
Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) 

Сфера державного нагляду (контролю) формування та ведення страхового фонду документації 
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Вимога законодавства, 

якої повинні 

дотримуватися суб’єкти 

господарювання у 

відповідній сфері 

державного нагляду 

(контролю) 

Посилання на 

законодавство, 

в якому 

міститься 

вимога 

(скорочене 

найменування, 

номер акта 

(документа) та 

номер статті, її 

частини, 

пункту, 

абзацу) 

Назва об’єкта, 

на який 

спрямована 

вимога 

законодавства 

Діяльність, на 

яку 

спрямована 

вимога 

законодавства 

(із 

зазначенням 

коду згідно з 

КВЕД) 

Код цілі 

державного 

нагляду 

(контролю) 

Ризик настання негативних наслідків від 

провадження господарської діяльності 

Ймовірність 

настання 

негативних 

наслідків 

(від 1 до 4 

балів, де 4 

найвищий 

рівень 

ймовірності) 

Питання для перевірки 

дотримання вимоги 

законодавства (підлягає 

включенню до переліку 

питань щодо 

проведення заходу 

державного нагляду 

(контролю) 

 

П
р

и
м

іт
к
и

 небезпечна подія, 

що призводить до 

настання 

негативних 

наслідків 

негативний 

наслідок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на суб’єктів господарювання у сфері страхового фонду документації 

1 Комплект документації, 

який підлягає закладенню 

до обласного 

(регіонального) страхового 

фонду документації, 

визначено: 

            

1) на вироби та продукцію Пункт 9 

Положення  

№ 320 

суб’єкт 

господарювання  

 Національна 

безпека 

держави 

(О5) 

Інші 

суспільні 

інтереси  

(О6) 

Комплект 

документації не 

визначено 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа 

4 Комплект документації 

на вироби та продукцію, 

який підлягає 

закладенню до 

обласного 

(регіонального) 

страхового фонду 

документації, визначено 

 

2) на об’єкти і споруди Пункт 9 

Положення  

№ 320 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

 

Комплект 

документації не 

визначено 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа 

4 Комплект документації 

на об’єкти і споруди, 

який підлягає 

закладенню до 

обласного 

(регіонального) 

страхового фонду 

 



документації, визначено 

2 Комплект документації, 

достатній для формування 

галузевого страхового 

фонду документації, 

визначено: 

            

1) на продукцію Абзац перший 

пункту 6 

Положення  

№ 319 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

 

Комплект 

документації, не 

достатній для 

формування 

галузевого 

страхового фонду 

документації 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа 

4 Комплект документації 

на продукцію, достатній 

для формування 

галузевого страхового 

фонду документації, 

визначено 

 

 

2) на об’єкти і споруди систем 

життєзабезпечення 

населення, транспортних 

зв’язків 

Абзац перший 

пункту 6 

Положення  

№ 319 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

 

Комплект 

документації, не 

достатній для 

формування 

галузевого 

страхового фонду 

документації 

Шкода, заподіяна 

через 

неможливість 

оперативно 

відновити  об’єкти 

і споруди систем 

життєзабезпечення 

населення, 

транспортні 

зв’язки  

 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа 

4 Комплект документації 

на об’єкти і споруди 

систем 

життєзабезпечення 

населення, 

транспортних зв’язків, 

достатній для 

формування галузевого 

страхового фонду 

документації, визначено  

 

3) на об’єкти культурної 

спадщини 

Абзац перший 

пункту 6 

Положення  

№ 319 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

 

Комплект 

документації, не 

достатній для 

формування 

галузевого 

страхового фонду 

документації 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа 

4 Комплект документації 

на об’єкти культурної 

спадщини, достатній 

для формування 

галузевого страхового 

фонду документації, 

визначено  

 

4) на обсяг інформації 

про культурні цінності 

Абзац перший 

пункту 6 

Положення  

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

 

Комплект 

документації, не 

достатній для 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

4 Комплект документації 

на обсяг інформації про 

культурні цінності, 

 



№ 319 формування 

галузевого 

страхового фонду 

документації 

або псування 

оригіналу 

документа 

достатній для 

формування галузевого 

страхового фонду 

документації, визначено  

3 План постачання 

документації та 

виготовлення документів 

обласного (регіонального) 

страхового фонду 

документації: 

            

1) з підприємством страхового 

фонду документації 

погоджено 

Пункти 10, 11 

Положення  

№ 320 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

 

Не погоджено план 

постачання 

документації та 

виготовлення 

документів 

обласного 

(регіонального) 

страхового фонду 

документації з 

підприємством 

страхового фонду 

документації  

 Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа  

 

 

 

4 План постачання 

документації та 

виготовлення 

документів обласного 

(регіонального) 

страхового фонду 

документації з 

підприємством 

страхового фонду 

документації погоджено 

 

2) замовником обласного 

(регіонального) страхового 

фонду документації 

затверджено 

Пункти 10, 11 

Положення  

№ 320 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

 

Не затверджено 

план постачання 

документації та 

виготовлення 

документів 

обласного 

(регіонального) 

страхового фонду 

документації 

замовником 

обласного 

(регіонального) 

страхового фонду 

документації  

 Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа  

4 План постачання 

документації та 

виготовлення 

документів обласного 

(регіонального) 

страхового фонду 

документації 

замовником обласного 

(регіонального) 

страхового фонду 

документації 

затверджено 

 

4 План постачання 

документації та 

виготовлення документів 

галузевого страхового 

Пункт 8 

Положення  

№ 319 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

 

Не затверджено 

план постачання 

документації та 

виготовлення 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

4 План постачання 

документації та 

виготовлення 

документів галузевого 

 



фонду документації за 

погодженням з 

Укрдержархівом 

затверджено 

документів 

галузевого 

страхового фонду 

документації за 

погодженням з 

Укрдержархівом  

оригіналу 

документа 

страхового фонду 

документації за 

погодженням з 

Укрдержархівом 

затверджено 

5 Заходи, щодо забезпечення 

формування та ведення 

страхового фонду 

документації на продукцію 

мобілізаційного та 

оборонного призначення, 

виконані 

Абзац 

дванадцятий 

частини першої 

статті 21 

ЗУ № 3543-ХІІ 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

 

Не виконані заходи, 

щодо забезпечення 

формування та 

ведення страхового 

фонду документації 

на продукцію 

мобілізаційного та 

оборонного 

призначення 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа 

 

Загроза 

національній 

безпеці держави  

4 Заходи, щодо 

забезпечення 

формування та ведення 

страхового фонду 

документації на 

продукцію 

мобілізаційного та 

оборонного 

призначення, виконані 

 

6 Комплект документації на 

виріб, об’єкт, пам’ятку 

історії та культури 

достатній: 

            

1) за комплектністю Пункт 6 

Положення  

№ 319; 

Пункт 13 

Положення  

№ 320 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

 

Комплект 

документації на 

виріб, об’єкт, 

пам’ятку історії та 

культури не 

достатній за 

комплектністю 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа 

4 Комплект документації 

на виріб, об’єкт, 

пам’ятку історії та 

культури достатній за 

комплектністю 

 

2) за складом Пункт 6 

Положення  

319; 

Пункт 13 

Положення  

№ 320 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

Комплект 

документації на 

виріб, об’єкт, 

пам’ятку історії та 

культури не 

достатній за 

складом 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа  

4 Комплект документації 

на виріб, об’єкт, 

пам’ятку історії та 

культури достатній за 

складом 

 



3) за технічними вимогами Пункт 6 

Положення  

№ 319; 

Пункт 13 

Положення  

№ 320 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

Комплект 

документації на 

виріб, об’єкт, 

пам’ятку історії та 

культури не 

достатній за 

технічними 

вимогами 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа  

4 Комплект документації 

на виріб, об’єкт, 

пам’ятку історії та 

культури достатній за 

технічними вимогами 

 

7 Постачання документації 

для формування страхового 

фонду документації, 

відповідно до затверджених 

галузевих програм 

створення страхового 

фонду документації, 

виконано 

Частина шоста 

статті 11, 

стаття 16 

ЗУ № 2332-ІІІ 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

 

Не виконано 

постачання 

документації 

для формування 

страхового фонду 

документації, 

відповідно до 

затверджених 

галузевих програм 

створення 

страхового фонду 

документації 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа 

4 Постачання 

документації 

для формування 

страхового фонду 

документації, відповідно 

до затверджених 

галузевих програм 

створення страхового 

фонду документації, 

виконано 

 

8 Постачання документів з 

метою формування 

страхового фонду 

документації України 

відповідно до вимог 

чинного законодавства 

України, яке визначає і 

регламентує питання 

формування та ведення 

страхового фонду 

документації України, 

виконано 

частина перша 

статті 16 ЗУ  

№ 2332-ІІІ 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

Не виконано 

постачання 

документів з метою 

формування 

страхового фонду 

документації 

України відповідно 

до вимог чинного 

законодавства 

України, яке 

визначає і 

регламентує 

питання 

формування та 

ведення страхового 

фонду документації 

України 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа 

4 Постачання документів з 

метою формування 

страхового фонду 

документації України 

відповідно до вимог 

чинного законодавства 

України, яке визначає і 

регламентує питання 

формування та ведення 

страхового фонду 

документації України, 

виконано 

 

9 Закладення технічної та 

проектної робочої 

документації до страхового 

фонду документації 

Частина п’ята 

статті 11 

ЗУ № 2332-ІІІ; 

пункт 2 

суб’єкт 

господарювання  

  О5 

 

Не здійснено 

закладення 

технічної та 

проектної робочої 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

4 Закладення технічної та 

проектної робочої 

документації до 

страхового фонду 

 



України на продукцію та 

закінчені будівництвом 

(реконструкцією) об’єкти 

здійснено 

Порядку № 400 документації до 

страхового фонду 

документації 

України на 

продукцію та 

закінчені 

будівництвом 

(реконструкцією) 

об’єкти  

оригіналу 

документа  

 
Шкода, заподіяна 

через 

неможливість 

оперативного 

проведення 

будівельних 

(відбудовчих), 

аварійно-

рятувальних та 

аварійно-

відновлювальних 

робіт під час 

ліквідування 

надзвичайних 

ситуацій та в 

особливий період 

документації України на 

продукцію та закінчені 

будівництвом 

(реконструкцією) 

об’єкти здійснено 

10 Відповідність документів 

страхового фонду 

документації оригіналу 

діючої документації 

забезпечено 

Частина перша 

статті 12 

ЗУ № 2332-ІІІ; 

Пункт 11 

Положення  

№ 319; 

Пункт 15 

Положення  

№ 320 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 

О6 

Не забезпечено 

відповідність 

документів 

страхового фонду 

документації 

оригіналу діючої 

документації  

Не своєчасне 

внесення змін до 

документів 

страхового фонду 

документації 

 

Не відповідність 

документів 

страхового фонду 

документації 

оригіналу діючої 

документації 

 

Матеріальні 

збитки, 

у випадку утрати 

або псування 

оригіналу 

документа 

 

Шкода, заподіяна  

через 

неможливість 

4 Відповідність 

документів страхового 

фонду документації 

оригіналу діючої 

документації 

забезпечено 

 



оперативного 

проведення 

будівельних 

(відбудовчих), 

аварійно-

рятувальних та 

аварійно-

відновлювальних 

робіт під час 

ліквідування 

надзвичайних 

ситуацій та в 

особливий період 

 

Загроза 

національній 

безпеці держави 

11 Переведення документів 

страхового фонду 

документації на архівне 

зберігання або анулювання 

забезпечено 

Частина перша 

статті 12 

ЗУ № 2332-ІІІ; 

пункт 13 

Положення  

№ 319; 

пункт 14 

Положення  

№ 320 

суб’єкт 

господарювання  

 О5 Не забезпечено 

переведення 

документів 

страхового фонду 

документації на 

архівне зберігання 

або анулювання  

Не відповідність 

документів 

страхового фонду 

документації 

оригіналу діючої 

документації 

4 Переведення документів 

страхового фонду 

документації на архівне 

зберігання або 

анулювання забезпечено 

 

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на суб’єктів господарювання, що належать 

до сфери управління Державної архівної служби України та здійснюють виготовлення або зберігання документів страхового фонду 

у сфері страхового фонду документації 

 Загальні організаційно-планові питання 

1 Дозвіл на виготовлення 

документів страхового 

фонду, виробництво 

технічних засобів 

оброблення інформації і 

технологічного оснащення, 

що має відповідати вимогам 

технічного захисту 

інформації з обмеженим 

доступом наявний 

Частина перша 

статті 9 

ЗУ № 2332-ІІІ; 

Пункт 3 

Положення  

№ 293 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

 

Належна 

якість 

продукції, 

робіт та 

послуг 

(майнові 

блага) (О3) 

Відсутній  дозвіл на  

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

4 

Дозвіл на  виготовлення 

документів страхового 

фонду наявний 

 



фонду   

2 Атестаційні свідоцтва 

виробничих приміщень 

оформлені 

Пункт 5.2 6 

розділу 5 

СОУ 

75.2-00010103-

007 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

 

О3 Не оформлені 

атестаційні 

свідоцтва 

виробничих 

приміщень  

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Атестаційні свідоцтва 

виробничих приміщень 

оформлені 

 

3 Зведені відомості 

результатів атестації 

робочих місць разом з 

паспортами робочих місць 

передано атестаційної 

комісії підприємства 

Пункт 6.4.12 

розділу 6 

СОУ 

75.2-00010103-

007 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

 

О3 Зведені відомості 

результатів 

атестації робочих 

місць разом з 

паспортами 

робочих місць не 

передано 

атестаційної комісії 

підприємства 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Зведені відомості 

результатів атестації 

робочих місць разом з 

паспортами робочих 

місць передано 

атестаційної комісії 

підприємства 

 

4 Протоколи засідання 

атестаційної комісії у 

наявності 

Пункт 7.14 

розділу 7 

СОУ 

75.2-00010103-

007 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

 

О3 Відсутні протоколи 

засідання 

атестаційної комісії 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Протоколи засідання 

атестаційної комісії у 

наявності 

 



страхового 

фонду  

5 Технологій виготовлення 

документів страхового 

фонду документації 

дотримано 

Абзац третій 

пункту 13 

Положення № 

293 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

 

О3 Не дотримано 

технологій 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Технологій 

виготовлення 

документів страхового 

фонду документації 

дотримано 

 

6 Професійний рівень 

спеціалістів, що виконують 

роботи з виготовлення 

документів страхового 

фонду, кваліфікаційним 

вимогам відповідає 

Абзац четвертий 

пункту 9 

Положення  

№ 293 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Не відповідає 

кваліфікаційним 

вимогам 

професійний рівень 

спеціалістів, що 

виконують роботи з 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Професійний рівень 

спеціалістів, що 

виконують роботи з 

виготовлення 

документів страхового 

фонду, кваліфікаційним 

вимогам відповідає 

 

7 Необхідні технічні засоби 

репрографії та системи 

оброблення інформації, 

матеріалів, програмного 

забезпечення наявні 

Абзац п’ятий 

пункту 9 

Положення  

№ 293 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Відсутні необхідні 

технічні засоби 

репрографії та 

системи оброблення 

інформації, 

матеріалів, 

програмного 

забезпечення  

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

4 Необхідні технічні 

засоби репрографії та 

системи оброблення 

інформації, матеріалів, 

програмного 

забезпечення наявні 

 



виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

продукції, робіт та 

послуг 

 

 Виконання технічних вимог до мікрофільму страхового фонду документації 

8 Мікрографічна плівка 

проходить 

вхідний контроль 

Пункт 5.1.1.3 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Мікрографічна 

плівка не проходить 

вхідний контроль 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Мікрографічна плівка 

проходить 

вхідний контроль 

 

9 Для знімання мікрофільму 

використовується кратність 

зменшення: 10,5х; 14,8х; 

21,0х з урахуванням 

форматів та якості 

документів, а також 

технічних характеристик 

апаратів для знімання 

Пункт 5.1.1.4 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Для знімання 

мікрофільму не 

використовується 

кратність 

зменшення: 10,5х; 

14,8х; 21,0х з 

урахуванням 

форматів та якості 

документів, а також 

технічних 

характеристик 

апаратів для 

знімання 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Для знімання 

мікрофільму 

використовується 

кратність зменшення: 

10,5х; 14,8х; 21,0х з 

урахуванням форматів 

та якості документів, а 

також технічних 

характеристик апаратів 

для знімання 

 

10 Технічний паспорт 

заповнюється на кожний 

рулон мікрофільму 

Пункт 5.1.1.5 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Технічний паспорт 

не заповнюється на 

кожний рулон 

мікрофільму 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

4 Технічний паспорт 

заповнюється на кожний 

рулон мікрофільму 

 



архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

11 Мікрофільм знімається у 

порядку збільшення 

кратності, у тому числі 

при внесенні зміни до 

мікрофільму 

(ця вимога не стосується 

мікрофільму, що 

виготовляють за допомогою 

КОМ-системи) 

Пункт 5.1.1.7 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Мікрофільм не 

знімається у 

порядку збільшення 

кратності, у тому 

числі 

при внесенні зміни 

до мікрофільму 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Мікрофільм знімається у 

порядку збільшення 

кратності, у тому числі 

при внесенні зміни до 

мікрофільму 

 

12 Вимоги щодо змісту 

мікрофільму та 

комплектності 

документації, 

яка підлягає 

мікрофільмуванню 

виконуються 

Пункт 5.1.1.8 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Не виконуються 

вимоги щодо змісту 

мікрофільму та 

комплектності 

документації, 

яка підлягає 

мікрофільмуванню  

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Вимоги щодо змісту 

мікрофільму та 

комплектності 

документації, 

яка підлягає 

мікрофільмуванню 

виконуються 

 

13 Мікрофільм містить 

зображення трафаретів 

Пункт 5.1.1.9 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

О3 Мікрофільм не 

містить зображення 

трафаретів 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

4 Мікрофільм містить 

зображення трафаретів 

 



сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

(74.20) документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

14 Документація, що має гриф 

секретності, 

мікрофільмується на 

окремий рулон мікрофільму 

Пункт 5.1.1.9 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Документація, що 

має гриф 

секретності, не 

мікрофільмується 

на окремий рулон 

мікрофільму 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Документація, що має 

гриф секретності, 

мікрофільмується на 

окремий рулон 

мікрофільму 

 

15 Документи щодо контролю 

та випробувань матеріалів і 

хімічних реактивів, які 

застосовують під час 

виготовлення, 

контролювання та 

зберігання мікрофільму 

оформлюються 

Пункт 5.1.2 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Документи щодо 

контролю та 

випробувань 

матеріалів і 

хімічних реактивів, 

які застосовують 

під час 

виготовлення, 

контролювання та 

зберігання 

мікрофільму не 

оформлюються 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Документи щодо 

контролю та 

випробувань матеріалів і 

хімічних реактивів, які 

застосовують під час 

виготовлення, 

контролювання та 

зберігання мікрофільму 

оформлюються 

 



16 Довжина рулонів 

мікрофільмів, що 

виготовляються, з 

урахуванням заправних 

кінців не перевищує 30,5 м 

(для мікрографічної плівки 

завтовшки 130 мкм) та 42,0 

м (для мікрографічної 

плівки завтовшки 100 мкм) 

Пункти 5.1.4.2 

та 5.1.4.3 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Довжина рулонів 

мікрофільмів, що 

виготовляються, з 

урахуванням 

заправних кінців 

перевищує 30,5 м 

(для мікрографічної 

плівки завтовшки 

130 мкм) та 42,0 м 

(для мікрографічної 

плівки завтовшки 

100 мкм) 

Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

4 Довжина рулонів 

мікрофільмів, що 

виготовляються, з 

урахуванням заправних 

кінців не перевищує 30,5 

м (для мікрографічної 

плівки завтовшки 130 

мкм) та 42,0 м (для 

мікрографічної плівки 

завтовшки 100 мкм) 

 

17 Ширина з’єднання 

мікрографічної плівки 

мікрофільмів, що 

виготовляються, методом 

склеювання становить 3,0 

мм  1,0 мм, а методом 

зварювання - 2,0 мм  1,0 

мм. 

Пункт 5.1.4.6 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Ширина з’єднання 

мікрографічної 

плівки 

мікрофільмів, що 

виготовляються, 

методом 

склеювання більше 

або менше 3,0 мм  

1,0 мм, а методом 

зварювання - 2,0 мм 

 1,0 мм. 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Ширина з’єднання 

мікрографічної плівки 

мікрофільмів, що 

виготовляються, 

методом склеювання 

становить 3,0 мм  1,0 

мм, а методом 

зварювання - 2,0 мм  

1,0 мм. 

 

18 В одному рулоні 

мікрофільмів, що 

виготовляються, не більше 

ніж шість з’єднань 

мікрографічної плівки 

методом склеювання або 

методом зварювання 

Пункт 5.1.4.6 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 В одному рулоні 

мікрофільмів, що 

виготовляються, 

більше ніж шість 

з’єднань 

мікрографічної 

плівки методом 

склеювання або 

методом 

зварювання 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 В одному рулоні 

мікрофільмів, що 

виготовляються, не 

більше ніж шість 

з’єднань мікрографічної 

плівки методом 

склеювання або методом 

зварювання 

 



страхового 

фонду  

19 Довжина заправних кінців 

мікрофільмів, що 

виготовляються становить 

не менше ніж 500,0  20,0 

Пункт 5.1.4.7 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Довжина заправних 

кінців мікрофільмів, 

що виготовляються 

становить менше 

ніж 500,0  20,0 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Довжина заправних 

кінців мікрофільмів, що 

виготовляються 

становить не менше ніж 

500,0  20,0 

 

20 Мікрофільми, що 

виготовляються не містять 

фізичних та фотографічних 

дефектів 

Пункт 5.1.7.1 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Мікрофільми, що 

виготовляються 

містять фізичні та 

фотографічні 

дефекти 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Мікрофільми, що 

виготовляються не 

містять фізичних та 

фотографічних дефектів 

 



21 Контроль мікрофільмів, що 

виготовляються, 

виконується 

Пункт 5.2.1.4 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Не виконується 

контроль 

мікрофільмів, що 

виготовляються 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

4 Контроль мікрофільмів, 

що виготовляються, 

виконується 

 

22 Рулони виготовлених 

мікрофільмів пакуються у 

металеві або картонні 

коробки 

Пункт 5.3.1 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Рулони 

виготовлених 

мікрофільмів не 

пакуються у 

металеві або 

картонні коробки 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Рулони виготовлених 

мікрофільмів пакуються 

у металеві або картонні 

коробки 

 

23 На коробки, у які 

запаковано виготовлені 

мікрофільми, наносяться 

маркувальні написи 

Пункт 5.3.2 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 На коробки, у які 

запаковано 

виготовлені 

мікрофільми, не 

наносяться 

маркувальні написи 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 На коробки, у які 

запаковано виготовлені 

мікрофільми, наносяться 

маркувальні написи 

 



24 Термін постачання 

виготовлених мікрофільмів 

на довгострокове зберігання 

не перевищує шести місяців 

від дня закінчення 

мікрофільмування у 

повному обсязі комплекту 

документації 

Пункт 5.4.1 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Термін постачання 

виготовлених 

мікрофільмів на 

довгострокове 

зберігання 

перевищує шість 

місяців від дня 

закінчення 

мікрофільмування у 

повному обсязі 

комплекту 

документації 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

4 Термін постачання 

виготовлених 

мікрофільмів на 

довгострокове 

зберігання не перевищує 

шести місяців від дня 

закінчення 

мікрофільмування у 

повному обсязі 

комплекту документації 

 

25 Перед постачанням 

мікрофільму на 

довгострокове зберігання 

контролюється якість всіх 

рулонів мікрофільмів і 

правильність їх 

намотування, правильність 

оформлення документів, 

наявність відомостей на 

електронних носіях 

Пункт 5.4.2 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Перед постачанням 

мікрофільму на 

довгострокове 

зберігання не 

контролюється 

якість всіх рулонів 

мікрофільмів і 

правильність їх 

намотування, 

правильність 

оформлення 

документів, 

наявність 

відомостей на 

електронних носіях 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

4 Перед постачанням 

мікрофільму на 

довгострокове 

зберігання 

контролюється якість 

всіх рулонів 

мікрофільмів і 

правильність їх 

намотування, 

правильність 

оформлення документів, 

наявність відомостей на 

електронних носіях 

 

26 Разом з виготовленим 

мікрофільмом на зберігання 

відправляється: 

у паперовому вигляді 

- акт-опис; 

- комплектувальні 

документи страхового 

фонду; 

- технічні паспорти на 

кожний рулон мікрофільму; 

в електронному вигляді на 

електронних носіях 

інформації: 

- електронний мікрофільм; 

Пункт 5.4.3 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Разом з 

виготовленим 

мікрофільмом на 

зберігання не 

відправляється: 

у паперовому 

вигляді 

- акт-опис; 

- комплектувальні 

документи 

страхового фонду; 

- технічні паспорти 

на кожний рулон 

мікрофільму; 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

 

4 Разом з виготовленим 

мікрофільмом на 

зберігання 

відправляється: 

у паперовому вигляді 

- акт-опис; 

- комплектувальні 

документи страхового 

фонду; 

- технічні паспорти на 

кожний рулон 

мікрофільму; 

в електронному вигляді 

на електронних носіях 

 



- акт-опис; 

- комплектувальні 

документи страхового 

фонду; 

- технічні паспорти 

в електронному 

вигляді на 

електронних носіях 

інформації: 

- електронний 

мікрофільм; 

- акт-опис; 

- комплектувальні 

документи 

страхового фонду; 

- технічні паспорти 

інформації: 

- електронний 

мікрофільм; 

- акт-опис; 

- комплектувальні 

документи страхового 

фонду; 

- технічні паспорти 

27 З дня отримання 

повернутого мікрофільму 

дефекти усуваються у 

місячний термін і 

мікрофільм повертається до 

бази зберігання 

Пункт 5.5.2.11 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 З дня отримання 

повернутого 

мікрофільму 

дефекти не 

усуваються у 

місячний термін і 

мікрофільм не 

повертається до 

бази зберігання 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

4 З дня отримання 

повернутого 

мікрофільму дефекти 

усуваються у місячний 

термін і мікрофільм 

повертається до бази 

зберігання 

 

28 Відходи фотоплівки 

здаються на спеціалізовані 

підприємства щодо їх 

переробляння 

Пункт 6.4.1 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Відходи фотоплівки 

не здаються на 

спеціалізовані 

підприємства щодо 

їх переробляння 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

4 Відходи фотоплівки 

здаються на 

спеціалізовані 

підприємства щодо їх 

переробляння 

 

29 Відпрацьовані розчини 

фіксажу здаються на 

спеціалізовані підприємства 

щодо вилучення срібла та їх 

Пункт 6.4.1 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

О3 Відпрацьовані 

розчини фіксажу не 

здаються на 

спеціалізовані 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

4 Відпрацьовані розчини 

фіксажу здаються на 

спеціалізовані 

підприємства щодо 

 



нейтралізації управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

(74.20) підприємства щодо 

вилучення срібла та 

їх нейтралізації 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

вилучення срібла та їх 

нейтралізації 

30 Відпрацьовані розчини 

проявника та хімічні 

розчини нейтралізуються 

Пункт 6.4.1 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

виготовлення 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 Відпрацьовані 

розчини проявника 

та хімічні розчини 

не нейтралізуються 

 Порушення 

технології 

виготовлення 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг 

4 Відпрацьовані розчини 

проявника та хімічні 

розчини 

нейтралізуються 

 

 Зберігання документів страхового фонду документації 

31 Виконується періодичний 

контроль мікрофільмів під 

час їх зберігання згідно з 

графіком проведення 

контролю 

Пункт 5.2.3.1 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Не виконується 

періодичний 

контроль 

мікрофільмів під 

час їх зберігання 

згідно з графіком 

проведення 

контролю 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

4 Виконується 

періодичний контроль 

мікрофільмів під час їх 

зберігання згідно з 

графіком проведення 

контролю 

 



документів 

страхового 

фонду  

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

32 Результати періодичного 

контролю мікрофільму 

заносять до відповідного 

розділу технічного 

паспорту 

Пункт 5.2.3.2 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Результати 

періодичного 

контролю 

мікрофільму не 

заносять до 

відповідного 

розділу технічного 

паспорту 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Результати періодичного 

контролю мікрофільму 

заносять до відповідного 

розділу технічного 

паспорту 

 

33 Приміщення для 

тимчасового зберігання 

мікрографічної плівки та 

довгострокового зберігання 

мікрофільмів СФД 

обладнано 

системою кондиціювання, 

до складу якої входить 

кондиціонер з 

бактерицидним фільтром і 

осушувач повітря або 

термовологостатний апарат 

Пункт 5.5.1.2 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Приміщення для 

тимчасового 

зберігання 

мікрографічної 

плівки та 

довгострокового 

зберігання 

мікрофільмів СФД 

не обладнано 

системою 

кондиціювання, до 

складу якої входить 

кондиціонер з 

бактерицидним 

фільтром і 

осушувач повітря 

або 

термовологостатний 

апарат 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Приміщення для 

тимчасового зберігання 

мікрографічної плівки та 

довгострокового 

зберігання мікрофільмів 

СФД обладнано 

системою 

кондиціювання, до 

складу якої входить 

кондиціонер з 

бактерицидним 

фільтром і осушувач 

повітря або 

термовологостатний 

апарат 

 

34 Застосовується 

антигрибковий захист 

мікрографічної плівки та 

приміщень для зберігання 

мікрофільмів 

Пункт 5.5.1.3 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Не застосовується 

антигрибковий 

захист 

мікрографічної 

плівки та 

приміщень для 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

4 Застосовується 

антигрибковий захист 

мікрографічної плівки та 

приміщень для 

зберігання мікрофільмів 

 



архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

зберігання 

мікрофільмів 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

35 Під час зберігання 

мікрофільми розміщуються 

у порядку зростання їх 

інвентарних номерів 

Пункт 5.5.1.4 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Під час зберігання 

мікрофільми не 

розміщуються у 

порядку зростання 

їх інвентарних 

номерів 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Під час зберігання 

мікрофільми 

розміщуються у порядку 

зростання їх 

інвентарних номерів 

 

36 Під час зберігання технічні 

паспорти мікрофільмів 

розміщуються у порядку 

зростання порядкових 

номерів мікрофільмів у 

металевих шафах 

Пункт 5.5.1.4 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Під час зберігання 

технічні паспорти 

мікрофільмів не 

розміщуються у 

порядку зростання 

порядкових номерів 

мікрофільмів у 

металевих шафах 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Під час зберігання 

технічні паспорти 

мікрофільмів 

розміщуються у порядку 

зростання порядкових 

номерів мікрофільмів у 

металевих шафах 

 

37 Основні мікрофільми 

зберігаються окремо від 

запасних мікрофільмів 

територіально 

Пункт 5.5.1.5 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Основні 

мікрофільми не 

зберігаються 

окремо від запасних 

мікрофільмів 

територіально 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

4 Основні мікрофільми 

зберігаються окремо від 

запасних мікрофільмів 

територіально 

 



здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

38 Технічні паспорти основних 

та запасних мікрофільмів 

зберігаються окремо у 

відповідних приміщеннях 

Пункт 5.5.1.6 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Технічні паспорти 

основних та 

запасних 

мікрофільмів не 

зберігаються 

окремо у 

відповідних 

приміщеннях 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Технічні паспорти 

основних та запасних 

мікрофільмів 

зберігаються окремо у 

відповідних 

приміщеннях 

 

39 Мікрофільми, яким надано 

гриф секретності, 

зберігаються окремо 

територіально 

Пункт 5.5.1.7 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Мікрофільми, яким 

надано гриф 

секретності, не 

зберігаються 

окремо 

територіально 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Мікрофільми, яким 

надано гриф 

секретності, 

зберігаються окремо 

територіально 

 

40 Технічні паспорти 

мікрофільмів, що мають 

гриф секретності, 

зберігаються в окремому 

приміщенні у шафах або 

сейфах 

Пункт 5.5.1.8 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Технічні паспорти 

мікрофільмів, що 

мають гриф 

секретності, не 

зберігаються в 

окремому 

приміщенні у 

шафах або сейфах 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

4 Технічні паспорти 

мікрофільмів, що мають 

гриф секретності, 

зберігаються в окремому 

приміщенні у шафах або 

сейфах 

 



документів 

страхового 

фонду  

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

41 Мікрофільми, виготовлені 

на плівці з різними 

основами, зберігаються в 

різних приміщеннях 

Пункт 5.5.1.9 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Мікрофільми, 

виготовлені на 

плівці з різними 

основами, не 

зберігаються в 

різних приміщеннях 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Мікрофільми, 

виготовлені на плівці з 

різними основами, 

зберігаються в різних 

приміщеннях 

 

42 У приміщеннях 

довгострокового та 

архівного зберігання 

мікрофільмів на 

фотоплівках (триацетатна 

основа) температура 

повітря становить не більше 

15 °C, а відносна вологість 

становить 50  5 % 

Пункт 5.5.1.10 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

У приміщеннях 

довгострокового та 

архівного 

зберігання 

мікрофільмів на 

фотоплівках 

(триацетатна 

основа) 

температура повітря 

становить більше 15 

°C, а відносна 

вологість не 

становить 50  5 % 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 У приміщеннях 

довгострокового та 

архівного зберігання 

мікрофільмів на 

фотоплівках 

(триацетатна основа) 

температура повітря 

становить не більше 15 

°C, а відносна вологість 

становить 50  5 % 

 

43 У приміщеннях 

тимчасового зберігання 

мікрофільмів на 

фотоплівках (триацетатна 

основа) температура 

повітря становить не більше 

17 °C, а відносна вологість 

становить 50  5 % 

Пункт 5.5.1.10 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

У приміщеннях 

тимчасового 

зберігання 

мікрофільмів на 

фотоплівках 

(триацетатна 

основа) 

температура повітря 

становить більше 17 

°C, а відносна 

вологість не 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

4 У приміщеннях 

тимчасового зберігання 

мікрофільмів на 

фотоплівках 

(триацетатна основа) 

температура повітря 

становить не більше 17 

°C, а відносна вологість 

становить 50  5 % 

 



фонду  становить 50  5 % для держави 

44 У приміщеннях проведення 

контролю температура 

повітря становить 20–24 °C, 

а відносна вологість 

становить 40–50 % 

Пункт 5.5.1.10 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

У приміщеннях 

проведення 

контролю 

температура повітря 

не становить 20–24 

°C, а відносна 

вологість не 

становить 40–50 % 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 У приміщеннях 

проведення контролю 

температура повітря 

становить 20–24 °C, а 

відносна вологість 

становить 40–50 % 

 

45 У приміщеннях 

акліматизації температура 

повітря становить 20–24 °C, 

а відносна вологість 

становить 40–50 % 

Пункт 5.5.1.10 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

У приміщеннях 

акліматизації 

температура повітря 

не становить 20–24 

°C, а відносна 

вологість не 

становить 40–50 % 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 У приміщеннях 

акліматизації 

температура повітря 

становить 20–24 °C, а 

відносна вологість 

становить 40–50 % 

 

46 Температурно-вологісний 

стан повітря у приміщеннях 

для зберігання мікрофільмів 

контролюється та 

реєструються його 

результати у відповідному 

журналі 

Пункт 5.5.1.11 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Температурно-

вологісний стан 

повітря у 

приміщеннях для 

зберігання 

мікрофільмів не 

контролюється та 

не реєструються 

його результати у 

відповідному 

журналі 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

4 Температурно-

вологісний стан повітря 

у приміщеннях для 

зберігання мікрофільмів 

контролюється та 

реєструються його 

результати у 

відповідному журналі 

 



страхового 

фонду  

матеріальні збитки 

для держави 

47 Мікрофільми, які надійшли 

на довгострокове 

зберігання, реєструються у 

журналах обліку 

надходження мікрофільмів 

Пункт 5.5.2.1 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Мікрофільми, які 

надійшли на 

довгострокове 

зберігання, не 

реєструються у 

журналах обліку 

надходження 

мікрофільмів 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Мікрофільми, які 

надійшли на 

довгострокове 

зберігання, 

реєструються у 

журналах обліку 

надходження 

мікрофільмів 

 

48 Після отримання 

мікрофільмів 

контролюється 

комплектність поставки 

Пункт 5.5.2.2 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Після отримання 

мікрофільмів не 

контролюється 

комплектність 

поставки 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Після отримання 

мікрофільмів 

контролюється 

комплектність поставки 

 

49 

  

Не пізніше ніж у 

тримісячний термін з 

моменту надходження 

мікрофільмів на зберігання 

контролюється 

оформлення 

комплектувальних 

документів, технічних 

паспортів та проводиться 

технічний контроль 

мікрофільмів 

Пункт 5.5.2.3 

ДСТУ 

33.119:2018 

  

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Більше ніж у 

тримісячний термін 

з моменту 

надходження 

мікрофільмів на 

зберігання 

контролюється 

оформлення 

комплектувальних 

документів, 

технічних паспортів 

та проводиться 

технічний контроль 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави  

4 Не пізніше ніж у 

тримісячний термін з 

моменту надходження 

мікрофільмів на 

зберігання 

контролюється 

оформлення 

комплектувальних 

документів, технічних 

паспортів та 

проводиться технічний 

контроль мікрофільмів 

 



мікрофільмів 

50 Комплектувальні 

документи страхового 

фонду та технічні паспорти 

реєструються у журналі 

обліку надходження 

комплектувальних 

документів страхового 

фонду та журналі обліку 

технічних паспортів 

Пункт 5.5.2.7 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Комплектувальні 

документи 

страхового фонду 

та технічні 

паспорти не 

реєструються у 

журналі обліку 

надходження 

комплектувальних 

документів 

страхового фонду 

та журналі обліку 

технічних паспортів 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Комплектувальні 

документи страхового 

фонду та технічні 

паспорти реєструються 

у журналі обліку 

надходження 

комплектувальних 

документів страхового 

фонду та журналі обліку 

технічних паспортів 

 

51  Пункт 5.5.2.9 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Результати 

технічного 

контролю не 

записуються у 

журнал технічного 

контролю 

мікрофільмів 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Результати технічного 

контролю записуються у 

журнал технічного 

контролю мікрофільмів 

 

52 Інформація про прийняття 

мікрофільмів на 

довгострокове зберігання 

вноситься до Державного 

реєстру документів 

страхового фонду 

документації України 

Пункт 5.5.2.16 

ДСТУ 

33.119:2018 

суб’єкт 

господарювання, 

що належить до 

сфери 

управління 

Державної 

архівної служби 

України та 

здійснює 

зберігання 

документів 

страхового 

фонду  

Діяльність у 

сфері 

фотографії 

(74.20) 

О3 

О5 

 

Інформація про 

прийняття 

мікрофільмів на 

довгострокове 

зберігання не 

вноситься до 

Державного реєстру 

документів 

страхового фонду 

документації 

України 

 Порушення 

технології 

зберігання 

документів 

страхового фонду 

документації, 

збитки, завдані 

замовнику 

(споживачу) 

продукції, робіт та 

послуг, 

матеріальні збитки 

для держави 

4 Інформація про 

прийняття мікрофільмів 

на довгострокове 

зберігання вноситься до 

Державного реєстру 

документів страхового 

фонду документації 

України 

 



 


