання робіт зі створення 
галузевого СФД. 

5.5.7 ЦОВВ на основі Державного реєстру нерухомих пам’яток України, 
Державного реєстру національного культурного надбання, інших списків, описів, 
переліків, каталогів об’єктів культурної спадщини та предметів, що становлять 
культурну цінність, складають та затверджують власний перелік об’єктів 
культурної спадщини та культурних цінностей, на які буде створюватись 
галузевий СФД (далі – Перелік КСЦ). 

5.5.8 ЦОВВ направляють 
– до Департаменту копію затвердженого Переліку КСЦ для контролювання 

робіт з розроблення Програми; 
– до власників об’єктів КСЦ витяги із затвердженого Переліку КСЦ, до 

якого включено об’єкти, що перебувають у їх власності, та розпорядчий документ 
про створення галузевого СФД на ці об’єкти. 

5.5.9 Власник об’єктів КСЦ згідно з розпорядчим документом визначає 
постачальника документів. 

5.5.10 Власник об’єктів КСЦ складає та затверджує перелік документації на 
об’єкти, що перебувають у його власності, згідно з витягом із Переліку КСЦ, за 
потреби, погоджує його із спеціальною науково-дослідною (проектною) 
реставраційною установою (організацією), яка цю документацію розробляла. 

5.5.11 Власник об’єктів КСЦ, якщо він не є постачальником документів, 
надсилає постачальнику документів витяг із затвердженого Переліку КСЦ та 
укладає з ним договір на складання переліку документації, на яку буде 
створюватись СФД. 
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5.5.12 Керівник підприємства, установи або організації, яка є 
постачальником документів, складає та затверджує перелік документації на 
об’єкти КСЦ, на яку буде створюватись СФД, та направляє його власникові 
об’єктів згідно з договором. 

5.5.13 У перелік документації на об’єкти КСЦ, на яку буде створюватись 
СФД, включають документацію в обсязі, необхідному для збереження усієї 
наявної інформації про зазначені об’єкти. 

5.5.14 Власник об’єктів КСЦ надсилає затверджений перелік документації 
на об’єкти КСЦ, які перебувають у його власності, до ЦОВВ, до сфери управління 
якого він належить, для включення зазначених об’єктів до Програми. 

5.5.15 ЦОВВ на основі затверджених переліків документації на об’єкти 
КСЦ розробляє Програму. 

5.5.16 Програму поділяють, як правило, на такі структурні елементи: 
а) титульний аркуш; 
б) основна частина; 
в) додатки. 
Програму розроблюють у двох примірниках. 
На титульному аркуші Програми зазначають 
– назву Програми; 
– назву ЦОВВ, що розробив Програму; 
– термін реалізації Програми. 
У загальному вигляді основна частина Програми повинна містити такі 

розділи: 
– обґрунтування потреби розроблення Програми; 
– мета та основні завдання Програми; 
– механізм реалізації Програми; 
– механізм контролювання робіт за Програмою; 
– строк формування СФД у планованому періоді; 
– фінансове забезпечення Програми (вартість та джерела фінансування 

робіт з формування галузевого СФД); 
– очікувані результати. 
5.5.17 ЦОВВ затверджує обидва примірники Програми після погодження з 

Департаментом. 
5.5.18 Кошти на реалізацію Програми щодо об’єктів КСЦ державної форми 

власності ЦОВВ до 01 квітня поточного року включають у бюджетний запит 
цього ж року згідно з термінами, зазначеними в Програмі. 
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Реалізацію Програми щодо об’єктів приватної форми власності здійснюють 
за кошти власників об’єктів або з інших джерел, передбачених законодавством 
України. 

5.5.19 ЦОВВ у сфері охорони культурної спадщини направляє 
– до Департаменту один примірник затвердженої Програми для контролю за 

ходом робіт з формування галузевого СФД; 
– до власників об’єктів КСЦ витяги з затвердженої Програми для 

підготовки та відправки документації до підприємств СФД. 
5.5.20 Власник об’єктів КСЦ, якщо він є постачальником документів, на 

основі витягу із затвердженої Програми 
– укладає договір із підприємством СФД на виготовлення документів СФД; 
– готує та відправляє документацію на об’єкти КСЦ, що перебувають у його 

власності, до підприємства СФД для виготовлення документів СФД. 
5.5.21 Власник об’єктів КСЦ, якщо він не є постачальником документів, на 

основі витягу із затвердженої Програми 
– укладає договір із підприємством СФД на виготовлення документів СФД; 
– направляє до постачальника документів витяг із затвердженої Програми 

для підготування та відправлення документації до підприємства СФД згідно з 
договором. 

5.5.22 Департамент складає витяги з Програми та направляє їх до 
підприємств СФД для виготовлення документів СФД. 

5.5.23 Постачальник документів на основі витягу з Програми розроблює 
план постачання документації та виготовлення документів СФД на об’єкти КСЦ. 

5.5.24 Постачальник документів затверджує план постачання документації 
після його погодження власником об’єкта КСЦ, з яким укладено договір, та 
підприємством СФД, до якого документація відправлятиметься. 

5.5.25 Постачальник документів готує та відправляє документацію, 
виготовлену на паперових та/або електронних носіях інформації, до підприємства 
СФД у терміни, встановлені Програмою або договором, оплачує роботи з 
виготовлення документів СФД. 

5.5.26 Форми документів, які використовують під час створення та 
формування галузевого СФД на об’єкти культурної спадщини та культурні 
цінності, наведено в додатках Д.1 – Д.7. 
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6 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО 
ФОНДУ 

 
6.1 Підприємство (установа, організація)-постачальник документів обстежує 

документацію, забезпечує відповідність документації фактичному стану об’єкта, 
визначає достатній комплект документації на промислову продукцію 
господарського призначення, необхідний для експлуатації (ремонту) продукції 
господарського призначення та у разі поставлення продукції на виробництво; на 
об’єкт будівництва, об’єкт СЖТЗ для проведення будівельних (відбудовчих) робіт 
під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період; на об’єкти 
КСЦ, для збереження інформації про них на випадок втрати, псування оригіналу 
документа і несе відповідальність за його повноту та якість. 
 

6.2 Підготування та постачання документації до підприємств СФД 
постачальники документів виконують за територіальною належністю 
підприємства (установи, організації), у терміни та в обсягах, що встановлені 
планами постачання документації та виготовлення документів СФД. 

6.3  Підготування та постачання документації на промислову продукцію 
господарського призначення виконують згідно з ДСТУ 33.202. 

6.4 Комплектність та технічні вимоги до документації на промислову 
продукцію повинні відповідати ДСТУ 33.105, ДСТУ 33.110. 

Документація, яку подають для виготовлення документів СФД, повинна 
відповідати вимогам стандартів ЄСКД, ЄСТД, СПДБ, системи "Репрографія. 
Мікрографія". 

Через неможливість виготовляти на підприємстві (установі, організації) 
придатні для створення документів СФД дублікати (враховані копії) застосованих 
комплектів документів, підприємства (установи, організації) до 01 травня року, 
що передує планованому, направляють заявки на поставку повного комплекту 
застосованих документів підприємствам (установам, організаціям)-власникам 
оригіналів (копію заявки направляють до підприємства СФД). У заявці 
зазначають позначення запитуваного комплекту документів, термін його подання 
для створення документів СФД, поштові реквізити одержувача документації. 

Підприємство (установа, організація)-власник оригіналів зобов’язане у 
термін, зазначений у заявці, забезпечити підприємство (установу, організацію)-
виробника документацією, придатною для виготовлення з неї документів СФД. 

6.5 До документації, яку відправляють для виготовлення документів СФД, 
повинні бути внесені усі наявні зміни. 
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6.6 Комплект конструкторських документів на виріб повинен включати 
повний комплект документів згідно з ГОСТ 2.102, за винятком конструкторських 
документів на закуплені та скооперовані вироби. 

6.7 До комплекту технологічних документів на виріб треба включати 
документи згідно з ГОСТ 3.1102, а також конструкторські, а за потреби, і 
технологічні документи на технологічне оснащення та технологічне устатковання, 
необхідні під час вироблення, експлуатації та ремонту виробу. 

6.8 Повноту комплекту документів на виріб для створення галузевого СФД 
визначає комплектувальний документ СФД. 

Комплектувальним документом СФД є ВК. За правильність оформлення 
комплектувальних документів несе відповідальність постачальник документів. 

За окремим договором між постачальником документів і підприємством 
СФД комплектувальні документи СФД може розроблювати підприємство СФД. 

6.9 ВК розроблюють 
– на кожний виріб та на кожну зуніфіковану складову частину виробу, 

документація на які підлягає закладенню до СФД; 
– на кожну одиницю технологічного оснащення та технологічного 

устатковання. 
6.10 Допускається розробляти ВК на групу однорідних виробів з 

виділенням у ній загального складу документів цих виробів та документів, які 
належать кожному виробу. 

6.11 До ВК на виріб треба включати документи із відомості специфікацій та 
із специфікацій, у тому числі фотошаблони та документи, виконані на машинних 
носіях. 

Стандартні вироби, які включені до специфікації і для виготовлення яких 
випущено конструкторську документацію (далі – КД), записують до ВК за 
позначенням основного конструкторського документа. Ці документи направляють 
з комплектом документів для виготовлення документів СФД. 

6.12 Запис документів до ВК виконують у порядку зростання їх позначень, 
запис нормативної документації – за категоріями, а у межах однієї категорії – за 
збільшенням позначень документів. 

Державні та міждержавні стандарти, на які є посилання у КД на виріб, у ВК 
на виріб не зазначають. 

6.13 ВК на виріб повинна бути підписана головними фахівцями 
підприємства, узгоджена з представником замовника на підприємстві, у разі його 
наявності, та затверджена керівництвом підприємства. 
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6.14 З першою партією документації підприємство направляє три 
примірники ВК (оригінал і дві копії) та акт, що підтверджує повноту комплекту 
документів на виріб. 

Якщо виготовлення виробу здійснюється на декількох підприємствах, 
підприємство галузі, відповідальне за випуск усього виробу, повинно подати з 
комплектувальним документом страхового фонду копію схеми розподілу виробу 
на складові частини, виконану згідно з ГОСТ 2.711. 

6.15 ВК зберігають на підприємстві галузі у спеціальній справі на правах 
оригіналу відповідно до вимог ГОСТ 2.501. Під час передачі документації на 
виріб іншому підприємству разом з нею передають оригінали (копії) ВК. 

6.16 Вимоги до підготування ПДБ на об’єкти підприємств галузей 
регламентує ДСТУ 33.112. 

6.17 ПДБ, з якої виготовляють документи СФД, повинна відповідати 
вимогам чинних нормативних документів щодо комплектності, якості, 
відповідності фактичному стану об’єкта. Комплектувальні і супровідні документи 
повинні бути правильно оформлені. 

6.18 Визначаючи комплектність ПДБ, керуються вимогами ДСТУ 33.110 та 
інших національних і міждержавних нормативно-правових документів, які її 
регламентують. 

6.19 Некомплектна ПДБ і така, що не відповідає вимогам нормативних 
документів системи "Страховий фонд документації", підлягає поверненню 
постачальнику документів на доопрацювання в повному обсязі. 

6.20 Підготування ПДБ полягає в комплектуванні документів, приведенні 
документації до вимог комплексів стандартів та до фактичного стану об’єкта, 
складанні ВК ПДБ та забезпеченні постачання комплекту документів у повному 
обсязі відповідно до ВК ПДБ. 

6.21 На мікрофільмування повинні направлятися копії ПДБ згідно з 
ГОСТ 2.501 або оригінали у випадках, зазначених у ГОСТ 21.203. 

6.22 До складу СФД на об’єкти будівництва включають таку ПДБ: 
– проектну та виконавчу документацію, за якою здійснено будівництво 

об’єкта та інженерних мереж; 
– типову проектну і нормативну документацію, що виконує функції робочої 

документації; 
– акти на приховані роботи;  
– акти про обстеження та випробування конструкцій, систем, споруд, 

інженерних мереж, розрахункові схеми, статичні та динамічні розрахунки 
конструкцій; 
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– документи геологічних вишукувань; 
– виконавчі геодезичні креслення (схеми) фактичного розташування 

інженерних мереж, розбивочної основи для будівництва, інші документи на 
геодезичні роботи в процесі будівництва; 

– паспорти на будівельні конструкції і матеріали; 
– паспорти об’єктів будівництва. 
6.23 Постачальник документів виконує відбір та комплектування ПДБ на 

кожний окремий об’єкт будівництва підприємства галузі згідно з вимогами 
ДСТУ Б А.2.4-4. 

Склад та обсяг ПДБ повинен бути достатнім для проведення будівельних, 
відбудовчих або ремонтних робіт на об’єкті будівництва. 

Склад ПДБ за марками, встановлений у ДБН і стандартах комплексу СПДБ, 
та основний склад документації за марками проекту наведено в додатку Е. 

6.24 У ПДБ повинні бути внесені всі чинні зміни згідно з вимогами 
ДСТУ Б А.2.4-4. 

6.25 У разі непридатності правдників (дублікатів, копій) ПДБ до 
виготовлення документів СФД, постачальник документів здійснює їх відновлення 
згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 13.1.002, ГОСТ 21.203, ГОСТ 2.501. 

6.26 Постачальник документів розроблює та затверджує ВК ПДБ і 
забезпечує подання ПДБ у складі та обсязі відповідно до ВК ПДБ. 

ВК ПДБ складають на об’єкт будівництва у цілому та на кожну будівлю й 
споруду. 

6.27 Постачальник документів забезпечує відповідність ПДБ вимогам 
стандартів СПДБ, ЄСКД та системи "Репрографія. Мікрографія". 

6.28 Підготовлену ПДБ постачальник документів відправляє до 
підприємства СФД однією або декількома партіями, залежно від обсягу ПДБ. 

6.29 З першою партією ПДБ постачальник документів направляє у двох 
примірниках (правдник і копію) ВК ПДБ. 

6.30 У разі відправлення комплекту ПДБ декількома партіями або декількох 
комплектів однією партією, постачальник документів складає супровідний 
документ на партію – супровідний перелік (далі – СП) та направляє його у двох 
примірниках (правдник і копію) разом з партією ПДБ. 

6.31 У разі відправлення комплекту ПДБ на один об’єкт однією партією, 
супровідним документом на партію є ВК ПДБ. 

6.32 Технічні вимоги до підготування і відправлення ПДБ, оформлення 
ВК ПДБ та СП визначають чинні нормативні документи системи "Страховий 
фонд документації". 
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6.33 Підготування та постачання документації для виготовлення документів 
СФД на об’єкти КСЦ виконують згідно з порядком, установленим ДСТУ 33.106, 
ДСТУ 33.107, ДСТУ 33.109, ДСТУ 33.110, ДСТУ 33.203 ДСТУ 33.204. 

6.34 Для створення галузевого СФД на об’єкти культурної спадщини з 
метою використання при проведенні відбудовчих робіт (фрагментарна, цілісна 
реставрація; консервація; ремонт) постачальник документів подає правдники 
(дублікати ) НПД, до складу якої входять: 

– вихідно-дозвільна документація; 
– комплексні наукові дослідження; 
– робоча документація; 
– науково-реставраційний звіт. 
6.35 Склад документації для проведення відбудовчих робіт на об’єктах 

культурної спадщини в кожному конкретному випадку уточнюється 
спеціалізованою організацією- розробником НПД при закладанні документації до 
СФД. 

6.36 Виконавча документація на об’єкт культурної спадщини повинна 
відповідати фактичному стану об’єкта на час початку підготування до закладання 
до СФД. 

6.37 При закладанні до галузевого СФД НПД на історичні містобудівні, 
архітектурні або садово-паркові комплекси (ансамблі), склад документації 
повинен включати НПД на кожну окрему пам’ятку, яка входить до комплексу. 

6.38 НПД, яка закладається до галузевого СФД спеціалізованими 
організаціями, повинна бути обов’язково узгоджнена з державними органами 
охорони культурної спадщини і відповідати вимогам стандартів національної 
системи стандартизації України. 

6.39 Для створення галузевого СФД на об’єкти культурної спадщини 
подають облікову документацію, до складу якої включають такі документи: 

– облікову картку; 
– паспорт; 
– коротку історичну довідку; 
– акт технічного стану; 
– довідку про майнову цінність. 
6.40 До складу облікової документації на комплекси (ансамблі), які утворені 

історичними будинками, спорудами або монументальною скульптурою, 
включають облікову картку і паспорт на комплекс (ансамбль) в цілому, облікову 
картку, паспорт, акт технічного стану на кожний окремий об’єкт, що входить до 
складу комплексу (ансамблю), генеральний план з позначенням меж комплексу 
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(ансамблю) і кожного окремого об’єкта, а також зон охорони, матеріали 
фотофіксації як окремих об’єктів, так і загального вигляду всього комплексу 
(ансамблю). 

На твори мистецтва (розписи, мозаїку, ліпнину, кераміку тощо) нерухомого 
об’єкта культурної спадщини складають облікові картки і паспорти на внутрішнє 
та зовнішнє оздоблення. Ці облікові картки і паспорти додають до облікових 
карток і паспортів нерухомого об’єкта культурної спадщини. 

6.41 Готують і відправляють документацію на культурні цінності 
безпосередньо фіхівці закладу, в якому вони зберігаються. 

Комплектність, склад, технічні вимоги до документації на культурні 
цінності повинні відповідати ДСТУ 33.109. 

6.42 Документація на культурні цінності, яка підлягає закладанню до 
галузевого СФД, складається з документів державного обліку, наукового 
вивчення, реставрації рухомих предметів, фіксації їх зображення тощо. 

Постачальник документів подає документацію на культурні цінності в 
існуючому стані без спеціальної підготовки (без поміток, поправок, склеювань, 
наводок тощо). 

6.43 Підготування та відправлення документації на об’єкти КСЦ для 
виготовлення документів СФД здійснюють у терміни та обсягах, визначених 
планами постачання документації відповідно до вимог національних стандартів 
системи "Страховий фонд документації". 

6.44 До документації, яку підготовлено для відправлення до підприємства 
СФД, складають комплектувальні документи. 

6.45 Комплектувальні документи складають на кожну партію документації 
на об’єкти КСЦ відповідно до вимог національних стандартів системи "Страховий 
фонд документації". 

6.46 Постачальник документів, який здійснює підготування та відправлення 
документації на об’єкти КСЦ для виготовлення документів СФД за договором, 
складає два примірники комплектувальних документів. 
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7 ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО 
ФОНДУ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ЇХ НА ДОВГОСТРОКОВЕ ЗБЕРІГАННЯ 

 
7.1 Виготовлення та передавання документів СФД на довгострокове 

зберігання здійснюють у терміни та обсягах, визначених у плані виготовлення та 
передавання на зберігання документів СФД. 

7.2 Підприємство СФД здійснює вхідний контроль фізичного стану та 
комплектності документації наданої для виготовлення документів СФД 
постачальником документів, визначає відповідність документації вимогам 
національних стандартів системи "Страховий фонд документації". 

7.3 Підприємство СФД повертає постачальнику документів на 
доопрацювання документацію та комплектувальні документи, якщо вони не 
відповідають вимогам національних стандартів системи "Страховий фонд 
документації", та коригує терміни виконання робіт у плані виготовлення та 
передавання на зберігання документів СФД. 

7.4 Підприємство СФД виготовляє документи СФД на мікрографічній 
плівці за умови, якщо 

– подана документація та комплектувальні документи СФД до неї, які 
виконано на паперових носіях інформації, відповідають вимогам ДСТУ 33.102, 
ДСТУ 33.105, ДСТУ 33.106, ДСТУ 33.107, ДСТУ 33.111 та ДСТУ 33.112; 

– подана документація та комплектувальні документи СФД до неї, які 
виконано на електронних носіях інформації, відповідають вимогам ДСТУ 33.114. 

7.5 Підприємство СФД може виготовляти документи СФД на електронних 
носіях за окремими договорами. 

Якість виконання документації та комплектувальних документів до неї, що 
подаються для виготовлення документів СФД на електронних носіях, повинні 
відповідати вимогам ДСТУ 33.114. 

7.6 Підприємство СФД не пізніше 10 днів після завершення виготовлення 
документів СФД повертає документацію постачальнику документів в його тарі 
партіями такого ж складу, як і під час одержання їх для виготовлення документів 
СФД. 

7.7 До документації, яку повертають постачальнику документів, додають 
оригінали ВК документації з зазначенням познак виготовлених документів СФД. 

7.8 Постачальник документів, який здійснює підготовлення та відправлення 
документації для виготовлення документів СФД за договором, один примірник 
комплектувальних документів із зазначенням познак виготовлених документів 
СФД у ВК документації надсилає власнику об’єкта. 
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7.9 Підприємство СФД після завершення виготовлення документів СФД 
передає їх на довгострокове зберігання. 

7.10 Передавання документів СФД на довгострокове зберігання здійснюють 
відповідно до вимог національних стандартів системи "Страховий фонд 
документації". 

7.11 Підприємство СФД готує та надсилає до Баз зберігання документи 
СФД і комплектувальні документи до них разом із супровідним листом та актом-
описом, оформленими згідно з ДСТУ 33.402. 

7.12 Транспортування документів СФД здійснюють засобами 
спеціалізованих підприємств зв’язку. 

Допускається транспортувати документи СФД спеціалізованим 
транспортом Департаменту та підприємств СФД за письмовим дозволом їхніх 
керівників. 

7.13 Бази зберігання згідно з ДСТУ 33.402 у тримісячний термін з моменту 
надходження документів СФД здійснюють вхідний контроль 

– комплектності поставки документів СФД згідно із супровідним листом та 
актом-описом; 

– оформлення комплектувальних документів СФД на відповідність 
ДСТУ 33.105, ДСТУ 33.106, ДСТУ 33.107, ДСТУ 33.109, ДСТУ 33.112 та 
ДСТУ 33.114; 

– якості виготовлення документів СФД. 
Бази зберігання також здійснюють перевірку наявності документів СФД у 

складі страхових фондів інших за призначенням, про які зазначено у ВК 
документації, та повідомляють про її результати підприємство СФД листом. 

7.14 Бази зберігання приймають на зберігання документи СФД, які пройшли 
вхідний контроль. 

7.15 Бази зберігання подають Департаменту відомості про прийняття 
документів СФД на зберігання. 

7.16 Департамент згідно з відомостями, отриманими від Баз зберігання, 
здійснює державну реєстрацію документів СФД та заносить інформацію про них 
до Державного реєстру документів страхового фонду документації України. 

7.17 Бази зберігання згідно з ДСТУ 33.402 засвідчують в акті-описі факт 
прийняття документів СФД на зберігання, другий примірник якого повертають до 
підприємства СФД. 
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ДОДАТОК А 
(рекомендований) 

ФОРМА ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ (УСТАНОВ, 
ОРГАНІЗАЦІЙ) ГАЛУЗІ ТА ЗРАЗКИ ПРИМІРНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО 

СЛУЖБУ (ПІДРОЗДІЛ) ТА КОМІСІЮ (ГРУПУ) З ПИТАНЬ СТВОРЕННЯ ТА 
ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
 

А.1 Форма Загального переліку підприємств (установ, організацій) галузі 
 
 
ПОГОДЖЕНО 

_______________________________________
Керівник Укрдержархіву (Департаменту) 
 
________________            _______________ 
Особистий підпис                 Розшифрування 

підпису 
 

Дата                                        Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
___________________________________ 
Керівник центрального органу виконавчої 
влади або іншого суб’єкта господарювання  
________________           ______________ 
Особистий підпис                Розшифрування 

підпису 
 
Дата                                      Печатка 
 

 
 

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ 
____________________________________________________________________ , 

назва галузі, центрального органу виконавчої влади 
 

НА ПРОДУКЦІЮ, ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА, ОБ’ЄКТИ СИСТЕМ 
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ,ОБ’ЄКТИ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ЯКИХ 

СТВОРЮЄТЬСЯ СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 

Номер 
позиції 

Назва підприємства, 
установи, організації, 
приватної особи, 

адреса 

Дані про керівника 
(прізвище, ім’я та по 
батькові, телефон, 

телефакс, електронна 
адреса) 

Постачальник 
документів (назва 
підприємства, 
установи, 

організації), адреса 

Примітка 

1 2 3 4 5 
     

     

     

 
Відповідальний 
виконавець  _______     __________________      _______________________ 

Посада      Особистий підпис       Розшифрування підпису 
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А.2 Зразок примірного положення про службу (підрозділ) центрального органу 
виконавчої влади з питань створення та ведення галузевого страхового фонду 
документації 

 
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

___________________________________________________ 
Посада, назва центрального органу виконавчої влади 
________________            ____________________ 
Особистий підпис             Розшифрування підпису 
 
Дата                                     Печатка 

 
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про службу (підрозділ) _________________________________  
назва центрального органу виконавчої влади 

з питань створення та ведення галузевого страхового фонду документації 
 
Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 4 Закону України 

"Про страховий фонд документації України", ДСТУ 33.004–2006 "Страховий 
фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні 
положення". 

 
А.2.1 Загальні положення 
А.2.1.1 Служба (підрозділ) з питань створення та ведення галузевого СФД 

при ____________________________________________ (далі – служба) є органом, 
назва центрального органу виконавчої влади  

утвореним для здійснення повноважень центральним органом виконавчої влади 
щодо створення та ведення галузевого СФД. 

А.2.1.2 У своїй діяльності служба керується Законами України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про страховий фонд документації 
України", "Про культуру", Положенням про технічний захист інформації в 
Україні, затвердженим Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. 
№ 1229/99, Положенням про порядок формування, ведення та використання 
галузевого страхового фонду документації, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319, нормативно-правовими актами 
центрального органу виконавчої влади що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері створення і функціювання державної системи страхового фонду 
документації, нормативними документами з питань створення страхового фонду 
документації та цим Положенням. 

А.2.1.3 Склад служби, граничну чисельність її членів визначає керівництво 
центрального органу виконавчої влади. 
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А.2.2 Основні завдання 
 
Основними завданнями служби є: 
– організація, координація та контроль робіт зі створення та ведення 

галузевого СФД, який є складовою частиною СФД України;  
– складання переліків підприємств, установ та організацій, якими опікується 

відповідний центральний орган виконавчої влади, документація на продукцію, 
об’єкти будівництва, об’єкти систем життєзабезпечення та транспортних зв’язків, 
об’єкти культурної спадщини яких підлягає закладенню до галузевого СФД; 

– вирішення питань щодо визначення фінансування робіт зі створення 
галузевого СФД. 

 
А.2.3 Функції служби 
 
Служба відповідно до покладених на неї основних завдань: 
– готує проект організаційно-розпорядчого документа з питань створення 

галузевого СФД;  
– координує діяльність структурних підрозділів центрального органу 

виконавчої влади щодо визначення номенклатури продукції, об’єктів будівництва, 
об’єктів систем життєзабезпечення та транспортних зв’язків, об’єктів культурної 
спадщини підприємств, установ, організацій галузі, які підпорядковані або 
знаходяться у сфері впливу відповідного центрального органу виконавчої влади, 
документація яких підлягає закладенню до галузевого СФД; 

– здійснює контроль за складанням підприємствами, установами і 
організаціями переліків продукції, об’єктів будівництва, об’єктів систем 
життєзабезпечення та транспортних зв’язків, об’єктів культурної спадщини, 
документація яких підлягає закладенню до галузевого СФД, та узагальнює ці 
переліки; 

– розробляє галузеву програму; 
– здійснює контроль за ходом робіт зі створення та формування галузевого 

СФД шляхом внесення пропозицій для розгляду відповідних питань на засіданнях 
колегій центрального органу виконавчої влади або його урядових органів 
державного управління та нарадах у керівництва; 

– контролює виконання підприємствами щорічних планів постачання 
документації та виготовлення документів галузевого СФД, узагальнює їх та 
направляє на погодження до Департаменту СФД; 

– готує пропозиції щодо визначення джерел фінансування робіт зі створення 
галузевого СФД із залученням коштів державного бюджету, власних коштів 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності в межах, 
передбачених галузевою програмою, та інших джерел, передбачених 
законодавством України; 

– надає консультативну та методичну допомогу підприємствам, установам 
та організаціям з питань створення галузевого СФД; 
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– здійснює контроль за укладанням договорів між підприємствами, 
установами та організаціями галузі з підприємствами СФД щодо виготовлення 
документів СФД; 

– здійснює контроль за ходом роботи з реалізації Програми підприємствами, 
установами та організаціями та виготовленням документів галузевого СФД 
підприємствами СФД у терміни, визначені договорами; 

– контролює дотримання законодавства України щодо охорони державної 
таємниці та технічного захисту інформації у процесі створення галузевого СФД. 

 
А.2.4 Права та обов’язки 
 
Служба має право: 
– залучати в установленому порядку до участі в роботі щодо створення 

галузевого СФД фахівців структурних підрозділів центрального органу 
виконавчої влади; 

– проводити наради з питань створення галузевого СФД; 
– надавати пропозиції керівництву центрального органу виконавчої влади з 

питань створення галузевого СФД; 
– залучати юридичних осіб до участі у створенні галузевого СФД. 
Служба зобов’язана: 
– виконувати покладені на неї обов’язки щодо виконання робіт зі створення 

галузевого СФД; 
– дотримуватись законодавства України щодо збереження державної 

таємниці та технічного захисту інформації під час виконання покладених на неї 
основних завдань. 

 
А.2.5 Керівництво 
 
Службу очолює керівник, призначений на посаду розпорядчим актом 

керівника центрального органу виконавчої влади. 
Відповідальність за проведення усіх робіт зі створення галузевого СФД 

покладається на керівника служби. 
 
А.2.6 Взаємовідносини та зв’язок 
 
У своїх взаємовідносинах з підприємствами, установами та організаціями 

служба керується Конституцією України, Законами України "Про страховий фонд 
документації України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про 
державну таємницю", "Про культуру", Положенням про технічний захист 
інформації в Україні, Положенням про порядок формування, ведення та 
використання галузевого страхового фонду документації, нормативно-правовими 
актами центрального органу виконавчої влади та цим Положенням. 

Служба взаємодіє з управліннями центрального органу виконавчої влади, 
Департаментом, підприємствами, установами та організаціями галузі. 
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А.3 Зразок примірного положення про комісію (групу) підприємства (установи, 
організації) з питань створення та ведення галузевого страхового фонду 
документації 

 
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________________________ 
Посада, назва підприємства галузі 
________________            ________________ 
Особистий підпис               Розшифрування підпису 
Дата                                            Печатка 

 
 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію (групу) _________________________________ 

назва підприємства (установи, організації) галузі 

з питань створення та ведення галузевого страхового фонду документації 
 

Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 4 Закону України 
"Про страховий фонд документації України", ДСТУ 33.004–2006 "Страховий 
фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні 
положення". 

 
А.3.1 Загальні положення 
А.3.1.1 Комісія (група) з питань створення та ведення галузевого СФД 

_______________________________________ (далі – комісія СФД) – це  підрозділ 
назва підприємства (установи, організації) галузі  

підприємства (установи, організації), утворений для забезпечення діяльності щодо 
створення (формування, ведення та використання) галузевого СФД. 

А.3.1.2 У своїй діяльності комісія СФД керується Законами України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про страховий фонд документації 
України", "Про державну таємницю", "Про культуру", Положенням про технічний 
захист інформації в Україні, затвердженим Указом Президента України від 
27 вересня 1999 р. № 1229/99, Положенням про порядок формування, ведення та 
використання галузевого страхового фонду документації, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319, 
нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади що 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері створення і функціонування 
державної системи СФД, нормативними документами з питань створення СФД та 
цим Положенням. 
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А.3.2 Склад комісії СФД 
 
Склад комісії СФД визначає керівник підприємства (установи, організації) 

галузі своїм розпорядчим актом. 
До складу комісії СФД рекомендується ввести: 
– заступника керівника підприємства (головного інженера), якого 

призначають головою комісії СФД; 
– головних фахівців підприємства (установи, організації), фахівців з 

мобілізаційної підготовки або начальника штабу з цивільного захисту, відділу 
режиму та інших за усіма напрямками діяльності підприємства (установи, 
організації). 

 
А.3.3 Основні завдання 
 
Основними завданнями комісії СФД є: 
– організація, координація та контроль робіт зі створення СФД на 

підприємстві (в установі, організації), який є складовою галузевого СФД; 
– визначення переліку виробів, об’єктів будівництва, об’єктів систем 

життєзабезпечення та транспортних зв’язків, об’єктів культурної спадщини 
підприємства (установи, організації) для створення галузевого СФД; 

– складання переліку документації на вироби, об’єкти будівництва, об’єкти 
систем життєзабезпечення та транспортних зв’язків, об’єкти культурної спадщини 
підприємства (установи, організації), з якої створюється СФД; 

– підбирання документації для створення СФД; 
– оцінювання якісного стану документації, її відповідності виконавчій 

документації; 
– підготування та комплектування документації для подання до 

підприємства СФД; 
– складання супровідної документації; 
– відправлення документації до підприємства СФД для виготовлення 

документів СФД; 
– одержання документації, поверненої підприємством СФД; 
– підготування планових та звітних документів щодо робіт зі створення 

СФД; 
– підготування пропозицій з фінансування робіт зі створення СФД; 
– підготування завдань для: відновлення зношеної документації, розробку, 

за необхідності, нової документації та комплектування документації для 
виготовлення документів СФД сторонніми організаціями. 
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А.3.4 Права та обов’язки 
 
Комісія СФД має право: 
– залучати в установленому порядку до участі в роботі щодо створення 

СФД фахівців підприємства (установи, організації); 
– надавати керівництву підприємства (установи, організації) пропозиції з 

питань створення СФД. 
Комісія СФД зобов’язана: 
– виконувати покладені на неї обов’язки щодо виконання робіт зі створення 

СФД; 
– дотримуватись законодавства України щодо збереження державної 

таємниці та технічного захисту інформації під час виконання покладених на неї 
основних завдань. 

 
А.3.5 Відповідальність 
 
Безпосередня відповідальність за створення СФД на підприємстві 

покладається на: 
– голову комісії СФД за усіма напрямками роботи зі створення СФД на 

підприємстві (в установі, організації); 
– головного бухгалтера – за фінансування робіт зі створення СФД на 

підприємстві (в установі, організації) тощо. 

 
А.3.6 Взаємовідносини та зв’язок 
 
У своїх взаємовідносинах з підприємствами, установами та організаціями 

комісія СФД керується Законами України "Про страховий фонд документації 
України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про державну 
таємницю", "Про культуру", Положенням про технічний захист інформації в 
Україні, Положенням про порядок формування, ведення та використання 
галузевого страхового фонду документації та цим Положенням. 

Комісія СФД взаємодіє з службою (підрозділом) СФД центрального органу 
виконавчої влади, підприємствами СФД, підприємствами (установами, 
організаціями), які беруть участь у створенні СФД цього підприємства (установи, 
організації), іншими підрозділами підприємства (установи, організації). 



ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ 
ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВУ ПРОДУКЦІЮ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Б.1 Форма узагальненого переліку продукції (виробів) міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, 

документація на які підлягає закладенню до галузевого страхового фонду документації 

ПОГОДЖЕНО 
 

Директор Державного департаменту страхового 
фонду документації 
 

_______________      _______________________ 
Особистий підпис           Розшифрування підпису 

Дата                                   Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
_________________________________ 
Посада, назва органу виконавчої влади 
 
________________                   _______________________ 
Особистий підпис                 Розшифрування підпису 
 
Дата                                     Печатка 

 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (ВИРОБІВ) МІНІСТЕРСТВА, ДОКУМЕНТАЦІЯ 

НА ЯКІ ПІДЛЯГАЄ ЗАКЛАДЕННЮ ДО ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

________________________________________________________________________ 
назва органу виконавчої влади 

 

Виробник Номер  
позиції назва підприємства, 

установи організації,  
підпорядкованість, 

адреса 

 
Назва виробу 

Познака комплектів 
документів 

Вид документації 
(конструкторська, 
технологічна, 
нормативна) 

 
 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Відповідальний виконавець _________________     ___________________     _____________________________ 

Посада         Особистий підпис            Розшифрування підпису 
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Б.2 Форма узагальненого переліку продукції (виробів), технічна документація на 
яку підлягає закладенню до галузевого страхового фонду документації у разі 
поставлення продукції на виробництво 

 

ПОГОДЖЕНО 
 

Директор Державного департаменту 
страхового фонду документації 
 

______________   ____________________ 
Особистий підпис     Розшифрування підпису 
 
Дата                            Печатка 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

_______________________________________ 
Посада, назва центрального органу виконавчої 
влади 
____________________     _______________________  
Особистий підпис           Розшифрування підпису 
 
Дата                                 Печатка 
 

 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (ВИРОБІВ) 

____________________________________________________________________ , 
назва центрального органу виконавчої влади 

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЯКУ ПІДЛЯГАЄ ЗАКЛАДЕННЮ ДО 
ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ У РАЗІ 

ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО 
Постачальник документів 

Номер 
позиції назва 

установи 
підпорядкованість,

адреса 

Назва 
виробу

Познака 
комплектів 
документів 

Вид документації 
(конструкторська, 
технологічна) 

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

Відповідальний виконавець ___________    ________________     ____________________ 
                                                               Посада        Особистий підпис     Розшифрування підпису 
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Б.3 Форма переліку продукції (виробів) підприємства, документація на які підлягає закладенню до галузевого страхового 
фонду документації 
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ПОГОДЖЕНО 
_____________________________________________ 
Посада, назва органу виконавчої влади 
_________________                       _______________________ 
Особистий підпис                     Розшифрування підпису 

Дата                                          Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
_______________________________________ 
Посада, назва підприємства галузі 
_______________                   _____________________ 
Особистий підпис              Розшифрування підпису 

Дата                                 Печатка 
ПОГОДЖЕНО 
______________________________________________ 
Посада, назва підприємства, установи, 
організації - постачальника документів 
_________________                           _______________________ 
Особистий підпис                      Розшифрування підпису 

Дата                                           Печатка 

  

 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (ВИРОБІВ) ПІДПРИЄМСТВА, ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЯКІ ПІДЛЯГАЄ 
ЗАКЛАДЕННЮ ДО ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

назва підприємства, галузі, органу виконавчої влади 
 

Номер 
позиції 

Назва 
виробу 

(складової 
частини 
виробу) 

Назва і 
позначення 
комплектів 
документації 

Вид документації 
(конструкторська, 
технологічна, 
нормативна) 

Обсяг 
документації, 
фізичних 
аркушів / 
аркушів 

формату А4 

Термін 
подання 

документації 
до 

підприємства 
СФД, рік 

Постачальник 
документів (назва 
підприємства, 
установи, 
організації, 

підпорядкованість, 
адреса) 

Утримувач 
правдників 

документів (назва 
підприємства, 
установи, 
організації, 

підпорядкованість, 
адреса) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 

Відповідальний виконавець _________________     ___________________     _________________________ 
Посада     Особистий підпис  Розшифрування підпису 

 

 



МР-75.2-37763687-011:2014 
 

Б.4 Форма переліку нормативних документів, які підлягають закладенню до 
галузевого страхового фонду документації, суб’єкта господарювання, 
підпорядкованого центральному органу влади 

 
  ЗАТВЕРДЖУЮ 

   
____________________________________________________ 
Посада, назва суб’єкта господарювання, 
підпорядкованість 

  ______________    __________________ 
Особистий підпис            Розшифрування підпису 

   
Дата                               Печатка 

 
 
 ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ  

__________________________________________________________________ ,
назва суб’єкта господарювання 

 
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАКЛАДЕННЮ ДО СТРАХОВОГО ФОНДУ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 

Номер 
позиції 

Познака 
нормативного 
документа 

Назва нормативного 
документа 

Обсяг, 
аркушів 
формату 

А4 

Власник 
нормативного 
документа 

Примітка

61 2 3 4 5 6 

      
      
 
Відповідальний виконавець __________        _______________      ____________________ 
                                                             Посада           Особистий підпис     Розшифрування підпису 
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Б.5 Форма переліку розробленої установою продукції, технічна документація на яку підлягає закладенню до СФД у разі 
поставлення продукції на виробництво (Власник технічної документації – держава) 
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ПОГОДЖЕНО 
 
Директор Державного департаменту страхового фонду 
документації  
_______________________      ________________________ 
Особистий підпис                 Розшифрування підпису 
 
Дата                                         Печатка 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
____________________________________________ 
Посада, назва центрального органу виконавчої влади 
 

____________________       ____________________ 
Особистий підпис                Розшифрування підпису 

Дата                                      Печатка 
 

ПОГОДЖЕНО 
_____________________________________ 
Посада, назва установи-постачальника документів 

 

_______________________       ___________________________ 
Особистий підпис                  Розшифрування підпису 
 

Дата                                         Печатка 

  

 

ПЕРЕЛІК РОЗРОБЛЕНОЇ УСТАНОВОЮ ПРОДУКЦІЇ, ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЯКУ ПІДЛЯГАЄ  
ЗАКЛАДЕННЮ ДО СФД У РАЗІ ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО 

_________________________________________________________________________________________________ 
назва установи, підпорядкованість 

Номер 
позиції 

Назва 
продукції

Назва і 
познака 

комплектів 
документів 

Вид документації 
(конструкторська, 
технологічна) 

Обсяг 
документації у 

фізичних 
аркушах і 
аркушах 

формату А4 

Термін 
подання 

документації 
до 

підприємства 
СФД, рік 

Постачальник 
документів (назва 

установи, 
підпорядкованість, 

адреса) 

Власник 
технічної 

документації 
(назва 

центрального 
органу 

виконавчої 
влади) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

 

Відповідальний виконавець  _________________      _________________        _________________________ 
                                                           Посада                    Особистий підпис           Розшифрування підпису 
 

 



Б.6 Форма переліку розробленої установою продукції, технічна документація на яку підлягає закладенню до СФД у разі 
поставлення продукції на виробництво (Власник технічної документації – юридична або фізична особа-замовник 
технічної документації) 

 

ПОГОДЖЕНО 
 
Директор Державного департаменту страхового 
фонду документації  
_______________________      ________________________ 
Особистий підпис                 Розшифрування підпису 
 

Дата                                         Печатка 

            ЗАТВЕРДЖУЮ 
____________________________________________________________________ 
Посада, назва юридичної особи (власника технічної документації) 

 

_________________________      _________________________________ 
Особистий підпис                      Розшифрування підпису 

 

Дата                                          Печатка 
 

ПОГОДЖЕНО 
_____________________________________ 
Посада, назва установи-постачальника документів 

 

_______________________       ___________________________ 
Особистий підпис                  Розшифрування підпису 
 

Дата                                         Печатка 

  

 

ПЕРЕЛІК РОЗРОБЛЕНОЇ УСТАНОВОЮ ПРОДУКЦІЇ, ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЯКУ ПІДЛЯГАЄ 
ЗАКЛАДАННЮ ДО СФД У РАЗІ ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
назва установи, підпорядкованість 

 

Номер 
позиції 

Назва 
продукції

Назва і 
познака 

комплектів 
документів 

Вид документації 
(конструкторська, 
технологічна) 

Обсяг 
документації 
у фізичних 
аркушах і 
аркушах 

формату А4 

Термін 
подання 

документації 
до 

підприємства 
СФД, рік 

Постачальник 
документів (назва 

установи, 
підпорядкованість, 

адреса) 

Власник технічної 
документації (назва 

установи, 
підпорядкованість, 

адреса) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

М
Р

-75.2-37763687-011:2014

 

Відповідальний виконавець  _________________      _________________        _________________________ 
                                                                        Посада                         Особистий підпис                  Розшифрування підпису 49

 



 

Б.7 Форма переліку розробленої установою продукції, технічна документація на яку підлягає закладенню до СФД  
у разі поставлення продукції на виробництво (Власник технічної документації – юридична або фізична особа- 
розробник технічної документації) 

 

ПОГОДЖЕНО 
 

Директор Державного департаменту 
страхового фонду документації  
 

_______________________       ___________________________ 
Особистий підпис                  Розшифрування підпису 

 

Дата                                             Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________________________________________ 
Посада, назва юридичної особи (власника технічної 
документації), підпорядкованість 
 

______________________      _____________________________ 
Особистий підпис                Розшифрування підпису 
 

Дата                                      Печатка 

 

 

ПЕРЕЛІК РОЗРОБЛЕНОЇ УСТАНОВОЮ ПРОДУКЦІЇ, ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЯКУ ПІДЛЯГАЄ 
ЗАКЛАДАННЮ ДО СФД У РАЗІ ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
назва установи, підпорядкованість 

 

Номер 
позиції 

Назва 
продукції

Назва і 
познака 

комплектів 
документів 

Вид документації 
(конструкторська, 
технологічна) 

Обсяг 
документації 
у фізичних 
аркушах і 
аркушах 

формату А4 

Термін 
подання 

документації 
до 

підприємства 
СФД, рік 

Постачальник 
документів (назва 

установи, 
підпорядкованість, 

адреса) 

Власник технічної 
документації (назва 

установи, 
підпорядкованість, 

адреса) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

 

Відповідальний виконавець  _________________      _________________        _________________________ 
                                                                          Посада                  Особистий підпис            Розшифрування підпису 
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Б.8 Форма Програми на продукцію (вироби) 
Б.8.1 Титульний аркуш Програми 

 
___________________________ 
Гриф обмеження доступу за потреби 
 

Прим. № ______ 
 
ПОГОДЖЕНО 
 
Директор Державного департаменту 
страхового фонду документації 
_____________              _____________ 
Особистий підпис               Розшифрування 

підпису 
Дата                                             Печатка 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
_________________________________ 
Посада, назва органу виконавчої влади 
 
_____________            ____________ 
Особистий підпис             Розшифрування 

підпису 
Дата                                            Печатка 

 
 

 
 
 

ПРОГРАМА 
СТВОРЕННЯ (ФОРМУВАННЯ) СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
НА ПРОДУКЦІЮ (ВИРОБИ) ______________________________ ГАЛУЗІ 

назва галузі 
на період 20__ - 20__ рр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка 1. Гриф обмеження доступу зазначають згідно з законодавством 
України щодо збереження таємниці. 
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Б.8.2 Розділи текстової частини Програми 
 
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
У розділі зазначають: 
назву підприємств (організацій чи установ) та їхню підпорядкованість, на 

продукцію (вироби) яких розроблюють Програму; 
назву нормативно-правових актів, які є підставою для розроблення 

Програми; 
терміни реалізації Програми (передбачувані терміни початку та закінчення 

реалізації програми). 
Також зазначають інформацію про те, що розрахункові дані подано в 

додатку до Програми. 
 

2 МЕТА ПРОГРАМИ 
 

У розділі зазначають, з якою метою розроблюють Програму, та основні 
завдання, які вирішуватимуть під час реалізації Програми. 
 

3 МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

У розділі зазначають суб’єктів державної системи СФД та конкретну 
роботу, яку в межах своїх повноважень вони здійснюватимуть під час 
створення, формування, ведення та використання СФД. 

 
4 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 
У розділі зазначають джерела фінансування Програми. 
 
5 РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  

 
У розділі зазначають конкретні результати, які передбачають отримати під 

час реалізації Програми, наприклад: створюються умови для своєчасного 
забезпечення користувачів документами СФД необхідною документацією у 
випадку втрати оригіналів документів. 
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Б.9 Форми додатків до програми створення (формування) страхового фонду документації 

Додаток до програми створення (формування) страхового фонду документації ________________________________ 
назва галузі 

Розділ ____ Формування страхового фонду документації на промислову продукцію господарського призначення 
 

Номер 
позиції 

Назва 
підприєм-
ства, 

підпоряд-
кованість 

Назва 
виробу 

Назва і 
познака 
докумен-
тації на 
виріб 

Вид 
докумен-
тації 

Обсяг 
докумен-
тації, 

фізичних 
аркушів / 
аркушів 

формату А4

Термін 
подання 

документації 
до 

підприємства 
СФД, рік 

Постачальник 
документів 

(назва 
підприємства, 
установи, 
організації, 

підпорядкова-
ність, адреса) 

Утримувач 
правдників 
документації 

(назва 
підприємства, 
установи, 
організації, 

підпорядкова-
ність, адреса) 

Загальна 
(орієнтов-

на) 
вартість 
робіт, грн

Назва 
підпри-
ємства 
СФД 

Дже-
рела 
фінан-
сування 

При-
мітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 

Розділ ____ Формування страхового фонду нормативної документації 
 

Номер 
позиції 

Познака і 
назва 

нормативного 
документа 

Обсяг, 
аркушів 

формату А4 і 
фізичних 
аркушів 

Термін 
подання 

документації 
до 

підприємства 
СФД, рік 

Постачальник 
документів 

(назва підприємства, 
організації, установи, 
підпорядкованість, 

адреса) 

Власник 
документів 

(назва 
організації, 
установи, 

підпорядкова-
ність, адреса) 

Загальна 
(орієн-
товна) 
вартість 
робіт, грн 

Назва 
підпри-
ємства 
СФД 

Джерела 
фінансу-
вання 

Приміт-
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

М
Р

-75.2-37763687-011:2014

 
Відповідальний виконавець ____________________        ___________________      _________________________ 
                                                          Посада                                Особистий підпис         Розшифрування підпису 
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Б.10 Форма плану постачання документації та виготовлення документів страхового фонду документації на промислову 
продукцію господарського призначення 

М
Р

 

 

ПОГОДЖЕНО 
______________________________________ 
Посада, назва підприємства СФД 

 
________________      _________________ 
Особистий підпис                  Розшифрування підпису 
 
Дата                                         Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________________________________ 
Посада, назва підприємства, установи, організації-постачальника 
документів 

______________         _______________ 
Особистий підпис                Розшифрування підпису 
 
Дата                                       Печатка 

-75.2-37763687-011:2014 

 
ПЛАН ПОСТАЧАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
_______________________________________________________________________ 

назва підприємства галузі, підпорядкованість 
 

Обсяг подання 
документації, аркуш 

формату А4 
у тому числі 

за 
кварталами 

Номер 
позиції 
програми 

Назва 
виробу, 
індекс 
виробу

Познака, назва 
документації на 

виріб 

Вид 
доку-
мен-
тації 

Загальний 
обсяг 

документації, 
аркуш формату 

А4 

Постачальник документів 
(назва підприємства, 
організації, установи, 

адреса, 
підпорядкованість) 

Усього на 
___ р. 

І ІІ ІІІ ІV

Назва 
підприємства 

СФД 

Відмітка 
про 

виконан-
ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             
 
 
 

Відповідальний виконавець_________________     ___________________     _____________________________ 
Посада    Особистий підпис          Розшифрування підпису 



Б.11 Форма узагальненого плану постачання документації та виготовлення документів страхового фонду документації 
на промислову продукцію господарського призначення 

 

 

ПОГОДЖЕНО 
 
Директор Державного департаменту страхового 
фонду документації  
_______________________      ________________________ 
Особистий підпис                 Розшифрування підпису 
 

Дата                                         Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
_____________________________________ 
Посада, назва органу-виконавчої влади 

______________         _______________ 
Особистий підпис                Розшифрування підпису 
 
Дата                                                 Печатка 

 
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЛАН ПОСТАЧАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 

____________________________________________________________ 
назва галузі, органу виконавчої влади 

 

Номер 
позиції 
про-
грами, 
рік 

затвер-
дження 
про-
грами 

Назва 
підпри-
ємства, 
підпоряд-
кованість

Назва 
виробу, 
індекс 
виробу 

Назва і 
познака 
докумен-
тації на 
виріб 

Вид 
доку-
мен-
тації

Обсяг 
докумен-
тації, 

фізичний 
аркуш/ 
аркуш 
формату 

А4 

Термін 
подання 

документації 
до 

підприємства 
СФД 

Постачальник 
документів (назва 
підприємства, 
установи, 
організації, 

підпорядкованість, 
адреса) 

Загальна 
(орієн-
товна) 
вартість 
робіт, 
грн 

Джерела 
фінансування

Назва 
підприємства 

СФД 

Відміт-
ка про 
вико-
нання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

М
Р

-75.2-37763687-011:2014

 
 

Відповідальний виконавець_________________     ___________________     ____________________ 
Посада    Особистий підпис  Розшифрування підпису 
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ДОДАТОК В 
(довідковий) 

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ 
ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА 

В.1 Форма переліку об’єктів будівництва підприємства та документації на них для створення галузевого страхового 
фонду документації 

М
Р

-75.2-37763687-011:2014 
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ПОГОДЖЕНО 
____________________________________________  
Посада, назва органу виконавчої влади 
_______________                       ___________________ 
Особистий підпис                 Розшифрування підпису 
Дата                                       Печатка 
 

ПОГОДЖЕНО 
________________________________________________ 
Посада, назва підприємства, установи, 
організації-постачальника документів 
_________________                            _______________________ 
Особистий підпис                          Розшифрування підпису 
Дата                                                     Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
_________________________________ 
Посада, назва підприємства галузі 
 
_________________                        ______________________ 
Особистий підпис                       Розшифрування підпису 
 
Дата                                                    Печатка 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ 
НА НИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

назва підприємства, галузі, органу виконавчої влади 
Назва об’єкта 
будівництва 
підприємства 

(будівлі, споруди, 
інженерної 
мережі) 

Назва і 
позначення 
комплектів 
документів  

Вид 
документації

Обсяг 
докумен-
тації, 
аркуш 
формату 

А4 

Термін подання 
документації до 
підприємства 
СФД, рік 

Постачальник 
документів (назва 

підприємства, установи 
організації, 

підпорядкованість, 
адреса) 

Утримувач оригіналів 
документації (назва 

підприємства, установи, 
організації, 

підпорядкованість, 
адреса) 

При-
мітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

     Відповідальний виконавець _________________     ___________________     _____________________ 
       Посада          Особистий підпис            Розшифрування підпису 



МР-75.2-37763687-011:2014 

 
В.2 Форма Програми на об’єкти будівництва галузі 
В.2.1 Титульний аркуш Програми 
 

______________________________________ 
Гриф обмеження доступу за потреби 
 

Прим. № ______ 
 
 

ПОГОДЖЕНО 
 
Директор Державного департаменту 
страхового фонду документації 
__________________              ________________ 
Особистий підпис          Розшифрування 

підпису 
Дата                                        Печатка 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
_________________________________ 
Посада, назва органу виконавчої влади 
 
__________________            ____________________ 
Особистий підпис         Розшифрування 

підпису 
Дата                                        Печатка 

 
 

 
 

ПРОГРАМА 
СТВОРЕННЯ (ФОРМУВАННЯ) СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ______________________________ ГАЛУЗІ 

      назва галузі 
на період 20___ - 20___ рр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка 1. Гриф обмеження доступу зазначають згідно з законодавством України щодо 
збереження таємниці. 
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В.2.2 Розділи текстової частини Програми 
 
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
У розділі зазначають: 
назву підприємств (організацій чи установ) та їхню підпорядкованість, на 

об’єкти будівництва яких розроблюють Програму; 
назву нормативно-правових актів, які є підставою для розроблення Програми; 
терміни реалізації Програми (передбачувані терміни початку та закінчення 

реалізації програми). 
Також зазначають інформацію про те, що розрахункові дані подано в додатку 

до Програми. 
 

2 МЕТА ПРОГРАМИ 
 

У розділі зазначають, з якою метою розроблюють Програму, та основні 
завдання, які вирішуватимуть під час реалізації Програми. 

 
3 МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
У розділі зазначають суб’єктів державної системи СФД та конкретну роботу, 

яку в межах своїх повноважень вони здійснюватимуть під час створення, 
формування, ведення та використання СФД. 

 
4 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 
У розділі зазначають джерела фінансування Програми. 
 
5 РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  

 
У розділі зазначають конкретні результати, які передбачають отримати під 

час реалізації Програми, наприклад: створюються умови для своєчасного 
забезпечення користувачів документами СФД необхідною документацією у 
випадку втрати оригіналів документів. 
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В.3 Додаток до програми створення (формування) страхового фонду документації на об’єкти будівництва галузі 
 

Номер 
позиції 

Назва 
підприємства

(установи, 
організації), 

адреса 

Назва 
об’єкта 

будівництва 
підприємства 

(будівлі, 
споруди, 
інженерної 
мережі) 

Назва 
комплектів 
документів 
на об’єкт 

будівництва

Вид 
докумен-
тації 

Обсяг 
документації, 

аркуш 
формату А4

Термін 
постачання 
документації 

до 
підприємства 
СФД, рік 

Постачальник 
документів 

(назва 
підприємства, 
установи, 
організації), 
його адреса 

Загальна 
вартість 
робіт, грн 

Джерела 
фінансування

Назва 
підприємства 

СФД 

Познака 
про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Відповідальний виконавець_________________     ___________________     ___________________________ 
Посада    Особистий підпис          Розшифрування підпису 

 
Примітка. У колонку 4 заноситься позначення основних комплектів робочих креслень згідно з  ДСТУ Б А.2.4-4–99 (ГОСТ 21.101–97): 
ТХ Технологія виробництва РТ Радіозв’язок, радіомовлення і телебачення 
ТК Технологічні комунікації ПГ (ПТ)* Пожежогасіння 
ГТ Генеральний план та споруди транспорту ПС Пожежна сигналізація 
ГП Генеральний план ОС Охоронна та охоронно-пожежна сигналізація 
АР Архітектурні рішення ГР Гідротехнічні рішення 
АІ (АИ)* Інтер’єри А… Автоматизація 
КЗ (КЖ)* Конструкції залізобетонні АК Автоматизація комплексна 
КД Конструкції дерев’яні АЗ Антикорозійний захист конструкцій будинків, споруд 
АБ (АС)* Архітектурно-будівельні рішення АЗО Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів 
КМД Конструкції металеві деталіровочні ТІ (ТИ)* Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів 
ВК Водопровід і каналізація АД Автомобільні дороги 
ОВ Опалення, вентиляція та кондиціонування ЗК (ПЖ)* Залізничні колії 
ТМ Тепломеханічні рішення котельних ТР Споруди транспорту 
ПП (ВС)* Повітропостачання ЗВ (НВ)* Зовнішні мережі водопостачання 
ПВ (ПУ)* Пилевидалення ЗК (НК)* Зовнішні мережі каналізації 
ХП (ХС)* Холодопостачання ЗВК (НВК)* Зовнішні мережі водопостачання і каналізації 
ГПВ (ГСВ)* Газопостачання (внутрішні пристрої) ТМ (ТС)* Тепломеханічні рішення теплових мереж 
ЕМ (ЭМ)* Силове електрообладнання ГПЗ (ГСН)* Зовнішні газопроводи 
ЕО (ЭО)* Електричне освітлення (внутрішнє) ЕЗ (ЭН)* Зовнішнє електроосвітлення 
СЗ (СС)* Системи зв’язку ЕП (ЭС)* Електропостачання 
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*  Застосовують у разі використання документації російської мовою 
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В.4 Форма плану постачання документації та виготовлення документів страхового фонду на об’єкти будівництва 

М
Р
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ПОГОДЖЕНО 
______________________________________ 
Посада, назва підприємства СФД 
 
________________              _______________ 
Особистий підпис                       Розшифрування 

підпису 
 
Дата                                             Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________________________ 
Посада, назва підприємства, установи, 
організації-постачальника документів 
________________            ________________ 
Особистий підпис                     Розшифрування 

підпису 
 
Дата                                            Печатка 
 

ПЛАН ПОСТАЧАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 
СТРАХОВОГО ФОНДУ НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА 

__________________________________________________________ 
назва підприємства галузі, центрального органу виконавчої влади 

 
Обсяг постачання документації, 

аркуш формату А4 

у тому числі за 
кварталами 

Номер 
позиції 
плану 

Назва 
об’єкта 

будівництва 
підприєм-

ства 
(будівлі, 
споруди, 
інженерної 
мережі) 

Назва і 
познака 

комплектів 
документів 
на об’єкт 
будівни-
цтва 

Вид 
документації

Загальний 
обсяг 

документації, 
аркуш 

формату А4

Постачальник 
документів 

(назва 
підприємства, 
організації, 
установи, 
адреса, 

підпорядко-
ваність) 

Усього на 
___ р. 

І ІІ ІІІ ІV 

Назва 
підприємства 

СФД 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             
 
Відповідальний виконавець_________________     ___________________     _____________________________ 

Посада    Особистий підпис          Розшифрування підпису 
 



В.5 Форма плану виготовлення та передавання на зберігання документів страхового фонду 
 

ПОГОДЖЕНО 
 
Заступник Директора Державного 
департаменту страхового фонду документації 
________________              _______________ 
Особистий підпис                       Розшифрування 

підпису 
 
Дата                                             Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________________________ 
Посада, назва підприємства СФД 
________________            ________________ 
Особистий підпис                     Розшифрування 

підпису 
 
Дата                                            Печатка 
 

 
ПЛАН ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ 

____________________________________________   на _______ рік 
назва підприємства СФД 

Обсяг передавання на 
зберігання документів 
страхового фонду, 

аркуш формату А4, у 
тому числі по кварталах

Н
ом

ер
 п
оз
иц
ії

 п
ла
ну

 

Н
ом

ер
 п
оз
иц
ії

 п
ро
гр
ам
и/
рі
к 

за
тв
ер
дж

ен
ня

 п
ро
гр
ам
и 

Н
аз
ва

 п
ід
пр
иє
м
ст
ва

, 
пі
дп
ор
яд
ко
ва
ні
ст
ь,

 а
др
ес
а 

Н
аз
ва

 о
б’
єк
та

 б
уд
ів
ни
цт
ва

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 (
бу
ді
вл
і, 
сп
ор
уд
и,

 
ін
ж
ен
ер
но
ї м

ер
еж

і)
 

Н
аз
ва

 і 
по
зн
ак
а 
ко
м
пл
ек
ті
в 

до
ку
м
ен
ті
в 
на

 о
б’
єк
т 

бу
ді
вн
иц
тв
а 

П
ос
та
ча
ль
ни
к 
до
ку
м
ен
ті
в 

(н
аз
ва

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

, у
ст
ан
ов
и,

 
ор
га
ні
за
ці
ї, 
пі
дп
ор
яд
ко
ва
ні
ст
ь 

ад
ре
са

) 

Вид 
документації

Загальний 
обсяг 

документації, 
аркуш 

формату А4

Обсяг 
виготовлення 
документів 
страхового 
фонду 
на ___ р, 
аркуш 

формату А4

І ІІ ІІІ ІV 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Відповідальний виконавець_________________     ___________________     _____________________________ 61

Посада    Особистий підпис          Розшифрування підпису 



ДОДАТОК Г 
(довідковий) 

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ 
ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ’ЄКТИ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І 

ТРАНСПОРТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
Г.1 Форма переліку об’єктів підприємства та документації на них 
 

ПОГОДЖЕНО 
__________________________________________________________ 
Керівник органу виконавчої влади (іншого суб’єкта господарювання) 
________________        _____________________ 
Особистий підпис          Розшифрування підпису 
 

Дата                                        Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
____________________________________________________ 
Керівник підприємства, установи, організації (фізична особа) 
________________   _____________________ 
Особистий підпис        Розшифрування підпису 
 

Дата                               Печатка 
 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НА НИХ ДЛЯ  
СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
назва галузі, органу виконавчої влади, іншого суб’єкта господарювання 

 

Но-
мер 
пози-
ції  

Назва будови, 
споруди, 

технологічної 
установки, 
інженерної 
мережі 

Назва та познака 
комплекту 

документів, назва та 
познака документа 

Вид 
документації, 
вид носія 
інформації 

Обсяг 
документації, 

аркуш 
формату А4 

(Мб) 

Постачальник 
документів (назва 
підприємства, 
установи, 
організації), 

адреса 

Утримувач 
документації 

(назва 
підприємства, 
установи, 
організації), 

адреса 

Термін 
подання 

документації 
до 

підприємства 
СФД, рік 

При-
мітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(місце для подання даних про відповідальну особу) 

         

Відповідальний виконавець  ___________      _________________     _____________________ 
             Посада               Особистий підпис          Розшифрування підпису 
Примітка 1. Про відповідальну особу зазначають такі дані: назву, підпорядкованість та адресу підприємства (установи, організації) або 

прізвище, ім’я та адресу фізичної особи. 

М
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Г.2 Форма Програми 
Г.2.1 Титульний аркуш Програми 
 

_______________________________ 
Гриф обмеження доступу за потреби 
Прим. № ___ 

 
 
ПОГОДЖЕНО 
 
Директор Державного департаменту 
страхового фонду документації 
_______________        ____________________ 
Особистий підпис       Розшифрування підпису

 
Дата                                    Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
_________________________________________________________ 

Керівник центрального органу виконавчої 
влади або іншого суб’єкта господарювання 
_____________      _________________ 
Особистий підпис      Розшифрування підпису 

 
Дата                                            печатка 

 

 
 
 
 

ПРОГРАМА 
СТВОРЕННЯ (ФОРМУВАННЯ) СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА 

ОБ’ЄКТИ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
І ТРАНСПОРТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 
____________________________________________________________________________________ 

назва системи життєзабезпечення або транспортних зв’язків 
(назва центрального органу виконавчої влади) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Примітка 1. Гриф обмеження доступу зазначають згідно з законодавством України щодо 
збереження таємниці. 

Примітка 2. Назву ЦОВВ зазначають за потреби. 
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Г.2.2 Розділи текстової частини Програми 
 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
У розділі зазначають: 
назву підприємств (організацій чи установ) та їхню підпорядкованість, на 

об’єкти СЖТЗ яких розроблюють Програму; 
назву нормативно-правових актів, які є підставою для розроблення 

Програми; 
терміни реалізації Програми (передбачувані терміни початку та закінчення 

реалізації Програми). 
Також зазначають інформацію про те, що розрахункові дані подано в 

додатку до Програми. 
 

2 МЕТА ПРОГРАМИ 
 
У розділі зазначають, з якою метою розроблюють Програму, та основні 

завдання, які вирішуватимуть під час реалізації Програми. 
 
3 МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
У розділі зазначають суб’єктів державної системи СФД та конкретну 

роботу, яку в межах своїх повноважень вони здійснюватимуть під час створення, 
формування, ведення та використання СФД. 

 
4 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 
У розділі зазначають джерела фінансування Програми. 
 
5 РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
 
У розділі зазначають конкретні результати, які передбачають отримати під 

час реалізації Програми, наприклад: створюються умови для своєчасного 
забезпечення користувачів документами СФД необхідною документацією у 
випадку втрати оригіналів документів. 
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Г.2.3 Форма додатка до Програми 
 
Додаток до програми створення (формування) страхового фонду документації на об’єкти систем життєзабезпечення і 
транспортних зв’язків 
 
 

Н
ом

ер
 п
оз
иц
ії

 

Назва будови, 
споруди, 

технологічної 
установки, 
інженерної 
мережі 

Назва та 
познака 

комплекту 
документів, 
назва та 
познака 

документа 

Вид 
доку-
мента-
ції 

Обсяг 
доку-
мента-
ції, 

аркуш 
форма-
ту А4 
(Мб) 

Термін 
подання 
докумен-
тації до 
підпри-
ємства 
СФД, рік 

Постачальник 
документів 

(назва підпри-
ємства, 
установи, 
організації), 

адреса 

Утримувач 
документації 

(назва підпри-
ємства, 
установи, 
організації), 

адреса 

Загальна 
(орієнтов-
на) вартість 

робіт  
зі створення 
СФД, грн. 

Джере-
ло 

фінан-
сування 

Назва 
підпри-
ємства 
СФД 

При-
міт-
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(місце для даних про відповідальну особу) 

            
            

 
 

 
Відповідальний виконавець  _________________     ___________________     __________________ 

          Посада                   Особистий підпис            Розшифрування підпису 
 
 
 
 

Примітка 1. Загальну (орієнтовну) вартість робіт зі створення СФД коригують згідно з законодавством України. 
Примітка 2. У колонці 12 зазначають познаку документа СФД. 
Примітка 3. Про відповідальну особу зазначають такі дані: назву, підпорядкованість та адресу підприємства, установи, організації або 

прізвище, ім’я та адресу фізичної особи. 
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Г.3 Форма плану постачання документації 
 
 
ПОГОДЖЕНО 
___________________________________________ 
Керівник підприємства СФД 
 
________________              ____________________ 
Особистий підпис                   Розшифрування підпису 

 
Дата                                          Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
__________________________________________ 
Керівник підприємства, установи, 
організації-постачальник документів (фізична особа) 
__________________                ___________________ 
Особистий підпис                          Розшифрування підпису 
 
Дата                                                 Печатка 

 
ПЛАН ПОСТАЧАННЯ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ 
НА ОБ’ЄКТИ ________________________________________________________________ 

  назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса 
 

Обсяг поданого комплекту документів, 
аркуш формату А4 (Мб) 

у тому числі по кварталах 

Номер 
позиції 
програ-
ми 

Назва будови, 
споруди, 

технологічної 
установки, 
інженерної 
мережі 

Назва та познака 
комплекту 

документації, назва 
та познака документа

Вид 
документації, 
вид носія 
інформації 

Загальний обсяг 
документації, 
аркуш формату 

А4 (Мб) 
усього 
на ___р. І ІІ ІІІ ІV 

Назва 
підприємства 

СФД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
 

Відповідальний виконавець     ___________________      ___________________      _______________________ 
Посада              Особистий підпис     Розшифрування підпису 

 
 

Примітка. Затвердження переліку об’єктів підприємства та документації на них здійснює відповідальна особа. 
 
 

М
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Г.4 Форма плану виготовлення та передавання на зберігання документів страхового фонду документації 
 
ПОГОДЖЕНО 
___________________________________________ 
Керівник Укрдержархіву (Департаменту) 
________________            _____________________ 
Особистий підпис                 Розшифрування підпису 

 

Дата                                        Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
____________________________________________ 
Керівник підприємства СФД 
_______________                __________________ 
Особистий підпис                   Розшифрування підпису 
 
Дата                                           Печатка 

 
ПЛАН 

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА _______ РІК 

 
 

Обсяг передачі на 
зберігання документів 
СФД по кварталах, 

аркуш формату А4 (Мб)

Но-
мер 
по-
зи-
ції 

Номер 
позиції 
Програ-
ми та рік 

її 
затверд-
ження 

Назва будови, 
споруди, 

технологічної 
установки, 
інженерної 
мережі 

Назва та 
познака 

комплекту 
документів, 
назва та 
познака 

документа 

Постачальник 
документів 

(назва 
підприємства, 
установи, 
організації), 

адреса 

Вид 
докумен-
тації, вид 
носія 

інформації

Загальний 
обсяг 
доку-

ментації, 
аркуш 
формату 
А4 (Мб) 

Загальний 
обсяг 

виготовлення 
документів 
СФД, аркуш 
формату А4 

(Мб) 

І ІІ ІІІ ІV 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
(місце для зазначення назви об’єкта та адреси його місця розташування) 
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Відповідальний виконавець  ________  ________________     __________________ 
        Посада              Особистий підпис               Розшифрування підпису 
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Додаток Д 
(рекомендований) 

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ 

Д.1 Форма переліку об’єктів культурної спадщини та документації на них для створення галузевого страхового фонду 
документації 

М
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ПОГОДЖЕНО 
_________________________________________ 
Посада, назва органу виконавчої влади 
_______________                ___________________ 
Особистий підпис              Розшифрування підпису 
Дата                                             Печатка 
ПОГОДЖЕНО 
_________________________________________ 
Посада, назва підприємства, установи, організації-постачальника 
документів 
_______________                ___________________ 
Особистий підпис              Розшифрування підпису 
Дата                                         Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________________________ 
Посада, назва підприємства, підпорядкованість 
_______________      ____________________ 
Особистий підпис      Розшифрування підпису 
Дата                                 Печатка 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НА НИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ГАЛУЗЕВОГО СФД 

Но-
мер 

позиції 
 

Назва об’єкта культурної 
спадщини його 

місцерозташування (адреса); 
номер за Державним реєстром, 
охоронний номер, номер у 

комплексі, дата і номер рішення 
про державну реєстрацію, 
відомство, що його внесло 

Назва розділу, 
назва або 
позначення 
основного 
комплекту 
НПД; 
назва 

документів ОД

Вид 
доку-
мен-
тації 
за 

ДСТУ 
33.104

Обсяг 
докумен-
тації, 
аркуш 
формату  

А4 

Термін 
подання 

документації 
до під-

приємства 
СФД,  
рік 

Постачальник 
документів  

(назва підпри-
ємства, установи, 

організації, 
підпорядко-
ваність, 
адреса) 

Власник об’єкта 
культурної спадщини 
(назва підприємства, 
установи, організації, 
прізвище та ім’я 
приватної особи, 

адреса) 

П
ри
м
іт
ка

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

  Відповідальний виконавець _________________     ___________________     __________________ 
             Посада   Особистий підпис                 Розшифрування підпису 

 



 

Д.2 Форма переліку культурних цінностей та документації на них для створення галузевого страхового фонду 
документації 

 

ПОГОДЖЕНО 
_________________________________________ 
Посада, назва органу виконавчої влади 
_______________                ___________________ 
Особистий підпис               Розшифрування підпису 
Дата                                         Печатка 
ПОГОДЖЕНО 
_________________________________________ 
Посада, назва підприємства, установи, організації-
постачальника документів 
_______________                ___________________ 
Особистий підпис              Розшифрування підпису 
Дата                                            Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________________________ 
Посада, назва підприємства, підпорядкованість 
_______________      ____________________ 
Особистий підпис     Розшифрування підпису 
Дата                                  Печатка 

 

ПЕРЕЛІК КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НА НИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

Номер
позиції 

Назва 
предмету, 
колекції, 
зібрання, 
фонду, 
каталогу 

Назва розділу, 
позначення 
комплекту 
документів  

 

Вид 
доку-
мен-
тації 

Обсяг 
докумен-

тації, аркуш 
формату  

А4 

Термін подання 
документації до 
підприємства 

СФД,  
рік 

Постачальник 
документів (назва 
підприємства, 
установи, 
організації, 

підпорядкованість, 
адреса) 

Власник культурних цінностей, 
(назва підприємства, установи, 
організації, прізвище та ім’я 
приватної особи, адреса) 

П
ри
м
іт
ка

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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  Відповідальний виконавець _________________     ___________________     __________________ 
             Посада   Особистий підпис                 Розшифрування підпису 
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Д.3 Форма Програми 
Д.3.1 Титульний аркуш Програми 
 

_______________________________ 
Гриф обмеження доступу за потреби 
Прим. № ___ 

 
 

 
ПОГОДЖЕНО 
 

Директор Державного департаменту 
страхового фонду документації 
_____________      _______________ 
Особистий підпис         Розшифрування 

підпису 
 

Дата                                    Печатка 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
___________________________________ 
Керівник центрального органу виконавчої влади  
 
________________       _____________ 
Особистий підпис              Розшифрування 

підпису 
 

Дата                                            Печатка 
 
 
 

ПРОГРАМА 
СТВОРЕННЯ (ФОРМУВАННЯ) СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА 

ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА 
КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примітка 1. Гриф обмеження доступу зазначають згідно з законодавством України щодо 

збереження таємниці. 
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Д.3.2 Розділи текстової частини Програми 
 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
У розділі зазначають: 
назву підприємств (організацій чи установ) та їхню підпорядкованість, на 

об’єкти КСЦ яких розроблюють Програму; 
назву нормативно-правових актів, які є підставою для розроблення 

Програми; 
терміни реалізації Програми (передбачувані терміни початку та закінчення 

реалізації Програми). 
Також зазначають інформацію про те, що розрахункові дані подано в 

додатку до Програми. 
 

2 МЕТА ПРОГРАМИ 
 
У розділі зазначають, з якою метою розроблюють Програму, та основні 

завдання, які вирішуватимуть під час реалізації Програми. 
 
3 МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
У розділі зазначають суб’єктів державної системи СФД та конкретну 

роботу, яку в межах своїх повноважень вони здійснюватимуть під час створення, 
формування, ведення та використання СФД. 

 
4 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 
У розділі зазначають джерела фінансування Програми. 
 
5 РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
 
У розділі зазначають конкретні результати, які передбачають отримати під 

час реалізації Програми, наприклад: створюються умови для своєчасного 
забезпечення користувачів документами СФД необхідною документацією у 
випадку втрати оригіналів документів на об’єкти культурної спадщини або з 
метою збереження інформації про культурні цінності. 
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Д.3.3 Додаток до Програми створення (формування)страхового фонду документації на об’єкти культурної спадщини 
 
 
Но-
мер 
по-
зиції 

Назва об’єкта 
культурної 

спадщини, його 
місцерозташу–
вання (адреса);  

номер за 
Державним 
реєстром, 

охоронний номер, 
номер у 
комплексі 

Назва 
розділу, 
назва або 
познака 
основного 
комплекту 
НПД; 
назва 

документа 
ОД 

Вид 
доку-
мента-
ції 

Обсяг 
докумен-
тації, 
аркуш 
формату 

А4 

Термін 
подання 
докумен-
тації до 
підпри-
ємства 
СФД, рік

Постачальник 
документів 

(назва 
підприємства, 
установи, 
організації, 
адреса) 

Власник об’єкта 
культурної 

спадщини (назва 
підприємства, 
установи, 
організації, 

прізвище та ім’я 
приватної особи, 

адреса) 

Загальна 
(орієнтовна) 

вартість робіт зі 
створення СФД 
на об’єкти 
культурної 

спадщини, грн.

Джерела 
фінансу-
вання 

Назва 
підпри-
ємства 
СФД 

При-
мітка 1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
 
 
Відповідальний виконавець_____________    ______________     __________________ 

Посада               Особистий підпис       Розшифрування підпису 
 

 

1) У колонці "Примітка" наводять позначку про виконання робіт зі створення СФД. 
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Д.3.4 Додаток до Програми створення (формування) страхового фонду документації на культурні цінності  
 
Но- 
мер 
пози- 
ції 

Назва 
закладу 
культури, 
установи, 
організації, 
підпоряд-
кованість, 
адреса 

Назва 
предмету, 
колекції, 
зібрання, 
фонду, 
каталогу 

Номери 
фонду, 
розділу, 
одиниць 

зберігання, 
інвентарні 
номери 

Вид 
докумен-
тації 

Обсяг 
докумен-
тації, 
аркуш 
формату 

А4 

Термін 
подання 

документації 
до 

підприємства 
СФД, рік 

Постачальник 
документів 

(назва 
закладу 
культури, 
установи, 
організації, 
підпорядко-
ваність, 
адреса) 

Загальна 
(орієнтовна) 
вартість 
робіт зі 

створення 
СФД, грн 

Джерела 
фінансу-
вання 

Назва 
підпри-
ємства 
СФД 

Приміт-
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 
 
Відповідальний виконавець____________       ________________     __________________ 

Посада  Особистий підпис         Розшифрування підпису 
 
 М
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Д.4 Форма плану постачання  документації  та  виготовлення  документів  страхового  фонду  документації  на  об’єкти 
культурної спадщини 

ПОГОДЖЕНО 
_________________________________________ 
Керівник підприємства, установи, організації – 
власник об’єктів культурної спадщини 
_______________                _____________________ 
Особистий підпис              Розшифрування підпису 
Дата                                      Печатка 
ПОГОДЖЕНО 
_________________________________________ 
Керівник підприємства СФД 
_______________                ___________________ 
Особистий підпис               Розшифрування підпису 
Дата                                          Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________________________  
Керівник підприємства, установи,  організації –
постачальник документів 
_______________      ____________________ 
Особистий підпис    Розшифрування підпису 
Дата                               Печатка 

 

ПЛАН ПОСТАЧАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СФД 
НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

________________________________________________________ 
назва підприємства, підпорядкованість 

Обсяг подання 
документації, 

аркуш формату А4
зокрема за 
кварталами

Номер 
позиції 

Назва об’єкта 
культурної 
спадщини, 
місцерозта-

шування, адреса 

Охоронний 
номер, номер у 
комплексі, 
номер за 
списком 

Назва або 
позначення 
основного 
комплекту 
НПД, назва 

документа ОД

Загальний 
обсяг 

документації, 
аркуш формату 

А4 

Постачальник документів 
(назва підприємства, 
організації, установи, 

адреса, 
підпорядкованість) 

Усього 
на 

___ р. 
І ІІ ІІІ ІV

Назва 
підприємства 

СФД 

При-
мітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

            
            

 

Відповідальний виконавець_________________     ________________     __________________ 
         Посада  Особистий підпис      Розшифрування підпису 
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Д.5 Форма плану постачання документації та виготовлення документів страхового фонду документації на культурні 
цінності 

 

ПОГОДЖЕНО 
_________________________________________ 
Керівник закладу культури, установи, організації 
власника культурних цінностей 
_______________             ___________________ 
Особистий підпис            Розшифрування підпису 
Дата                                            Печатка 
ПОГОДЖЕНО 
_________________________________________ 
Керівник підприємства СФД 
_______________             ___________________ 
Особистий підпис           Розшифрування підпису 
Дата                                        Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________________________  
Керівник закладу культури, установи, 
організації-постачальника документів 
_______________      ____________________ 
Особистий підпис    Розшифрування підпису 
Дата                                  Печатка 

 

ПЛАН ПОСТАЧАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СФД НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ 
________________________________________________________ 

назва підприємства, підпорядкованість 
Обсяг подання 
документації, 

аркуш формату А4
зокрема за 
кварталами

Номер 
позиції 

Назва закладу 
культури, 
установи, 
організації, 

підпорядкованість, 
адреса 

Назва 
предмету, 
колекції, 
зібрання, 
фонду, 
каталогу 

Номери 
фонду, 
розділу, 
одиниць 

зберігання,
інвентарні 
номери 

Загальний обсяг 
документації, 
аркуш формату 

А4 

Постачальник документів 
(назва закладу культури, 
організації, установи, 

адреса, підпорядкованість) Усьо- 
го на 
___ р. 

І ІІ ІІІ ІV

Назва 
підприємства 

СФД 

При-
мітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

            

М
Р

-75.2-37763687-011:2014

 
Відповідальний виконавець______________     ______________     __________________ 

Посада  Особистий підпис       Розшифрування підпису 
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Д.6 Форма плану виготовлення та передавання на зберігання документів страхового фонду документації на об’єкти 
культурної спадщини 

 

 
ПОГОДЖЕНО 
___________________________________________ 
Керівник Укрдержархіву (Департаменту) 
________________            _____________________ 
Особистий підпис         Розшифрування підпису 

 

Дата                                        Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
____________________________________________ 
Керівник підприємства СФД 
_________________            ______________________ 
Особистий підпис           Розшифрування підпису 
 
Дата                                           Печатка 

 
ПЛАН 

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА _______ РІК 

 
 

Обсяг передавання 
на зберігання 

документів СФД по 
кварталах, аркуш 
формату А4 (Мб) 

Но-
мер 
по-
зи-
ції 

Номер 
позиції 
Програ-
ми та рік 

її 
затверд-
ження 

Назва об’єкта 
культурної 
спадщини, 
місцерозта-
шування, 
адреса 

Охоронний 
номер, 
номер у 

комплексі, 
номер за 
списком 

Назва або 
позначення 
основного 
комплекту 
НПД, назва 
документа 

ОД 

Постачальник 
документів 

(назва 
підприємства, 
установи, 
організації, 
адреса, 

підпорядко-
ваність 

Вид 
докумен-
тації, вид 
носія 

інформації

Загальний 
обсяг 
доку-

ментації, 
аркуш 
формату 
А4 (Мб) 

Загальний 
обсяг 

виготовлення 
документів 
СФД, аркуш 
формату А4 

(Мб) 
І ІІ ІІІ ІV 

При-
мітка 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 
              

 
 
 

Відповідальний виконавець  ________  ________________     __________________ 
        Посада              Особистий підпис               Розшифрування підпису 
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Д.7 Форма плану виготовлення та передавання на зберігання документів страхового фонду документації на культурні 
цінності 

 
ПОГОДЖЕНО 
___________________________________________ 
Керівник Укрдержархіву (Департаменту) 
________________            _____________________ 
Особистий підпис         Розшифрування підпису 

 

Дата                                        Печатка 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
____________________________________________ 
Керівник підприємства СФД 
_________________            ______________________ 
Особистий підпис           Розшифрування підпису 
 
Дата                                           Печатка 

 
ПЛАН 

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА _______ РІК 

 
 

Обсяг передавання 
на зберігання 

документів СФД по 
кварталах, аркуш 
формату А4 (Мб) 

Но-
мер 
по-
зи-
ції 

Номер 
позиції 
Програ-
ми та рік 

її 
затверд-
ження 

Назва закладу 
культури, 
установи, 
організації, 

підпорядкован
ість, адреса 

Назва 
предмету, 
колекції, 
зібрання, 
фонду, 
каталогу 

Номери 
фонду, 
розділу, 
одиниць 

зберігання, 
інвентарні 
номери 

Постачальник 
документів 

(назва 
підприємства, 
установи, 
організації, 
адреса, 

підпорядко-
ваність 

Вид 
докумен-
тації, вид 
носія 

інформації

Загальний 
обсяг 
доку-

ментації, 
аркуш 
формату 
А4 (Мб) 

Загальний 
обсяг 

виготовлення 
документів 
СФД, аркуш 
формату А4 

(Мб) 
І ІІ ІІІ ІV 

При-
мітка 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 
              

М
Р

-75.2-37763687-011:2014

 
 
 

Відповідальний виконавець  ________  ________________     __________________ 
        Посада              Особистий підпис               Розшифрування підпису 
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ДОДАТОК Е 
(довідковий) 
СКЛАД  

ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЗА МАРКАМИ, 
ВСТАНОВЛЕНИЙ У ДБН І СТАНДАРТАХ КОМПЛЕКСУ СПДБ, ТА 
ОСНОВНИЙ СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗА МАРКАМИ ПРОЕКТУ 

 

Таблиця Е.1 
Найменування 
основного 
комплекту 
робочих 

креслень, марка 

Складова частина  
проектної документації для будівництва, 
яка регламентується вимогами державних 

будівельних норм та стандартів 

 

Основний склад 
документації за 
марками проекту 

1 2 3 
Технологія 
виробництва 
(ТХ) 

– загальні дані; 
– план розміщення компоновки 
обладнання без трубопроводів (плани та 
розрізи); 
– монтажно-технологічна схема; 
– креслення розташування обладнання і 
трубопроводів (плани та розрізи); 
– специфікація обладнання, виробів і 
матеріалів; 
– відомість трубопроводів; 
– опитувальні листи на обладнання і 
габаритні креслення на відповідні види 
обладнання; 
– схема розташування технологічних 
вузлів 
(ДСТУ Б А.2.4-22) 

– загальні дані;  
– план 

Генеральний 
план (ГП) 

– загальні дані; 
– креслення розпланування; 
– план організації рельєфу; 
– план земляних мас; 
– зведений план інженерних мереж; 
– план благоустрою території; 
– виносні елементи (фрагменти, вузли); 
– план озеленення; 
– схема транспортно-пішохідних зв’язків 
(за потреби); 
– відомість потреби у матеріалах; 
– відомість обсягів будівельних та 
монтажних робіт; 
– ескізні креслення загальних видів 
нетипових виробів, конструкцій, 
пристроїв 
(ДСТУ Б А.2.4-6)  

– загальні дані;  
– креслення 
розпланування; 
– зведений план 
інженерних мереж 
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Продовження таблиці Е.1 
1 2 3 

Архітектурні 
рішення (АР) 
(Робочі 
креслення 
можуть бути 
об’єднані з 
основним 
комплектом 
марки АР або 
АБ) 
 

– загальні дані; 
– плани поверхів, у т.ч. підвалу, 
технічного підпідлогового простору, 
технічного поверху і горища; 
– розрізи; 
– фасади; 
– плани підлог (за потреби); 
– план покрівлі (даху); 
– схеми розміщення елементів збірних 
перегородок; 
– схеми розміщення елементів заповнення 
віконних і інших прорізів; 
– виносні елементи (вузли, фрагменти); 
– специфікації до схем розміщення; 
– відомість опорядження приміщень; 
– паспорт опорядження фасадів 
(ДСТУ Б А.2.4-7) 

– загальні дані;  
– плани та 
фрагменти планів 
поверхів і горища;  
– розрізи;  
– фасади;  
– відомість 
перемичок;  
– схеми 
розташування 
збірних 
конструкцій; 
– специфікації 

Інтер’єри  
(АІ) 

– загальні дані по робочих кресленнях; 
– плани поверхів або окремих приміщень 
будинку; 
– види і розгортки внутрішніх поверхонь 
стін; 
– плани підлог і стель; 
– фрагменти планів, видів і розгорток; 
– шаблони; 
– схеми технологічних і санітарно-
технічних комунікацій із пізнавальним і 
сигнально-попереджувальним 
фарбуванням; 
– відомість опорядження приміщень; 
– специфікація 
(ДСТУ Б А.2.4-27) 

– загальні дані;  
– плани; 
– схеми 

 

Конструкції 
бетонні 
(залізобетонні) 
(КБ) 

– загальні дані; 
– схеми розміщення елементів 
конструкцій; 
– специфікації до схем розміщення 
елементів конструкцій. 
       Монолітні залізобетонні конструкції: 
– загальні дані; 
– схеми армування монолітних 
залізобетонних конструкцій; 
– відомість витрати сталі на монолітні 
конструкції 
(ДСТУ Б А.2.4-7)  

– загальні дані; 
– схеми; 
– конструктивні 
елементи; 
– армування 
конструкцій;  
– розрахункові 
схеми; 
– вузли; 
– специфікації 
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Продовження таблиці E.1 
1 2 3 

Конструкції 
бетонні 
(залізобетонні), 
вироби (КБ.В) 

Вироби:  
– складальне креслення (види, розрізи і 
перерізи, схеми армування); 
– креслення деталей; 
– специфікація;  
– технічні умови (за потреби);  
– відомість витрати сталі 
(ДСТУ Б А.2.4-7)  

– конструктивні 
елементи 
 

Конструкції 
дерев’яні (КД) 

– креслення елементів дерев’яних 
конструкцій, що призначені для їх 
виготовлення у заводських умовах або на 
будівельному майданчику; 
– креслення дерев’яних конструкцій, що 
призначені для проведення будівельно-
монтажних робіт 
(ДСТУ Б А.2.4-39) 

– загальні дані;  
– плани; 
– вузли 
 

Архітектурно-
будівельні 
рішення (АБ) 
(При об’єднанні 
робочих 
креслень 
архітектурних 
рішень та 
будівельних 
конструкцій)  
 

– робочі креслення, призначені для 
виконання будівельних і монтажних робіт;
– робоча документація на будівельні 
вироби; 
– ескізні креслення загальних видів 
нетипових виробів; 
– специфікація обладнання, виробів та 
матеріалів; 
– інша документація, яка додається і що 
передбачена відповідними стандартами 
СПДБ; 
– кошторисна документація 
(ДСТУ Б А.2.4-4) 

– загальні дані;  
– плани; 
– схеми; 
– фрагменти планів 
та схем;  
– розрізи;  
– фасади;  
– конструктивні 
елементи; 
– армування 
конструкцій;  
– розрахункові 
схеми; 
– вузли; 
– специфікації 

Водопровід та 
каналізація (ВК) 

– загальні дані; 
– креслення (плани і схеми) систем; 
– креслення (плани, розрізи і схеми) 
установок систем; 
– ескізні креслення загальних видів 
нетипових конструкцій систем 
водопроводу і каналізації; 
– специфікація обладнання, виробів і 
матеріалів 
(ДСТУ Б А.2.4-32) 

– загальні дані;  
– плани;  
– схеми;  
– розрізи;  
– специфікація 
устатковання 
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Продовження таблиці Е.1 
1 2 3 

Конструкції 
металеві (КМ) 

– загальні дані; 
– навантаження і впливи на металеві 
конструкції; 
– навантаження на фундаменти; 
– креслення загального виду металевих 
конструкцій будівлі або споруди (плани, 
перерізи, види, фрагменти); 
– схеми розташування елементів 
металевих конструкцій; 
– креслення елементів металевих 
конструкцій; 
– креслення вузлів металевих конструкцій; 
– специфікація металопрокату і виробів; 
– розрахунки; 
– пояснювальна записка 
(ДСТУ Б А.2.4-43 (ГОСТ 21.502, MOD)  

– загальні дані;  
– схеми;  
– плани;  
– конструктивні 
елементи; 
– вузли;  
– технічна 
специфікація 
металу; 
– розрахунки 

Опалення, 
вентиляція та 
кондиціонуван-
ня (ОВ) 

– загальні дані; 
– креслення (плани, розрізи та схеми) 
систем; 
– креслення (плани та розрізи) установок 
систем; 
– креслення загальних видів 
нестандартних (нетипових) конструкцій 
систем опалення, вентиляції і 
кондиціонування повітря; 
– відомість потреби в обладнанні та 
матеріалах для систем 
(ДСТУ Б А.2.4-41) 

– загальні дані;  
– плани систем;  
– схеми систем;  
– розрізи;  
– вентиляційні 
установки;  
– вузли управління; 
– установки систем; 
– специфікації 
устатковання 

Газопостачання 
(внутрішні 
пристрої) (ГПВ) 

– загальні дані по робочих кресленнях; 
– креслення (плани, розрізи і види) 
розташування газопроводів, газових 
контрольно-вимірювальних приладів і 
газового обладнання; 
– схеми газопостачання; 
– креслення (плани, розрізи, види і схеми) 
газових установок; 
– ескізні креслення загальних видів 
нетипових пристроїв конструкцій 
газопостачання; 
– специфікація обладнання, виробів і 
матеріалів 
(ДСТУ Б А.2.4-25) 

– загальні дані;  
– плани мереж;  
– схеми;  
– профілі;  
– специфікації 
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Продовження таблиці Е.1 
1 2 3 

Силове 
електрооблад-
нання (ЕМ) 

– загальні дані за робочими кресленнями; 
– схеми електричні принципові 
комплектних трансформаторних 
підстанцій (КТП), живильної та 
розподільної мереж; 
– принципові схеми керування 
електроприводами; 
– схеми підключення; 
– плани розташування електрообладнання 
і прокладання електричних мереж; 
– кабельно-трубний (кабельний) журнал; 
– трубозаготівельна відомість; 
– відомість заповнення труб кабелями і 
проводами 
(ДСТУ Б А.2.4-21) 

– загальні дані;  
– схеми;  
– плани;  
– установки 
електричного 
обладнання;  
– специфікація 
устатковання;  
– розрахункові 
схеми 
 

Електричне 
освітлення 
(внутрішнє) 
(ЕО) 

– загальні дані; 
– плани розташування електричного 
обладнання і прокладання електричних 
мереж; 
– принципові схеми живильної і 
розподільної мереж; 
– принципові схеми дистанційного 
керування освітленням; 
– схеми підключення комплектних 
розподільних пристроїв на напругу до 
1000 В; 
– кабельний журнал для живильної і 
розподільної мереж (за потреби); 
– креслення установки електричного 
обладнання (за відсутності типових) 
(ДСТУ Б А.2.4-24) 

– загальні дані; 
– схеми;  
– плани;  
– установки 
електричного 
обладнання;  
– специфікація 
устатковання;  
– розрахункові 
схеми 
 

Системи зв’язку 
(СЗ) 

– загальні дані; 
– структурні схеми СКС, які включають 
магістралі комплексу будинків, магістраль 
будинку, горизонтальну підсистему, 
кабельну мережу робочої області; 
– схема підключення елементів 
магістральних підсистем існуючих та 
проектованих (за потреби); 
– плани трас прокладання; 
– фрагменти трас; 
– кабельні журнали (журнали кабельних 
з’єднань) 
(ДСТУ Б А.2.4-42) 

– загальні дані;  
– плани;  
– схеми;  
– специфікація 
устатковання 
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Пожежогасіння 
(ПГ) 

– загальні дані;  
– кресленики системи пожежогасіння; 
– плани розташування будинку, в якому є 
небезпечна зона; 
– розташування і конструкція стін і 
перегородок захищуваного приміщення; 
– поперечний переріз приміщення;  
– тип використовуваної вогнегасної 
речовини; 
– технічні дані;  
– паспорт або формуляр на устатковання 
та матеріали;  
– ізометричне креслення системи 
пожежогасіння; 
– розрахунки; 
– опис систем виявляння пожежі, 
приведення в дію і керування 
(ДСТУ 4466-1) 

– загальні дані; 
– схеми;  
– плани;  
– розрізи;  
– розрахунки 
системи;  
– специфікація 
устатковання 
 

Пожежна 
сигналізація 
(ПС) 
 

– загальні дані; 
– плани розміщення мережі на поверхах; 
– схема розміщення мережі; 
– схема з’єднань концентратора; 
– специфікація обладнання 

– загальні дані;  
– плани;  
– схеми;  
– специфікація 
устатковання 

Автоматизація 
(А…) 
(Три крапки 
замінюють 
найменування та 
марку 
відповідного 
основного 
комплекту 
робочих 
креслень) 
 

– загальні дані по робочих кресленнях; 
– перелік завдань та їх виконання в 
суміжних частинах проекту за 
необхідності; 
– схеми автоматизації; 
– схеми принципові (електричні, 
пневматичні); 
–  схеми (таблиці) з’єднань та 
підключення зовнішніх проводок; 
– креслення розташування обладнання та 
зовнішніх проводок; 
– креслення установок засобів 
автоматизації; 
– креслення загальних видів нетипових 
засобів автоматизації; 
– специфікація обладнання, виробів і 
матеріалів; 
– відомість потреби в матеріалах; 
– відомість обсягів будівельних і 
монтажних робіт 
(ДСТУ Б А.2.4-3) 

– загальні дані;  
– плани;  
– схеми;  
– специфікація 
устатковання 
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Охоронна та 
охоронно-
пожежна 
сигналізація 
(ОС) 

– 

– загальні дані;  
– плани;  
– специфікація 
устатковання 

Автоматизація 
комплексна (АК) 
(При об’єднанні 
робочих 
креслень різних 
технологічних 
процесів та 
інженерних 
систем) 

– 

– загальні дані;  
– плани;  
– схеми;  
– установки засобів 
автоматизації; 
– розрізи;  
– специфікація 
устатковання 

Зовнішні мережі 
водопостачання 
і каналізації 
(ЗВК) 
(При об’єднанні 
робочих 
креслень 
зовнішніх мереж 
водопостачання 
та каналізації) 

– загальні дані по робочих кресленнях; 
– креслення (плани, профілі та елементи) 
мереж; 
– схеми напірних мереж; 
– ситуаційний план мереж (за 
необхідності); 
– специфікація обладнання, виробів і 
матеріалів 
(ДСТУ Б А.2.4-31) 

– загальні дані;  
– плани;  
– профілі траси;  
– розрахункова 
схема;  
– установлення 
устатковання;  
– специфікація 
устатковання 

Антикорозійний 
захист 
технологічних 
апаратів, 
газоходів і 
трубопроводів 
(обладнання) 
(АЗО) 

– загальні дані по робочих кресленнях; 
– робочі креслення антикорозійного 
захисту; 
– відомість обсягів антикорозійних робіт 
по об’єктах захисту; 
– відомість виробів, що виготовляються за 
спеціальним замовленням; 
– відомість технологічних апаратів, 
газоходів і трубопроводів, що підлягають 
антикорозійному захисту, та рекомендації 
до вибору хімічно стійких матеріалів 
(ДСТУ Б А.2.4-30) 

 
 
 
 
 

– 

Газопостачання 
зовнішнє (ГПЗ) – загальні дані по робочих кресленнях; 

– креслення (плани, поздовжні профілі) 
газопроводів; 
– специфікація обладнання 
(ДСТУ Б А.2.4-26) 

– загальні дані;  
– схеми;  
– установлення 
устатковання;  
– вузол виходу;  
– специфікація 
устатковання 
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Тепломеханічні 
рішення 
теплових мереж 
(ТМ) 

– загальні дані по робочих кресленнях; 
– плани мереж; 
– схеми мереж; 
– поперечні перерізи мереж; 
– профілі мереж; 
– креслення (плани, перерізи, схеми) 
вузлів трубопроводів і П-подібних 
компенсаторів; 
– специфікація обладнання та матеріалів; 
– ескізні креслення загальних видів 
нестандартних (нетипових) конструкцій 
(ДСТУ Б А.2.4-28) 

– загальні дані;  
– план траси;  
– профілі траси;  
– розрізи;  
– компенсатори;  
– розрахункова 
схема;  
– специфікація 
устатковання 

Зовнішнє 
електроосвітлен-
ня (ЕЗ) 

– загальні дані за робочими кресленнями; 
– план освітлення території; 
– відомість опор і прожекторних щогл з 
установленими на них освітлювальними 
приладами та електричним обладнанням; 
– схеми живлення та керування 
освітленням території; 
– креслення нетипових вузлів 
установлення освітлювальних приладів та 
електричного обладнання; 
– кабельний журнал (за потреби) 
(ДСТУ Б А.2.4-18) 

– загальні дані;  
– плани;  
– схеми;  
– специфікація 
устатковання 
 

Електропоста-
чання (ЕП) 

– загальні дані; 
– електричні схеми; 
– плани розташування електрообладнання 
та електричних мереж; 
– кресленики заземлення і занулення 
електроустатковання; 
– специфікація обладнання 

– загальні дані;  
– плани;  
– схеми;  
– кабельний 
журнал;  
– специфікація 
устатковання 

Вертикальний 
транспорт (ВТ) 

– загальні дані; 
– плани креслеників; 
– розрізи; 
– розвертки; 
– специфікації; 
– робочі креслення закладних деталей; 
– відомість опорядження приміщень; 
– деталі огороджувальних конструкцій і 
драбин 

– загальні дані;  
– плани;  
– розрізи; 
– розвертки 
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Проект 
організації 
будівництва 
(ПОБ) 

– календарні плани; 
– будівельні генеральні плани; 
– організаційно-технологічні схеми; 
– відомість обсягів основних будівельних, 
монтажних і спеціальних будівельних 
робіт; 
– відомість потреби в будівельних 
конструкціях, виробах, матеріалах і 
устатковання; 
– відомість потреби в основних 
будівельних машинах і транспортних 
засобах; 
– пояснювальна записка 
(ДБН А.3.1-5) 

– будівельний 
генеральний план 
 

Радіозв’язок, 
радіомовлення і 
телебачення 
(РТ) 

– плани розташування трас; 
– ситуаційний план траси; 
– схеми кабельної лінії зв’язку; 
– профілі; 
– таблиця основних обсягів робіт 
(ВБН В.2.2-45-1 [9]) 

– загальні дані;  
– плани;  
– схеми; 
– профілі 
 

Теплова ізоляція 
обладнання і 
трубопроводів 
(ТІ) 

– загальні дані; 
– креслення (види, плани, розрізи) 
теплової ізоляції; 
– відомість техномонтажна; 
– специфікація обладнання, виробів і 
матеріалів; 
– ескізні креслення загальних видів 
нетипових теплоізоляційних конструкцій, 
виробів, пристроїв, що призначені для 
розроблення конструкторської 
документації 
(ДСТУ Б А.2.4-9) 

– загальні дані;  
– плани; 
– специфікація 
устатковання 

Тепломеханічні 
рішення 
котельних 
(ТМК) 

– загальні дані по робочих кресленнях; 
– креслення (плани та розрізи) 
розташування обладнання; 
– схема трубопроводів; 
– креслення (плани та розрізи) 
розташування трубопроводів; 
– креслення (плани, розрізи та схеми) 
тепломеханічних установок; 
– ескізні креслення загальних видів 
нетипових виробів, конструкцій, 
пристроїв, монтажних блоків; 
– специфікація обладнання, виробів та 
матеріалів; 
– опитувальні листи та габаритні 
креслення (за потреби) 
(ДСТУ Б А.2.4-12) 

– загальні дані;  
– плани;  
– схема; 
– специфікація 
обладнання 
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Кошторисна 
документація 
(К) 

– пояснювальна записка; 
– зведення витрат (за потреби); 
– зведений кошторисний розрахунок 
вартості будівництва; 
– об’єктні та локальні кошторисні 
розрахунки;  
– об’єктні та локальні кошториси; 
– відомості ресурсів до локальних 
кошторисів; 
– кошторисні розрахунки на окремі види 
витрат; 
– кошториси на проектні та вишукувальні 
роботи; 
– відомість кошторисної вартості 
будівництва об’єктів, що входять до 
пускового комплексу (за потреби); 
– відомість кошторисної вартості об’єктів 
і робіт з охорони довкілля (за потреби); 
– розрахунки вартості будівництва по 
чергах (за потреби); 
– договірна ціна (ціна тендерної 
пропозиції) 
(ДБН Д.1.1-1) 

– зведений 
кошторисний 
розрахунок 

Вишукування 
(В) 

– інженерно-геодезичні та топографічні 
зйомки; 
– опорні геодезичні мережі; 
– топографічні плани, профілі, інші 
топографо-геодезичні матеріали і дані; 
– геоінформаційні системи; 
– тематичні карти, плани і атласи 
спеціального призначення; 
– інженерно-топографічної основи;  
– інженерно-топографічні плани 
вишукувань минулих років за виявленими 
у результаті польового обстеження 
змінами ситуації та рельєфу; 
– інженерно-геодезичні роботи з контролю 
за деформаціями будівель, споруд та 
елементів їх конструкцій у період 
будівництва та експлуатації 
(ДБН А.2.1-1)  

 
 
 
 
 
 
 

– 

Примітка. Проектна документація може мати додаткові марки основних комплектів робочих 
креслень 
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