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Позначення і скорочення
А4

- формат аркуша з розміром сторін 210х297 мм за ГОСТ 2.301;

ВК

- відомість комплектів;

ВККД - відомість комплектів конструкторської документації;
ВКТД - відомість комплектів технологічної документації;
ГП

- генеральний план;

ДК

- Державний класифікатор;

ЄСКД - Єдина система конструкторської документації;
КД

- конструкторська документація;

НД

- нормативна документація;

ПДБ

- проектна документація для будівництва;

СКД

- Система конструкторської документації;

СП

- супровідний перелік;

СПДБ - Система проектної документації для будівництва;
СТД

- Система технологічної документації;

СФД

- страховий фонд документації;

ТД

- технологічна документація.
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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Методичні рекомендації зі створення галузевого страхового фонду
документації (далі - Методичні рекомендації) призначені для застосування
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
законодавством України, створюють галузевий страховий фонд документації
(далі - галузевий СФД).
2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
У цих Методичних рекомендаціях подані такі терміни та визначення:
1 Державна система страхового фонду документації - організаційноправова структура, яка здійснює державну політику та координацію робіт зі
створення, формування, ведення та використання страхового фонду
документації України і є сукупністю суб’єктів системи страхового фонду
документації, страхового фонду документації України, технічних засобів,
обслуговуючого їх персоналу, нормативно-правових актів, організаційнотехнічних заходів (Закон України "Про страховий фонд документації України").
2 Страховий фонд документації - упорядкований масив документів,
зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях інформації,
які прийняті на державний облік і довгострокове надійне зберігання (Закон
України "Про страховий фонд документації України").
3 Галузь - сукупність об’єктів підприємницької діяльності незалежно від
їх відомчої підпорядкованості та форм власності, які розробляють і (або)
виробляють продукцію (виконують роботу і надають послуги) певних видів, що
мають однорідне споживче чи функціональне призначення.
4 Галузевий страховий фонд документації - банк документів страхового
фонду документації, який створюється відповідними міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади і є складовою частиною страхового
фонду документації України.
5 Суб’єкти державної системи СФД - центральний орган виконавчої
влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи; Державний департамент страхового
фонду документації; міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої
влади і органи місцевого самоврядування, у складі яких, за необхідності, діють
відповідні служби (підрозділи) з питань створення та ведення страхового фонду
документації України; науково-дослідні установи, бази зберігання,
підприємства та організації, що підпорядковані Державному департаменту
страхового фонду документації і виконують завдання щодо формування,
ведення та зберігання страхового фонду документації України; підприємства,
установи, організації незалежно від форм власності, які формують та
використовують страховий фонд документації України (ДСТУ 33.003).
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6 Постачальник документації - підприємство, організація, які здійснюють
підготовку і постачання документів для формування і ведення страхового
фонду (ДСТУ В 33.002).
7 Утримувач оригіналів документації - підприємство, установа,
організація, які є розробниками документації та (або) її власниками, право
власності яких посвідчується відповідними документами.
8 Користувач документами страхового фонду - центральні та місцеві
органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи
місцевого самоврядування, юридичні особи - постачальники документації
(Закон України "Про страховий фонд документації України").
9 Об’єкт будівництва - кожна відокремлена будівля або споруда з
інженерними мережами, які прилягають до неї, або сукупність будівель та
споруд, що мають спільне технологічне або інше призначення, які закінчені
будівництвом, а також зовнішні інженерні мережі (ДБН Д.1.1-1).
10 Проектна документація для будівництва (ПДБ) - затверджена в
установленому порядку сукупність необхідних документальних матеріалів для
будівництва, які мають креслення, розрахунки, макети, схеми, обгрунтування
прийнятих рішень та інше (ДБН А.2.2-3).
11 Технічна документація - узагальнююче найменування документів, які
відображають результат будівельного і технологічного проектування,
конструювання, інженерних вишукувань та будівельних робіт
(ГСТУ 75.2-14321156-001).
12 Робоча документація - документація, яка розроблена на підставі
затвердженого проекту в установленому порядку і призначена для проведення
будівельних і монтажних робіт (ДБН А.2.2-3-97).
13 Документ страхового фонду - документ, який знаходиться на
державному обліку у страховому фонді документації України і необхідний для
поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного,
мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних
(відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час
ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також для
збереження культурної спадщини, на випадок утрати або псування оригіналу
документа (Закон України "Про страховий фонд документації України").
14 Оригінал (документації) - конструкторський документ, виконаний на
будь-якому матеріалі і призначений для виготовлення з нього правдника
конструкторського документа (ДСТУ 3321).
15 Правдник (документації) - конструкторський документ, виконаний на
будь-якому матеріалі, придатному для багаторазового виготовлення з нього
копій, і оформлений правдивими установленими підписами (ДСТУ 3321).
16 Комплектувальний документ страхового фонду - документ, який
визначає склад комплекту документів, що закладаються до страхового фонду
(ДСТУ В 33.002).
17 Конструкторська документація (КД) - сукупність конструкторських
документів, які містять дані, необхідні для розроблення, виготовлення,

8
приймання, постачання, експлуатації виробу, у тому числі і ремонт
(ДСТУ 3321).
18 Технологічна документація (ТД) - сукупність комплектів документів
технологічних процесів та окремих документів, необхідних і достатніх для
виконання технологічних процесів виготовлення та ремонту виробу чи його
складових (ДСТУ 2391-94).
19 Промислова продукція - предмет праці, що пройшов усі стадії
виробничого процесу на даному підприємстві та придатний до безпосереднього
споживання чи подальшого використання у сфері виробництва (ДСТУ 3278).
3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням вимог чинних
нормативно-правових актів та нормативних документів:
- Закон України "Про державну таємницю" від 21 вересня 1999 р.
№ 1079-ХІV;
- Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України" від 23 березня 2000 р.
№ 1602-ІІІ;
- Закон України "Про страховий фонд документації України"
від 22 березня 2001 р. № 2332-ІІІ;
- Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року № 2542-ІІІ;
- ДСТУ В 33.001-94 Страховий фонд документації. Основні положення;
- ДСТУ В 33.002-94 Страховий фонд документації. Терміни та
визначення;
- ДСТУ 33.003-2002 Страховий фонд документації. Цілі, завдання,
структура державної системи страхового фонду документації. Загальні
положення;
- ДСТУ В 33.102-99 Страховий фонд документації. Порядок створення
страхового фонду нормативної документації;
- ДСТУ В 33.103-99 Страховий фонд документації. Порядок створення
страхового фонду документації на промислову продукцію;
- ДСТУ 33.104-2002 Страховий
фонд
документації.
Позначення
документів страхового фонду;
- ДСТУ 33.105-2002 Страховий фонд документації. Підготовка і відправка
на мікрофільмування документації на промислову продукцію. Технічні вимоги;
- ДСТУ 33.401-2002 Страховий фонд документації. Порядок забезпечення
користувачів документами страхового фонду;
- ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та
визначення;
- ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення;
- ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та
визначення основних понять;
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- ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) СПДБ. Основні вимоги до
проектної та робочої документації;
- ГОСТ 2.004-88
ЕСКД.
Общие
требования
к
выполнению
конструкторских и технологических документов на печатающих и графических
устройствах вывода ЭВМ;
- ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских
документов;
- ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи;
- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;
- ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы;
- ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов;
- ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения;
- ГОСТ 2.502-68 ЕСКД. Правила дублирования;
- ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений;
- ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов;
- ГОСТ 21.203 СПДБ. Правила учета и хранения подлинников проектной
документации;
- ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки.
Общие требования и нормы;
- ГСТУ 75.2-14321156-001-2002
Страховий
фонд
документації.
Підготовка і відправка на мікрофільмування проектної документації на об’єкти
будівництва. Технічні вимоги;
- КНД 321.009-94 СФД. Порядок створення страхового фонду проектної
документації на об'єкти будівництва;
- КНД 321.023-96 СФД. Порядок створення страхового фонду проектної
робочої, виконавчої документації на інженерне забезпечення об'єктів від
зовнішніх джерел;
- ДБН А.2.2-3-97 СПДБ. Склад, порядок розробки, узгодження та
затвердження проектної документації для будівництва;
- ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення;
- ДБН Д.1.1-1-2000 Реформування ціноутворення та взаємовідносин у
будівництві. Правила визначення вартості будівництва;
- Положення про технічний захист інформації в Україні, затверджене
Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. № 1229/99;
- Положення про порядок формування, ведення та використання
галузевого страхового фонду документації, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319;
- ДК 009-96 Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД).
- ДК 014-97 Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального
устрою України (КОАТУУ).
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4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Підставою для розроблення Методичних рекомендацій є:
- Закон України "Про страховий фонд документації України";
- Положення про порядок формування, ведення та використання
галузевого страхового фонду документації, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 319.
4.2 Методичні рекомендації узагальнюють положення та вимоги
нормативних документів державної системи страхового фонду документації
(далі - державна система СФД) щодо створення та формування галузевого
СФД, державних стандартів системи СПДБ, СКД, СТД, міждержавних
стандартів системи ЄСКД та системи "Репрография. Микрография", а також
набутий досвід наукової та практичної роботи щодо створення та формування
галузевих СФД.
4.3 Упровадження Методичних рекомендацій забезпечить надання
методичної допомоги суб’єктам державної системи СФД при виконанні робіт зі
створення галузевого страхового фонду документації згідно з визначеним
порядком і запропонованими методами виконання робіт, що сприятиме
прискоренню робіт та зниженню їх трудомісткості.
4.4 Методичні рекомендації визначають порядок, основні етапи
виконання робіт зі створення та формування галузевого СФД на:
- промислову продукцію господарського призначення підприємств
галузей (далі - продукція (вироби));
- закінчені будівництвом об'єкти цивільного та промислового
призначення (нове будівництво, розширення, реконструкція, капітальний
ремонт, технічне переозброєння), які експлуатуються та (або) приймаються в
експлуатацію незалежно від форми власності та виду діяльності (далі - об’єкти
будівництва), крім садибної забудови та малих архітектурних форм.
4.5 Галузевий СФД є складовою частиною страхового фонду
документації України.
4.6 Галузевий СФД створюють з метою забезпечення користувачів
документами страхового фонду (далі - користувачі) за їх запитами копіями
документів страхового фонду (далі - документи СФ) на продукцію (вироби) для
відновлення її виробництва або експлуатації та на об’єкти будівництва для
проведення на них будівельних, відбудовчих або ремонтних робіт у мирний час
при ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період у випадках
недоступності, втрати або псування оригіналу документації.
4.7 У роботі зі створення, формування, ведення та використання
галузевого СФД у межах своїх повноважень беруть участь такі суб’єкти
державної системи СФД:
- міністерства та підпорядковані їм урядові органи державного
управління, інші центральні органи виконавчої влади та утворені ними галузеві
об’єднання підприємств (далі - центральні органи виконавчої влади);
- підприємства галузей, на продукцію (вироби) та об’єкти будівництва
яких створюється галузевий СФД;
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- підприємства, установи, організації, які є утримувачами (або) та
розробниками оригіналів документації на продукцію (вироби) та об’єкти
будівництва підприємств галузей (далі - постачальники документації);
- Державний департамент страхового фонду документації (далі Державний департамент СФД);
- підприємства та установи СФД України (далі - підприємства СФД);
- бази зберігання СФД України.
4.8 Створення галузевого СФД провадиться на плановій основі шляхом
розроблення та реалізації програм формування галузевого СФД (далі - галузеві
програми), які розроблюються та затверджуються центральними органами
виконавчої влади за погодженням з Державним департаментом СФД.
Галузева програма розроблюється на період до 5 років.
Якщо центральним органом виконавчої влади передбачається створення
галузевого СФД на продукцію (вироби) та об’єкти будівництва одночасно, то
додаток до галузевої програми складають із двох частин.
4.9 Основою для розроблення галузевих програм є переліки продукції
(виробів) господарського призначення, переліки підприємств галузей та їх
об’єктів будівництва.
4.10 Поставлення продукції (виробів) на виробництво та прийняття до
експлуатації закінчених будівництвом об’єктів може здійснюватися лише за
умов закладання документації до СФД України, що підтверджується
відповідними актами, які видає Державний департамент СФД.
4.11 Створення СФД на продукцію (вироби) та об’єкти будівництва
підприємств галузі, які не включені до галузевих програм, здійснюється на
підставі доповнень до програм за поданням підприємств у порядку,
визначеному нормативно-правовими та нормативними документами, чинними
у державній системі СФД.
Перелік нормативно-правових та нормативних документів наведено у
додатку А.
4.12 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 галузевої
програми за окремим договором між замовником будівництва (власником)
об’єкта та підприємством СФД.
4.13 Визначення комплектності документації на продукцію (вироби) та
об’єкти будівництва підприємств галузей, підготовка та подання документації
для виготовлення документів СФ здійснюються постачальником документації в
обсягах, необхідних для відновлення виробництва продукції (виробів) та
відбудови об’єктів будівництва.
4.14 Визначення відповідності отриманої документації вимогам
нормативних документів системи СФД здійснюється підприємством СФД.
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4.15 На підставі галузевих програм постачальники документації щороку
розробляють плани подання документації для виготовлення документів СФ на
наступний рік та затверджують їх у центральних органах виконавчої влади за
погодженням з Державним департаментом СФД.
Плани подання документації для виготовлення документів СФ
розроблюють з урахуванням фінансових можливостей центрального органу
виконавчої влади та технічного стану (реконструкція, припинення виробництва
частини продукції (виробів), банкрутство тощо) підприємства.
З урахуванням вищенаведених обставин у план подання документації для
виготовлення документів СФ може включатись номенклатура продукції
(виробів), створення СФД на яку передбачається у галузевій програмі на
наступні роки.
4.16 Для створення СФД постачальник документації надає правдники
(дублікати, ураховані копії) документації з усіма змінами, внесеними у процесі
будівництва об’єктів або експлуатації (виготовлення, поставлення на
виробництво) продукції (виробів), з яких виготовляють документи СФ.
4.17 Виготовлення документів СФ та передачу їх на довгострокове
зберігання здійснюють підприємства СФД.
4.18 Відтворення та забезпечення користувачів копіями з документів СФ
здійснюють бази зберігання СФД України або підприємства СФД залежно від
виду носія інформації, який замовляється.
4.19 Доставка документації для виготовлення документів СФ
здійснюється спеціальними службами зв’язку, транспортом постачальника
документації за умови, що він забезпечує захист документації від ушкодження
та необхідний захист інформації, або транспортом підприємства СФД.
4.20 Джерелами фінансування робіт зі створення галузевого СФД є кошти
державного бюджету України, передбачені на ці цілі у межах, визначених
галузевими програмами створення СФД, власні кошти підприємств, установ,
організацій, кошти замовника продукції (виробів) або будівництва, а також інші
джерела, передбачені законодавством України.
Центральні органи виконавчої влади під час складання проекту бюджету
передбачають видатки на фінансування створення відповідних СФД в межах,
визначених галузевими програмами згідно з п. 15 ст. 91 Бюджетного кодексу
України. Тому, у разі фінансування робіт зі створення галузевого СФД з
державного бюджету рекомендується розробити та затвердити галузеву
програму до 1 квітня року, що передує початку терміну її реалізації.
Витрати підприємств, установ, організацій (незалежно від форми
власності) на формування галузевого СФД на продукцію (вироби) включаються
у собівартість продукції (робіт, послуг), на об’єкти будівництва - у кошторисну
вартість будівництва або на утримання цього об’єкта будівництва.
4.21 Галузевий СФД, створений на кошти державного бюджету, є
власністю держави, а створений на власні кошти юридичних осіб, може бути
віднесений до державної власності, якщо це передбачено договором.
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4.22 Користування документами СФ, які не є державною власністю,
здійснюють лише з дозволу юридичної особи - власника документації або
уповноваженої ним особи.
4.23 Роботи зі створення галузевого СФД, що містять державну
таємницю, повинні виконуватись з додержанням вимог чинного законодавства
України про державну таємницю та технічний захист інформації.
4.24 Інформація, яку зберігають в СФД України, набуває категорію
інформації з обмеженим доступом, що гарантує збереження інтелектуальної
власності, державної таємниці, законних прав та інтересів її власника.
4.25 Документи галузевого СФД заносять до Державного реєстру
документів страхового фонду документації України у встановленому порядку.
4.26 Контроль за додержанням законодавства України у сфері створення,
формування, ведення та використання галузевого СФД суб’єктами державної
системи СФД здійснює Державна технічна інспекція Державного
департаменту СФД шляхом проведення інспекційних перевірок відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1447 "Про
затвердження Положення про Державну технічну інспекцію Державного
департаменту страхового фонду документації" та Положення про організацію
та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією
Державного департаменту СФД, затвердженого наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 06.11.2001 року № 254 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 04.12.2001 року № 1003/6194.
5 ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
5.1 Організаційні заходи та функції суб’єктів державної системи
страхового фонду документації
5.1.1 Центральний орган виконавчої влади на підставі нормативноправових актів України щодо створення СФД видає організаційно-розпорядчий
документ, в якому визначаються:
- порядок організації та терміни виконання робіт зі створення галузевого
СФД;
- порядок утворення служби (підрозділу) центрального органу виконавчої
влади з питань створення галузевого СФД, її керівник, відповідальні виконавці
та їх функції або відповідальна особа;
- порядок утворення на підприємствах галузі комісії (групи) з питань
створення галузевого СФД (далі - комісія СФД підприємства), призначення
керівника, відповідальних виконавців, а також їх функції;
- джерела фінансування робіт зі створення галузевого СФД.
5.1.2 Центральний орган виконавчої влади направляє цей організаційно розпорядчий документ на підприємства галузі та повідомляє про це Державний
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департамент СФД для здійснення контролю, проведення інспекційних
перевірок з питань, що належать до його компетенції.
5.1.3 Державний департамент СФД і підпорядковані йому підприємства
та установи в межах своєї компетенції здійснюють координацію робіт та
методичне керівництво з питань створення, формування, ведення та
використання галузевого СФД центральними органами виконавчої влади,
відповідними підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм
власності, які створюють, формують та використовують галузевий СФД.
5.1.4 Служба (підрозділ) центрального органу виконавчої влади або
відповідальна особа з питань створення галузевого СФД здійснює:
- визначення та узгодження переліків підприємств галузей, на продукцію
та об’єкти будівництва яких створюється галузевий СФД;
- розроблення, погодження та представлення на затвердження галузевої
програми формування СФД на продукцію (вироби) та об’єкти будівництва
підприємств галузі;
- організацію забезпечення фінансування та проведення робіт зі
створення галузевого СФД, координацію та контроль за ходом їх виконання
підприємствами галузі;
- взаємодію з Державним департаментом СФД з питань створення
галузевого СФД.
5.1.5 Комісія СФД підприємства здійснює:
- організацію та виконання робіт зі створення галузевого СФД у межах
своєї компетенції;
- взаємодію з підрозділом СФД центрального органу виконавчої влади,
підприємствами СФД і постачальником документації.
Приклади типових положень про службу (підрозділ) з питань створення
галузевого СФД наведені у додатку Б.
5.2 Порядок створення галузевого страхового фонду документації на
продукцію
5.2.1 Галузевий СФД на продукцію створюють згідно з номенклатурою
виробів, які увійшли до галузевої програми, передбачених до виготовлення,
експлуатації або ремонту відповідними планами.
5.2.2 Галузевий СФД на продукцію включає документи СФ, виготовлені з
конструкторських, технологічних, експлуатаційних та ремонтних документів
на вироби та технологічне обладнання, а також державних, міждержавних,
галузевих нормативних документів (далі - НД) та НД підприємства, необхідних
для виготовлення, експлуатації та ремонту виробів.
Створення страхового фонду державних, міждержавних, галузевих НД та
НД підприємств, на які є посилання у конструкторських документах на
продукцію, здійснюють за порядком, встановленим ДСТУ В 33.102.
5.2.3 Центральний орган виконавчої влади забезпечує визначення
номенклатури виробів, з документації на які виготовляють документи СФ, та
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здійснює контроль подання підвідомчими підприємствами документації для
виготовлення документів СФ.
5.2.4 Центральний орган виконавчої влади визначає номенклатуру
виробів, на які створюється галузевий СФД, та направляє її до Державного
департаменту СФД для координування робіт з розроблення галузевої програми.
5.2.5 Підприємства виробники продукції забезпечують та несуть
відповідальність за:
- поставку документації для виготовлення документів СФ в установлені
терміни згідно з усією номенклатурою виробів, передбачених до виготовлення,
експлуатації або ремонту відповідними планами;
- повноту комплекту документації;
- відповідність документів вимогам ГОСТ 13.1.002;
- повноту внесення змін до документів.
5.2.6 Підприємства галузі у двомісячний термін після одержання
розпорядчого документа розроблюють Перелік продукції (виробів)
підприємства, на яку створюється галузевий СФД (далі - Перелік виробів
підприємства) з додатками:
- Перелік нестандартизованого технологічного обладнання підприємства;
- Перелік нормативної документації підприємства.
5.2.7 Перелік виробів підприємства складається з розділів: вироби,
складові частини виробів, що використовуються у декількох виробах.
5.2.8 Перелік виробів підприємства узгоджують з представником
замовника на підприємстві, у разі його наявності, та затверджують у
центральному органі виконавчої влади.
З метою запобігання дублювання при виготовленні документів СФ із
документації на типові технологічні процеси центральний орган виконавчої
влади залучає науково-дослідні, проектні організації та установи до визначення
переліку документації на продукцію (вироби) та технологічне обладнання, з
якої створюється галузевий СФД.
5.2.9 Обсяги документів у Переліку виробів підприємства слід зазначати
ті, які використовуються підприємством під час виготовлення, експлуатації або
ремонту виробів.
Виготовлення документів СФ з конструкторської документації, як
правило, передує виготовленню документів СФ з технологічної документації
виробу.
5.2.10 Коригування Переліку виробів підприємства провадять щорічно на
підставі змін номенклатури виробів, передбачених до виготовлення,
експлуатації або ремонту відповідними планами.
Форма переліку виробів підприємства наведена у додатку В.
5.2.11 До Переліку нестандартизованого технологічного обладнання
підприємства
включають
складне обладнання,
яке
застосовується
підприємством для виготовлення, експлуатації та ремонту виробів із відомості
обладнання за ГОСТ 3.1122.
Форма переліку нестандартизованого технологічного обладнання
підприємства наведена у додатку Г.
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5.2.12 До Переліку нормативної документації підприємства включають
стандарти підприємства, інструкції та інші документи, розроблені
підприємством та необхідні йому для виготовлення, експлуатації та ремонту
виробів згідно з відповідними планами.
Форма переліку нормативної документації підприємства наведена у
додатку Д.
5.2.13 Центральний орган виконавчої влади на підставі визначеної ним
номенклатури виробів та наданих підприємствами переліків виробів розроблює
у двох примірниках та затверджує галузеву програму на продукцію (вироби), за
погодженням з Державним департаментом СФД.
Якщо розроблення галузевої програми на продукцію (вироби) виконує
урядовий орган державного управління міністерства, то додатково
розроблюється ще один - третій примірник.
Форма галузевої програми на продукцію (вироби) наведена у додатку Е.
5.2.14 Центральний орган виконавчої влади у двотижневий термін після
затвердження направляє:
- один примірник галузевої програми на продукцію (вироби) до
Державного департаменту СФД для координації та контролю за створенням
галузевого СФД на продукцію (вироби);
- витяги із галузевої програми на продукцію (вироби) - до відповідних
підприємств галузі для організації та виконання робіт з підготовки та подання
документації для створення галузевого СФД на продукцію (вироби).
Другий примірник галузевої програми на продукцію (вироби)
залишається у центральному органі виконавчої влади для координації та
контролю за виконанням робіт підприємствами галузі, третій - в урядовому
органі державного управління міністерства.
5.2.15 Центральний орган виконавчої влади щороку, відповідно до
Бюджетного кодексу України, планує необхідні кошти на створення галузевого
СФД на продукцію (вироби) за рахунок державного бюджету, а підприємствам,
які будуть створювати СФД за рахунок власних коштів, дає відповідні вказівки.
5.2.16 Державний департамент СФД у двотижневий термін після
одержання галузевої програми на продукцію (вироби) направляє витяги з неї до
відповідних підприємств СФД за територіальною належністю для виготовлення
документів СФ на продукцію (вироби).
5.2.17 Підприємство галузі після одержання витягу з галузевої програми
на продукцію (вироби) у термін, установлений центральним органом
виконавчої влади, розроблює План подання документації на продукцію
(вироби) для виготовлення документів СФ на планований рік, погоджує з
підприємством СФД та постачальником документації (у разі, якщо
підприємство галузі не є постачальником документації), затверджує та
направляє його до центрального органу виконавчої влади.
Примірник затвердженого плану в термін до 1 жовтня наступного року
направляється до Державного департаменту СФД.
Форма плану подання документації на продукцію (вироби) наведена у
додатку Ж.1.
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5.2.18 Центральний орган виконавчої влади направляє узагальнений План
подання документації на продукцію (вироби) до Державного департаменту
СФД на погодження та для координації роботи зі створення галузевого СФД.
5.2.19 Державний департамент СФД скеровує до підприємств СФД до
25 листопада року, що передує планованому, виписки із затвердженого Плану
подання документації на продукцію (вироби).
5.2.20 На основі Плану подання документації на продукцію (вироби) для
виготовлення документів СФ підприємство галузі укладає договори з:
- відповідним підприємством СФД щодо виготовлення документів СФ;
- постачальником документації (у разі, якщо підприємство галузі не є
постачальником документації) щодо підготовки та подання документації
підприємству СФД для виготовлення документів СФ.
5.2.21 Підприємство СФД на підставі витягів із галузевих програм на
продукцію (вироби), планів подання документації на продукцію (вироби) та
договорів з підприємствами галузі щороку, у термін до 10 грудня року, що
передує планованому, розроблює та затверджує План виготовлення та передачі
на зберігання документів СФ на продукцію (вироби) за погодженням з
Державним департаментом СФД.
Форма плану виготовлення та передачі на зберігання документів СФ на
продукцію (вироби) наведена у додатку Ж.2.
5.2.22 Контроль за ходом робіт зі створення галузевого СФД на
продукцію здійснюється шляхом розгляду відповідних питань на засіданнях
колегій центральних органів виконавчої влади або їх урядових органів
державного управління та нарадах у керівництва, нарадах керівництва
підприємств галузі та висвітлення їх у звітах.
5.3 Порядок створення галузевого страхового фонду документації на
об’єкти будівництва
5.3.1 Галузевий СФД на об’єкти будівництва створюють згідно з
переліком підприємств галузі, об’єкти будівництва яких увійшли до галузевої
програми.
Форма переліку підприємств галузі наведена у додатку И.
5.3.2 Галузевий СФД на об’єкти будівництва включає проектну робочу
документацію з усіма змінами, внесеними у процесі будівництва, виконавчу
документацію (далі - ПДБ), необхідну для проведення будівельних та
відновлювальних робіт, і НД, яка включена у склад ПДБ.
Створення страхового фонду державних, міждержавних, галузевих НД та
НД підприємств, на які є посилання у ПДБ, здійснюють за порядком,
встановленим ДСТУ В 33.102.
5.3.3 Центральний орган виконавчої влади розроблює і затверджує
перелік підприємств галузі, на об’єкти будівництва яких створюється галузевий
СФД.
З метою запобігання дублювання при виготовленні документів СФ із
документації на типові будівельні конструкції та об’єкти будівництва
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центральний орган виконавчої влади за необхідністю залучає науково-дослідні,
проектні організації та установи до визначення переліку документації на
об’єкти будівництва, з якої створюється галузевий СФД.
5.3.4 Підприємство галузі в термін, установлений центральним органом
виконавчої влади, визначає перелік об’єктів будівництва підприємства, на які
створюється СФД, постачальника документації (у разі, якщо підприємство
галузі не є постачальником документації).
5.3.5 Підприємство галузі на основі переліку об’єктів будівництва
підприємства розроблює та затверджує перелік та обсяги документації на них,
який направляє до центрального органу виконавчої влади на погодження та для
розроблення галузевої програми.
Форма переліку об’єктів будівництва підприємства та документації
наведена у додатку К.
5.3.6 Підприємства галузі забезпечують та несуть відповідальність за:
- поставку ПДБ для виготовлення документів СФ в установлені терміни
згідно з переліком об’єктів будівництва, які включені до галузевої програми;
- повноту комплекту ПДБ;
- відповідність документів, які входять до комплектів ПДБ, вимогам
ГОСТ 13.1.002;
- повноту внесення змін до документів.
5.3.7 Центральний орган виконавчої влади на підставі затверджених
переліків, зазначених у 5.3.3 і 5.3.5, розроблює у двох примірниках, узгоджує з
Державним департаментом СФД та затверджує галузеву програму на об’єкти
будівництва.
Якщо розроблення галузевої програми на об’єкти будівництва виконує
урядовий орган державного управління міністерства, то додатково
розроблюється ще один - третій примірник.
Форма галузевої програми на об’єкти будівництва наведена у додатку Л.
5.3.8 Центральний орган виконавчої влади у двотижневий термін після
затвердження галузевої програми направляє:
- один примірник галузевої програми до Державного департаменту СФД
для координації та контролю за створенням галузевого СФД на об’єкти
будівництва;
- витяги із галузевої програми - до відповідних підприємств галузі для
організації та виконання робіт з підготовки та подання ПДБ для створення
галузевого СФД на об’єкти будівництва.
Другий примірник галузевої програми залишається у центральному
органі виконавчої влади для координації та контролю за виконанням робіт
підприємствами галузі згідно з затвердженою галузевою програмою, третій - в
урядовому органі державного управління міністерства.
5.3.9 Центральний орган виконавчої влади щороку, відповідно до
Бюджетного кодексу України, планує необхідні кошти на створення галузевого
СФД на об’єкти будівництва за рахунок державного бюджету, а підприємствам,
які будуть створювати СФД за рахунок власних коштів, дає відповідні вказівки.
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5.3.10 Державний департамент СФД у двотижневий термін після
одержання галузевої програми на об’єкти будівництва направляє витяги з неї до
відповідних підприємств СФД за територіальною належністю для виконання
робіт зі створення галузевого СФД на об’єкти будівництва.
5.3.11 Підприємство галузі після одержання витягу з галузевої програми
на об’єкти будівництва розроблює План подання документації на об’єкти
будівництва для виготовлення документів СФ на планований рік, погоджує з
підприємством СФД та постачальником документації (у разі, якщо
підприємство галузі не є постачальником документації), затверджує та
направляє його до центрального органу виконавчої влади.
Форма плану подання документації на об’єкти будівництва наведена у
додатку Ж.3.
5.3.12 Центральний орган виконавчої влади направляє затверджений
узагальнений План подання документації на об’єкти будівництва до
Державного департаменту СФД на погодження та для координації роботи зі
створення галузевого СФД.
5.3.13 Державний департамент СФД скеровує до підприємств СФД до
25 листопада року, що передує планованому, виписки із затвердженого Плану
подання документації на об’єкти будівництва.
5.3.14 На основі Плану подання документації на об’єкти будівництва для
виготовлення документів СФ підприємство галузі укладає договори з:
- відповідним підприємством СФД щодо виготовлення документів СФ;
- постачальником документації (у разі, якщо підприємство галузі не є
постачальником документації) щодо підготовки та подання документації
підприємству СФД для виготовлення документів СФ.
5.3.15 Підприємство СФД на підставі витягів із галузевих програм на
об’єкти будівництва, планів подання документації на об’єкти будівництва та
договорів з підприємствами галузі щорічно, у термін до 10 грудня року, що
передує планованому, розроблює та затверджує План виготовлення та передачі
на зберігання документів СФ на об’єкти будівництва за погодженням з
Державним департаментом СФД.
Форма плану виготовлення та передачі на зберігання документів СФ на
об’єкти будівництва наведена у додатку Ж.4.
5.3.16 На об’єкти будівництва, які не включені до галузевої програми,
створення СФД проводиться на підставі доповнень до неї.
Для цього підприємство галузі подає відповідну пропозицію до
центрального органу виконавчої влади.
5.3.17 Центральний орган виконавчої влади на підставі поданої
пропозиції розроблює доповнення до галузевої програми за формою додатка Л
з зазначенням у назві програми -"Доповнення №", узгоджує та затверджує його
згідно з вимогами 5.3.7.
5.3.18 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 галузевої програми .
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5.3.19 Підприємство СФД на підставі доповнення до галузевої програми
або за окремим договором із замовником будівництва розроблює, погоджує з
Державним департаментом СФД та затверджує План виготовлення та передачі
на зберігання документів СФ за формою додатка Ж.4.
5.3.20 Приклад формування галузевих програм зі зразками заповнення
форм додатків наведений у додатку М.
5.3.21 Закладення документації до СФД України підтверджується актом,
які видає Державний департамент СФД.
Форма акта наведена у додатку Н.
5.3.22 Контроль за ходом робіт здійснюється шляхом розгляду питань зі
створення галузевого СФД на об’єкти будівництва на засіданнях колегій
центральних органів виконавчої влади або їх урядових органів державного
управління та нарадах у керівництва, нарадах керівництва підприємств галузі та
висвітлення їх у звітах.
6 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ НА
ВІДПРАВКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
СТРАХОВОГО ФОНДУ
6.1 Порядок підготовки та подання документації для виготовлення
документів страхового фонду
6.1.1 Підготовку та подання документації до підприємств СФД
підприємства виконують у терміни та в обсягах, установлених планами подання
документації для виготовлення документів СФ.
6.1.2 Документація, яка подається для виготовлення документів СФ,
повинна відповідати вимогам стандартів ЄСКД, СКД, СТД, СПДБ, системи
"Репрография. Микрография".
Непридатні для виготовлення документів СФ оригінали (дублікати)
поновлюють (виготовляють) у відповідності з вимогами ГОСТ 2.501;
ГОСТ 2.502; ГОСТ 21.203; ГОСТ 13.1.002.
За неможливості виготовлення на підприємстві придатних для
виготовлення документів СФ дублікатів (врахованих копій) застосованих
комплектів документації, які застосовуються, підприємства до 1 травня року,
що передує планованому, направляють заявки на поставку повного комплекту
цієї документації підприємствам - власникам оригіналів документації (копії
заявок направляються до підприємства СФД). У заявці зазначають позначення
запитуваного комплекту документації, термін його подання для виготовлення
документів СФ, поштові реквізити одержувача документації.
Підприємство - власник оригіналів документації зобов’язане у термін,
зазначений у заявці, забезпечити підприємство галузі документацією,
придатною для виготовлення документів СФ.
6.1.3 До документації, яку відправляють для виготовлення документів
СФ, повинні бути внесені усі наявні зміни.
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6.1.4 Комплект конструкторських документів на виріб повинен включати
повний комплект документів за ГОСТ 2.102, за винятком конструкторських
документів на куповані вироби, які отримуються в порядку кооперування.
6.1.5 До комплекту технологічних документів на виріб треба включати
документи за ГОСТ 3.1102, а також конструкторську, а за необхідності, і
технологічну документацію на нестандартизоване технологічне оснащення та
нестандартизоване технологічне обладнання, необхідні під час вироблення,
експлуатації та ремонту виробу.
6.1.6 Повноту комплекту документів на виріб для створення галузевого
СФД визначає комплектувальний документ страхового фонду.
Комплектувальним документом страхового фонду є:
- відомість комплекту КД (ВККД) - для комплекту конструкторських
документів на виріб;
- відомість комплекту ТД (ВКТД) - для комплекту технологічних
документів на виріб.
Форма ВККД (ВКТД) наведена у додатку П.
6.1.7 ВККД (ВКТД) розроблюють:
- на кожний виріб, передбачений до виготовлення відповідними планами;
- на складову частину виробу, яку застосовують у декількох виробах;
- на кожну одиницю нестандартизованого технологічного обладнання та
складного нестандартизованого технологічного оснащення.
6.1.8 Допускається розробляти ВККД (ВКТД) на групу однорідних
виробів з виділенням у ній загального складу документів цих виробів та
документів, які належать кожному виробу.
6.1.9 До ВККД на виріб треба включати документи із відомості
специфікацій та із специфікацій, у тому числі фотошаблони та документи,
виконані на машинних носіях.
Складові частини виробу треба записувати до ВККД на виріб однією
позицією за позначенням основного конструкторського документа із
зазначенням у графі "Примітка" про наявність ВККД складової частини виробу.
Складові частини виробу, які отримують у порядку кооперування, треба
записувати до ВККД на виріб однією позицією за позначенням основного
конструкторського документа із зазначенням у графі "Примітка" "Кооперована поставка".
Стандартні вироби, які включені до специфікації і для виготовлення яких
випущено конструкторську документацію, записують до ВККД за позначенням
основного конструкторського документа. Ці документи направляють з
комплектом документів для виготовлення документів СФ.
6.1.10 Запис документів до ВККД виконують у порядку зростання їх
позначень, запис НД - за категоріями, а у межах однієї категорії - за зростанням
позначень документів.
Державні та міждержавні стандарти, на які є посилання у
конструкторській документації на виріб, у ВККД на виріб не зазначають.
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6.1.11 ВККД (ВКТД) на виріб повинні бути підписані головними
фахівцями підприємства, узгоджені з представником замовника на
підприємстві, у разі його наявності, та затверджені керівництвом підприємства.
6.1.12 З першою партією документації підприємство направляє три
примірники ВККД (ВКТД) (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 за ГОСТ 2.711.
6.1.13 ВККД (ВКТД) 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) ВККД (ВКТД).
6.1.14 До складу ПДБ на об’єкти будівництва включають:
- комплект робочих креслень, за якими здійснювалось будівництво об’єкта, зі змінами, внесеними в них у процесі будівництва у встановленому
порядку;
- робочу документацію на інженерні мережі;
- типову проектну і нормативну документацію, що виконує функції
робочої документації, яка необхідна для проведення будівельних і відбудовних
робіт;
- типову проектну (робочу) і нормативну документацію державного
фонду;
- акти на приховані роботи;
- робочі креслення, що використовувались для виконання ремонтних
робіт, підсилень та реконструкцій за весь період експлуатації об'єкта;
- звіти про обстеження та випробування конструкцій, систем будівель,
споруд і обладнання;
- розрахункові схеми, статичні та динамічні розрахунки конструкцій;
- копії паспортів на будівельні конструкції і матеріали;
- паспорт об'єкта.
До комплекту робочих креслень для проведення будівельних та
монтажних робіт, включають:
- комплекти робочих креслень за марками з документацією, яка додається
згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 (ГОСТ 21.101);
- специфікації обладнання, виробів та матеріалів за ДСТУ Б.А.2.4-10
(ГОСТ 21.110).
Рекомендований перелік ПДБ за марками на об’єкти будівництва для
створення галузевого СФД наведено у додатку Р.
6.1.15 Склад ПДБ на об'єкт будівництва, яка відправляється для
виготовлення документів СФ, визначається комплектувальним документом
страхового фонду - відомістю комплектів ПДБ (далі - ВК ПДБ).
Форма ВК ПДБ наведена у додатку С.
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6.1.16 Постачальник документації складає ВК ПДБ на об'єкт в цілому та
на кожну будівлю (споруду) окремо та акт про комплектність ПДБ.
6.1.17 У ВК ПДБ включають комплекти документації згідно з
пунктом 6.1.14.
6.1.18 У ВК ПДБ робочі креслення на об’єкт будівництва заносять у
такому порядку. У перший розділ включають документацію марки "ГП"
(генеральний план), а саме:
- загальні дані;
- ситуаційний план;
- генеральний план (топографічна зйомка);
- зведений план інженерних мереж.
У другий розділ заносять робочі креслення кожної марки
позаплощадкових інженерних мереж.
У
третій
розділ
заносять
відповідно
робочі
креслення
внутрішньоплощадкових інженерних мереж.
Найменування розділу поміщають у графі "Найменування документа".
6.2 Технічні вимоги до документації, яка подається для виготовлення
документів страхового фонду
6.2.1 Документація, з якої виготовляють документи СФ, повинна бути
виконана на аркушах форматом за ГОСТ 2.301 з матеріалу, призначеного для
фіксування абетково-цифрової та графічної інформації, у чорно-білому
виконанні будь-яким з таких способів:
- рукописним (олівцем або тушшю);
- електрографічним;
- друкарським;
- машинописом або з використанням друкуючих і графічних пристроїв
виводу електронно-обчислювальних машин.
6.2.2 Документація повинна містити чіткі, контрастні зображення з
рівномірною оптичною густиною (за винятком документів, в яких
нерівномірність оптичної густини зображення обумовлена вмістом). Різниця
між значенням оптичної густини елементів зображення і основи документів - за
ГОСТ 13.1.002.
6.2.3 Товщина ліній графічного зображення повинна бути не менша за
0,2 мм; відстань між лініями (штрихами) - не менша за 0,8 мм; висота букв і
цифр - не менша за 1,8 мм.
6.2.4 Текстові документи повинні бути виконані за ГОСТ 2.105.
6.2.5 Документи, виконані з використання друкувальних і графічних
пристроїв виводу електронно-обчислювальних машин, повинні відповідати
вимогам ГОСТ 2.004.
Шрифт друкованого тексту повинен бути чіткої конфігурації,
незабрудненим, однаковим за всім документом.
6.2.6 Документацію дозволяється постачати як в зброшурованому
вигляді, так і у вигляді окремих аркушів.
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6.2.7 Не допускається відправляти документацію з дефектами фізичного
стану, виконання графіки і тексту, внесення змін та оформлення.
6.3 Вимоги до відправки документації, яка подається для
виготовлення документів страхового фонду
6.3.1 Відправку документації проводять однією або кількома партіями
залежно від обсягу документації. Кожну партію відправляють з супровідним
листом.
6.3.2 У разі відправки комплекту документації на один виріб однією
партією супровідним документом на партію є ВККД (ВКТД).
У разі відправки комплекту документації на один об’єкт будівництва
однією партією супровідним документом на партію є ВК ПДБ.
6.3.3 У разі відправки комплекту документації декількома партіями або
декількох комплектів документації однією партією комплектувальним
документом на партію документації є супровідний перелік (далі -СП).
Форми аркушів СП наведені у додатку Т.
Правила заповнення СП наведені у пункті 6.3.14.
СП складають до кожної партії документації і надають йому номер
відповідно до порядкового номера партії.
СП направляє постачальник разом з партією документації у трьох
примірниках - правдник і дві копії.
Копії СП допускається виконувати на аркушах формату А4 з
заповненням інформацією обох сторін аркуша за умови забезпечення читаності
документа, передбачивши поля для підшивання.
6.3.4 У разі відправки комплекту документації декількома партіями не
допускається розділяти між партіями аркуші одного документа.
Час між відправками наступної і попередньої партій не повинен
перевищувати 30 календарних днів.
6.3.5 З першою партією документації постачальник повинен направляти :
- ВККД (ВКТД) або ВК ПДБ;
- документи, які мають гриф секретності;
- акт про комплектність документації.
6.3.6 Партію документації пересилають однією або декількома посилками
в тарі згідно з ГОСТ 27840. Маса кожної посилки не повинна перевищувати
норми, встановленої у системі зв’язку.
6.3.7 У разі відправки партії документації кількома посилками СП
вкладають в одну з посилок, на якій зазначають номер супровідного листа і
дату відправки.
На решті посилок зазначають "До вих. № " та дату відправки.
Кожній посилці надають порядковий номер у партії. Посилці, яка містить
документацію за пунктом 6.3.5 та СП, надають порядковий номер "1".
6.3.8 Документи укладають в посилки відповідно до порядку їхнього
запису у ВККД (ВКТД), ВК ПДБ або СП.
6.3.9 Документи, виконані на аркушах різних форматів, перед відправкою
підлягають розподілу за форматами.
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6.3.10 Документи, виконані на аркушах форматів А 3 або менших,
відправляють у розгорненому вигляді у папках відповідних розмірів.
Папки повинні бути перев’язані шпагатом, вкладені в поліетиленові
пакети. Пакети після цього запаюють. Пакети з папками складають у посилки.
6.3.11 Документацію, яка виконана на аркушах формату, більшому за А 3,
відправляють у футлярах будь-якої конструкції.
Перед вкладанням до футляра документи накручують на скалки
діаметром 35 мм, обгортають поліетиленовою плівкою і зав’язують шпагатом.
6.3.12 Документи у посилках укладають так, щоб унеможливити їхнє
переміщення та ушкодження під час пересилання.
6.3.13 При
оформленні
посилок
забезпечують
неможливість
ознайомлення з її вмістом без порушення цілості пакування.
6.3.14 Правила заповнення супровідного переліку
6.3.14.1 СП повинен бути виконаний на кальці або білому папері чорною
тушшю, машинописом або за допомогою графічного пристрою виводу
електронно-обчислювальної машини та придатний для виготовлення
документів СФ.
6.3.14.2 До СП слід включати всі документи, які входять до складу партії
документації.
6.3.14.3 Документи до СП записують за порядком зростання позначень.
6.3.14.4 У графах СП зазначають:
- у графі "Постачальник" - назву, місто та ідентифікаційні дані
підприємства (код виду діяльності за ДК 009, код підприємства за Єдиним
Державним Реєстром Підприємств і Організацій України (ЄДРПОУ), код
території за ДК 014);
- у графі “Місце напису (штампу) про виконану роботу” - назву
підприємства СФД, рік, дату створення документів СФ;
- у графі "Гриф секретності" - гриф секретності;
- у графі "Прим. №" - порядковий номер примірника;
- у графі “Дата відправлення і вихідний номер листа” - дату і вихідний
номер супровідного листа, з яким направляється партія документів;
- у графі “Номер рядка” - порядковий номер рядка СП;
- у графі “Номер посилки” - порядковий номер посилки, в яку вкладено
даний документ;
- у графі “Позначення документа” - позначення документа згідно з його
основним написом;
- у графі “Назва документа” - назву виробу згідно з основним написом
документа, а також назву документа, якщо цьому документу надано код.
Допускається не вказувати назву документа, якщо його код визначено за
ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.701 або ГОСТ 3.1102;
- у графі “Кількість аркушів за форматами” - кількість аркушів
відповідного формату, на яких виконана документація;
- у графі “Всього аркушів” - загальну кількість фізичних аркушів
формату, на яких виконана документація;
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- у графі “Кількість аркушів за грифом секретності ” - кількість аркушів з
відповідним грифом секретності у даному документі. Для документів, які не
мають грифу секретності, в графі ставлять прочерк;
- у графі “Позначення документа СФ нове” - позначення, яке надають
документам СФ при створенні документів СФ з документації за даним СП;
- графу “Позначення документа СФ наявне” заповнюють у разі
повторного створення документа СФ;
- у графах “Склав” і “Затвердив” - прізвища і підписи осіб, відповідальних
за складання СП, і дату складання та затвердження СП;
- у графах “Аркуш” і “Аркушів” - порядковий номер і загальну кількість
аркушів, на яких виконано СП;
- у графі “СП № ” - номер даного СП.
Для документів з грифом секретності у графі "Примітка" додається
вказівка про те, що їх поставляють за окремим супровідним документом.
7 ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО
ФОНДУ ТА ПЕРЕДАЧІ ЇХ НА ДОВГОСТРОКОВЕ ЗБЕРІГАННЯ
7.1 Виготовлення документів СФ та передачу їх на довгострокове
зберігання виконують підприємства СФД у терміни та в обсягах, установлених
планом виготовлення та передачі на зберігання документів СФ та договором з
підприємством галузі або з замовником будівництва.
7.2 Підприємство СФД здійснює контроль одержаної документації на
відповідність ВККД (ВКТД), ВК ПДБ, СП та вимогам нормативних документів
щодо виготовлення документів СФ.
Документацію, яка не відповідає вимогам виготовлення документів СФ
або є некомплектною, підприємство СФД повертає постачальнику документації
на доопрацювання, при цьому коригує терміни виконання робіт у планах з
урахуванням часу її доопрацювання.
7.3 Тривалість виготовлення документів СФ обумовлюється договором.
7.4 Підприємство СФД виготовляє документи СФ та надає їм позначення
згідно з ДСТУ 33.104-2002 .
7.5 Підприємство СФД у десятиденний термін після закінчення робіт з
виготовлення документів СФ повертає постачальнику комплект документації
разом з правдниками ВККД (ВКТД), ВК ПДБ та СП із зазначенням в них
позначень документів СФ.
7.6 Постачальник документації зберігає правдники ВККД (ВКТД),
ВК ПДБ та СП у спеціальній справі на правах оригіналу документа згідно з
вимогами ГОСТ 21.203 (ГОСТ 2.501), а копію ВККД (ВКТД), ВК ПДБ
направляє підприємству галузі, якщо підприємство галузі не є постачальником
документації.
7.7 Підприємство СФД після завершення робіт з виготовлення документів
СФ передає їх на довгострокове зберігання до баз зберігання СФД України
разом з технічними паспортами до них та копією ВККД (ВКТД) чи ВК ПДБ.
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7.8 Використання
документів
галузевого
СФД
здійснюється
користувачами відповідного галузевого СФД згідно з вимогами
ДСТУ 33.401-2002.
8 ЗВІТНІСТЬ
8.1 Підприємство галузі щорічно складає звіт про створення СФД
підприємства і подає його до центрального органу виконавчої влади в термін не
пізніше першого кварталу наступного року.
Форма звіту про створення страхового фонду документації підприємства
наведена у додатку У.
8.2 Підприємство СФД щоквартально складає звіт про виконання робіт з
виготовлення та передачі документів СФ до бази зберігання і подає його до
Державного департаменту СФД до 10 числа місяця, наступного за звітним
кварталом.
8.3 Бази зберігання СФД України щоквартально складають звіт про
виконання робіт із закладання документів СФ на довгострокове зберігання і
подають його до Державного департаменту СФД до 10 числа місяця,
наступного за звітним кварталом.
8.4 Державний департамент СФД на підставі звітів, одержаних від
підприємств СФД та баз зберігання, щорічно, у термін до 1 березня, надає
центральним органам виконавчої влади інформацію про створення галузевого
СФД згідно з затвердженими галузевими програмами та окремими договорами.
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Додаток А
(довідковий)
Перелік
нормативно-правових та нормативних документів
А.1 Перелік
нормативно-правових
актів,
що
забезпечують
функціонування державної системи страхового фонду документації
Закон України "Про страховий фонд документації України"
від 22 березня 2001 р. № 2332-ІІІ
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
від 13.05.99 № 644-XIV
Указ Президента України "Про Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" від 28.10.1996 р. № 1005 із змінами і
доповненнями, внесеними Указом Президента України від 03.04.2000 р. № 553
Постанова Кабінету Міністрів України "Про питання Державного
департаменту страхового фонду документації" від 27.06.2000 р. № 1023
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави”
від 29.08.2000 р. № 1346
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків
об’єктів державного значення, що підлягають охороні та обороні в умовах
надзвичайного стану особливого періоду” від 13.12.2000 р. № 1833-04
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення
про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду
документації" від 26.10.2001 р. № 1447
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення
про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового
фонду документації" від 13.03.2002 р. № 319
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення
про порядок формування, ведення та використання страхового фонду
документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення" від
29.03.2002 р. № 434-3
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації" від
16.05.2002 р. № 642
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення
про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів" від 29.08.2002 р.
№ 1288
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної
системи страхового фонду документації у сфері створення, формування,
ведення і використання страхового фонду документації” від 02.10.2003 р.
№ 1553
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Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про створення СФД
міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади"
від 16.10.1998 р. № 830-р
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про
затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів"
від 18.12.2000 р. № 338 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24.01.2001 р. № 62/5253)
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про
затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних
перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту СФД"
від 06.11.2001 р. № 254 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04.12.2001 р. № 1003/6194)
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про
затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення
документів страхового фонду" від 07.11.2002 р. № 293 (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 19.03.2003 р. № 218/7539)
Методика щодо визначення переліків виробів господарського
призначення для створення галузевих програм формування СФД (затверджена
наказом Державного департаменту СФД від 20.06.2002 р. № 93)
Інструкція з визначення черговості створення СФД на вироби та об’єкти
підприємств галузі (затверджена наказом Державного департаменту СФД від
10.01.2001 р. № 2)
А.2 Перелік
документації”

нормативних

документів

системи

“Страховий

фонд

А.2.1 Нормативні документи загального призначення
ДСТУ В 33.001-94 Страховий фонд документації. Основні положення
ДСТУ В 33.002-94 Страховий фонд документації. Терміни та визначення
ДСТУ 33.003-2002 Страховий фонд документації. Цілі, завдання,
структура державної системи страхового фонду документації
А.2.2 Нормативні документи, які визначають порядок
страхового фонду документації за призначенням
ДСТУ В 33.102-99 Страховий фонд документації. Порядок
страхового фонду нормативної документації
ДСТУ В33.103-99 Страховий фонд документації. Порядок
страхового фонду документації на промислову продукцію
КНД 321.009-94 Страховий фонд документації. Порядок
страхового фонду проектної документації на об’єкти будівництва
КНД 321.023-96 Страховий фонд документації. Порядок
страхового фонду проектної робочої, виконавчої документації на

створення
створення
створення
створення
створення
інженерне
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забезпечення об‘єктів від зовнішніх джерел
КНД 321.033-98 Страховий фонд документації. Правила формування
страхового фонду документації з застосуванням машинних носіїв
А.2.3 Нормативні документи, які визначають технічні вимоги до
підготовки і відправки документації на мікрофільмування
ДСТУ 33.105-2002 Страховий фонд документації. Підготовка і відправка
на мікрофільмування документації на промислову продукцію. Технічні вимоги
ГСТУ 75.2-14321156-001-2002 Страховий фонд документації. Підготовка
і відправка на мікрофільмування проектної документації на об’єкти
будівництва. Технічні вимоги
КНД 321.041-2000 Страховий фонд документації. Правила поставки і
прийняття документації, що надається на машинних носіях
ТТП 321.02200.00043 Страховий фонд документації. Комплект
документів на типовий технологічний процес підготовки документації для
формування страхового фонду документації
А.2.4 Нормативні документи, які визначають вимоги щодо виготовлення
документів страхового фонду
ДСТУ В 33.101-96 Страховий фонд документації. Порядок побудови
мікрофільмів
ДСТУ 33.104-2002 Страховий фонд документації. Позначення документів
страхового фонду документації
КНД 321.003-2000 Страховий фонд документації. Виготовлення
мікрофільмів страхового фонду документації. Технічні вимоги
ТТП 321.02200.00011 Страховий фонд документації. Комплект
документів на типовий технологічний процес виготовлення мікрофільмів
страхового фонду
ВТТ 321.015-97 Страховой фонд документации. Технические требования
к изготовлению микрофильмов рулонных страхового фонда документации
(временные)
КНД 321.021-2000 Страховий фонд документації. Нормативи
трудомісткості технологічних операцій виготовлення мікрофільмів страхового
фонду
ТТП 321.02200.00022 Страховий фонд документації. Комплект
документів на типовий технологічний процес відтворення повнорозмірних
паперових копій з мікрофільмів для забезпечення користувачів страхового
фонду
КНД 321.025-97
Страховий
фонд
документації.
Нормативи
трудомісткості технологічних операцій відтворення повнорозмірних паперових
копій з мікрофільмів страхового фонду
КНД 321.026-2000 Страховий фонд документації. Нормативи витрат
матеріалів у мікрографії
КНД 321.028-97 Страховий фонд документації. Технічні вимоги до
виготовлення мікрофіш страхового фонду
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КНД 321.034-98 Страховий фонд документації. Технічні вимоги до
виготовлення документів страхового фонду документації на машинних носіях
КНД 321.038-99 Страховий фонд документації. Технічні вимоги до
повнорозмірних паперових копій з мікроформ страхового фонду та методи їх
контролю
ТТП 321.02202.00042 Страховий фонд документації. Комплект
документів на типовий технологічний процес вхідного контролю плівки
галогенідосрібної
А.2.5 Нормативні документи, які визначають вимоги щодо ведення
страхового фонду документації та забезпечення користувачів документами
страхового фонду
КНД 321.010-94 Страховий фонд документації. Порядок внесення змін до
мікрофільмів
ДСТУ 33.401-2002 Страховий фонд документації. Порядок забезпечення
користувачів документами страхового фонду
А.2.6 Нормативні документи, які визначають вимоги щодо поставки і
прийняття мікрофільмів на довгочасне зберігання та переведення їх на архівне
зберігання або анулювання
КНД 321.005-97 Страховий фонд документації. Правила поставки і
прийняття мікрофільмів на довгочасне зберігання
КНД 321.016-99 Страховий фонд документації. Порядок переведення
мікроформ страхового фонду на архівне зберігання або знищення
ТТП 321.02200.00024 Страховий фонд документації. Комплект
документів на типовий технологічний процес зберігання мікрофільмів
страхового фонду документації
КНД
321.029-98
Страховий
фонд
документації.
Нормативи
трудомісткості технологічних операцій зберігання мікрофільмів страхового
фонду
КНД 321.037-99 Страховий фонд документації. Технічні вимоги до
зберігання мікроформ страхового фонду документації
КНД 321.039-2000 Страховий фонд документації. Порядок передачі на
зберігання комплекту машинних носіїв з записом документів
КНД 321.040-2000 Страховий фонд документації. Технічні вимоги до
зберігання машинних носіїв з записом документів страхового фонду
Примітка. Забезпечення користувачів чинними ДСТУ здійснює
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої
політики в установленому порядку (вул. Горького, 174, м. Київ-150, ДСП,
03650).Усі інші нормативні документи за заявками користувачів надаються НДІ
мікрографії на договірній основі. Заявки надсилати за адресою:
пров. Пархоменка, 1/60, м. Харків, 61046; тел. (0572)94-48-61,
факс (0572)94-98-11.
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Додаток Б
(рекомендований)
Приклади типових положень про службу (підрозділ) з питань створення
галузевого страхового фонду документації
Б.1 Приклад типового положення про службу (підрозділ) центрального органу
виконавчої влади з питань створення галузевого страхового фонду документації
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________
Посада, назва центрального органу виконавчої влади

________________

________________

Особистий підпис
Дата

Розшифрування підпису
Печатка

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про службу (підрозділ) ____________________________з питань створення
назва центрального органу виконавчої влади

галузевого страхового фонду документації
Це Положення розроблено відповідно до вимог ст. 4 Закону України
“Про страховий фонд документації України”, ДСТУ 33.003-2002 "Страховий
фонд документації. Цілі, завдання, структура державної системи страхового
фонду документації. Загальні положення"
1 Загальні положення
1.1 Служба (підрозділ) з питань створення галузевого СФД при
_____________________________________________ (далі – служба) є органом,
назва центрального органу виконавчої влади

утвореним для здійснення повноважень центральним органом виконавчої влади
щодо створення (формування, ведення та використання) галузевого СФД.
1.2 У своїй діяльності служба керується Законами України “Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про страховий фонд документації
України”, 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, іншими нормативно-правовими актами
центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, керівними
нормативними документами з питань створення страхового фонду
документації, нормативно-правовими актами та нормативними документами
центрального органу виконавчої влади та цим Положенням.

33
1.3 Склад служби, граничну чисельність її членів визначає керівництво
центрального органу виконавчої влади.
2 Основні завдання
Основними завданнями служби є:
– організація, координація та контроль робіт зі створення галузевого СФД,
який є складовою частиною страхового фонду документації України;
– визначення номенклатури виробів, підприємств галузі, якими опікується
відповідний центральний орган виконавчої влади, та об’єктів будівництва цих
підприємств для створення галузевого СФД;
– вирішення питань щодо визначення фінансування робіт зі створення
галузевого СФД.
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 виробів, підприємств галузі,
які підпорядковані або знаходяться у сфері впливу відповідного центрального
органу виконавчої влади, та об’єктів будівництва цих підприємств для
створення галузевого СФД;
– здійснює контроль за складанням підприємствами, установами і
організаціями переліків продукції (виробів) та об’єктів будівництва, з
документації на які створюється галузевий СФД;
– узагальнює переліки підприємств, установ та організацій, з документації
на продукцію (вироби) та об’єкти будівництва яких створюється галузевий
СФД;
– розробляє галузеву програму;
– здійснює контроль за ходом робіт зі створення 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 подання
документації для виготовлення документів галузевого СФД, узагальнює їх та
направляє на погодження до Державного 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 України щодо
виготовлення документів СФ;
– здійснює контроль за ходом роботи з реалізації галузевої 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.
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.
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.
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", 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,
Державним департаментом СФД, підприємствами, установами та організаціями
галузі.
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Б.2 Приклад типового положення про комісію (групу) підприємства з питань
створення галузевого страхового фонду документації
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________
Посада, назва підприємства галузі

________________

________________

Особистий підпис
Дата

Розшифрування підпису
Печатка

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісію (групу) _________________________________
назва підприємства галузі

з питань створення галузевого страхового фонду документації
Це Положення розроблено на виконання Плану комплексних заходів,
спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 2005 р.,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р.
№ 122
1 Загальні положення
1.1 Комісія (група) СФД з питань створення галузевого СФД
_____________________________________ (далі - комісія СФД), це підрозділ
назва підприємства галузі

підприємства, утворений для забезпечення діяльності підприємства щодо
створення (формування, ведення та використання) галузевого СФД.
1.2 У своїй діяльності комісія СФД керується Законами України “Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про страховий фонд документації
України”, "Про державну таємницю", 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 з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, нормативними документами центрального органу
виконавчої влади, іншими керівними нормативними документами з питань
створення СФД та цим Положенням.
2 Склад комісії (групи) СФД
Склад комісії (групи) СФД визначає керівник підприємства галузі своїм
розпорядчим актом.
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До складу комісії СФД рекомендується ввести:
- заступника керівника підприємства (головного інженера), якого
призначають головою комісії СФД;
- головних фахівців підприємства (головного конструктора, головного
енергетика, головного механіка, головного технолога, головного геолога,
головного бухгалтера тощо), фахівців з мобілізаційної підготовки або
начальника штабу з ЦО, відділу режиму та інших за усіма напрямками
діяльності підприємства.
3 Основні завдання
Основними завданнями комісії СФД є:
– організація, координація та контроль робіт зі створення СФД на
підприємстві, який є складовою галузевого СФД;
– визначення переліку виробів та об’єктів будівництва підприємства для
створення СФД;
– складання переліку документації на вироби та об’єкти будівництва
підприємства, з якої створюється СФД;
– підбирання документації на вироби та об’єкти будівництва
підприємства 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 підприємств СФД для виготовлення
документів СФ;
– одержання документації, поверненої підприємствами 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 СФ сторонніми організаціями.
4 Права та обов’язки
Комісія СФД має право:
– залучати в установленому порядку до участі в роботі щодо створення
СФД фахівців підприємства;
– надавати керівництву підприємства пропозиції з питань створення СФД.
Комісія СФД зобов’язана:
– виконувати покладені на неї обов’язки щодо виконання робіт зі
створення СФД;
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– дотримуватись законодавства України щодо збереження державної
таємниці та технічного захисту інформації під час виконання покладених на неї
основних завдань.
5 Відповідальність
Безпосередня відповідальність за створення СФД на підприємстві
покладається на:
– голову комісії СФД за усіма напрямками роботи зі створення СФД на
підприємстві;
– заступника директора з капітального будівництва - за документацію на
об’єкти будівництва;
– головного бухгалтера - за фінансування робіт зі створення СФД на
підприємстві тощо.
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", 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 та
організаціями, які беруть участь у створенні СФД цього підприємства, іншими
підрозділами підприємства.

ПОГОДЖЕНО
___________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________

Посада, назва підприємства, установи, організації постачальника документації

Посада, назва підприємства галузі

_______________
Особистий підпис

_______________
Особистий підпис

___________________
Розшифрування
підпису
Печатка

Дата

Печатка

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (ВИРОБІВ),
НА ЯКУ СТВОРЮЄТЬСЯ ГАЛУЗЕВИЙ СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
____________________________________________________________________
назва підприємства, галузі, органу виконавчої влади

Назва виробу
(складової
частини виробу)

1

Індекс
Позначення
Вид
Обсяг
Постачальник
виробу
докумен- докумен- документації
(шифр,
марка)
(складової
тації
тації,
(назва
виробу
частини
аркушів підприємства,
(складової
виробу)
формату
установи,
А4
організації,
частини
виробу)
юридична
адреса)
2

3

4

Відповідальний виконавець_________________

6

___________________
Особистий підпис

________________________
Розшифрування підпису
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Посада

5

Приміт
Утримувач
Термін
правдників
подання
ка
документації документації для
(назва
підприємства, створення
установи,
галузевого
організації,
СФД, рік
юридична
адреса)
7
8
9

Додаток В
(рекомендований)
Форма переліку виробів підприємства

Дата

________________
Розшифрування
підпису

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________

Посада, назва підприємства, установи, організації постачальника документації

Посада, назва підприємства галузі

_______________
Особистий підпис

_______________
Особистий підпис

___________________
Розшифрування
підпису

Дата

Печатка

Дата

________________
Розшифрування
підпису
Печатка

ПЕРЕЛІК НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
____________________________________________________________________
назва підприємства, галузі, органу виконавчої влади

Назва
обладнання

1

Позначення
Вид
Обсяг
Застосоосновного докумен- докумен- ваність
конструктації
тації,
торського
аркушів
документа
формату
А4

2

3

4

Відповідальний виконавець_________________
Посада

5

Постачальник
документації
(назва
підприємства,
установи,
організації,
юридична
адреса)
6

Утримувач
Термін
Примітка
правдників
подання
документації документа
(назва
ції для
підприємства, створення
установи,
галузевого
організації,
СФД, рік
юридична
адреса)
7
8
9

___________________
Особистий підпис

Додаток Г
(рекомендований)
Форма переліку нестандартизованого технологічного
обладнання підприємства

ПОГОДЖЕНО
___________________________________

_____________________________
Розшифрування підпису

39

40
Додаток Д
Форма переліку нормативної документації підприємства
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
Посада, назва підприємства галузі

____________ ________________
Підпис

Розшифрування підпису

____________ ________________
Дата

Печатка

Перелік
нормативної документації

_____________________________________________
назва підприємства, Управління промисловості

Позначення
документа

Назва документа

Обсяг
документа,
аркушів
формату А4

1

2

3

Відповідальний виконавець __________________
Особистий підпис

Термін
подання
документа
для
створення
галузевого
СФД, рік
4

Примітка

5

__________________
Розшифрування підпису
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Додаток Е
(обов'язковий)
Форма галузевої програми на продукцію (вироби)
Е.1 Титульний аркуш програми
____________________________________

(гриф секретності за необхідності)
Прим. № ______

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
Посада, назва органу виконавчої влади

________________

____________

Особистий підпис

Розшифрування
підпису
Печатка

Дата

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

ПОГОДЖЕНО
Голова Державного департаменту СФД
_______________
Особистий підпис
Дата

_____________
Розшифрування
підпису
Печатка
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Е.2 Розділи тексту програми

1 Загальні положення
2 Мета Програми
3 Механізм реалізації і контролю за виконанням Програми
4 Фінансове забезпечення Програми
5 Результати реалізації Програми

Примітка. Приклад змісту розділів тексту програми на продукцію (вироби)
надається у додатку М.4.

Е.3 Додаток до програми формування страхового фонду документації на продукцію (вироби) галузі

№ Назва підприємства,
Індекс
Познапоз.
адреса.
(шифр,
чення
Назва виробу
марка)
виробу
(складової частини
виробу
(складової
виробу)
(складової частини
частини
виробу)
виробу)

1

2

3

4

Вид
документації

Обсяг
документації,
аркушів
формату
А4

Термін
подання
документації до
підприємства СФД,
рік

5

6

7

Постачальник Загальна
документації
вартість
(назва
робіт, грн.
підприємства,
організації,
установи,
юридична
адреса,
підпорядкованість)
8

9

Назва
підприємства
СФД

Джерела
фінансування

Відмітка
про
виконання

10

11

12

Відповідальний виконавець ________________ ______________________

___________________________

Посада

Розшифрування підпису

Особистий підпис
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Ж.1 Форма плану подання документації на продукцію (вироби)
ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________
______________________________________
Посада,
назва підприємства, установи, організаціїПосада, назва підприємства СФД
постачальника документації

________________
Особистий підпис

Дата

_______________
Розшифрування
підпису

________________

________________

Особистий підпис

Розшифрування
підпису

Дата

Печатка

Печатка

_______________________________________________________
назва підприємства галузі, органу виконавчої влади
Номер
Назва
позиції виробу
плану (складової
частини
виробу)

1

1

Індекс
ПознаОбсяг поданої документації,
Назва
Вид Загальний Постачальник
(шифр,
чення
обсяг
документації
аркушів формату А4
підпридокумарка)
виробу
мен- докумен(назва
Усього у тому числі за кварталами ємства
виробу (складової тації
тації, підприємства, на ___ р.
СФД
(складо- частини
аркушів організації,
формату
вої
виробу)
установи,
І
ІІ
ІІІ
ІV
частини
А4
юридична
виробу)
адреса,
підпорядкованість)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Відповідальний виконавець ________________ ______________________
Особистий підпис

13

_____________________________
Розшифрування підпису
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Посада

Примітка

Додаток Ж
(рекомендований)
Форми планів

ПЛАН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПРОДУКЦІЮ (ВИРОБИ)
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________

Перший заступник голови Державного
департаменту СФД
________________
_______________

Посада, назва підприємства СФД

Особистий підпис

________________

________________

Особистий підпис

Розшифрування
підпису

Дата

Печатка

Розшифрування
підпису

Дата

Печатка

ПЛАН
ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ НА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
__________________________________ на _______ рік
назва підприємства СФД
Но- № позиції
Назва
Індекс
Познамер програми/
виробу
(шифр,
чення
виробу
пози- рік затверд- (складової марка)
ції
ження
частини
виробу (складопла- програми
виробу) (складової
вої
ну
частини частини
виробу) виробу)

1

2

3

4

5

Постачаль
ник документації
(назва
підприємства, установи,
організації,
підпорядкованість,
адреса)
6

Відповідальний виконавець_________________
Посада

Вид ЗагальОбсяг
Обсяг передачі на
доку- ний обсяг виготовзберігання документів
мендокулення
страхового фонду,
тації ментації, документів аркушів формату А4, у
аркушів страхового тому числі по кварталах
формату фонду на
І
ІІ
ІІІ
ІV
А4
___ р,
аркушів
формату
А4

7

8

9

10

11

12

13

Примітка

14

___________________

_____________________________

Особистий підпис

Розшифрування підпису

Ж.2 Форма плану виготовлення та передачі на зберігання
документів страхового фонду на продукцію (вироби)

ПОГОДЖЕНО
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ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________

Посада, назва підприємства СФД

Посада, назва підприємства, установи, організації постачальника документації

________________

_______________

________________

________________

Особистий підпис

Розшифрування
підпису

Особистий підпис

Розшифрування
підпису

Дата

Печатка

Дата

Печатка

ПЛАН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
__________________________________________
назва підприємства галузі, органу виконавчої влади
Номер
Назва
Назва і
позиції об’єкта
позначення
плану будівництва підпри- комплектів
ємства,
докумен(будівлі,
тації на
об’єкт
споруди,
інженерної будівнимережі)
цтва
1

2

3

Вид Загальний Постачальник Обсяг подання документації, аркушів
Назва
Примітка
докуобсяг
документації
формату А4
підприємства
мен- докумен(назва
СФД
Усього у тому числі за кварталами
тації
тації, підприємства, на ___ р.
аркушів організації,
формату
установи,
І
ІІ
ІІІ
ІV
А4
юридична
адреса,
підпорядкованість)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Відповідальний виконавець_________________
Посада

___________________

_____________________________

Особистий підпис

Розшифрування підпису

Ж.3 Форма плану подання документації на об’єкти будівництва

ПОГОДЖЕНО
______________________________________
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ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________

Перший заступник голови Державного
департаменту СФД
________________
_______________

Дата

________________

Дата

Печатка

Особистий підпис

Розшифрування
підпису

Розшифрування
підпису

Печатка

ПЛАН
ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ НА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
__________________________________ на _______ рік
назва підприємства СФД

Но- № позиції
Назва
Назва
мер програми/ підприємоб’єкта
пози- рік затвердства,
будівницції
ження
підпоряд- тва підприпла- програми кованість,
ємства
ну
адреса
(будівлі,
споруди,
інженерної
мережі)

1

________________

2

3

Назва і
позначення
комплектів
документації на
об’єкт
будівництва

4

5

Постачаль
ник документації
(назва
підприємства, установи,
організації,
підпорядкованість,
адреса)
6

Відповідальний виконавець_________________
Посада

Вид ЗагальОбсяг
Обсяг передачі на
доку- ний обсяг виготовзберігання документів
мендокулення
страхового фонду,
тації ментації, документів аркушів формату А4, у
аркушів страхового тому числі по кварталах
формату фонду на
І
ІІ
ІІІ
ІV
А4
___ р,
аркушів
формату
А4
7

8

___________________
Особистий підпис

9

10

11

12

13

Примітка

14

Ж.4 Форма плану виготовлення та передачі на зберігання
документів страхового фонду на об’єкти будівництва

Особистий підпис

Посада, назва підприємства СФД

_____________________________
Розшифрування підпису
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48
Додаток И
(обов’язковий)
Форма переліку підприємств галузі

УЗГОДЖЕНО
Начальник Управління
___________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державного Комітету
промислової політики України

___________ _______________

________________ ________________

___________ _____________

________________ ________________

Найменування Управління промисловості
Підпис

Розшифрування підпису

Дата

Підпис

Печатка

Розшифрування підпису

Дата

Печатка

Перелік
підприємств __________________________________
найменування галузі промисловості

Державного Комітету промислової політики України,
на об’єкти будівництва яких створюється галузевий СФД
Назва підприємства

Адреса

1

2

Керівник підрозділу з питань
створення галузевого СФД

Прізвище, ім’я та
по батькові
керівника
3

Телефон,
телефакс

___________ __________________
Підпис

Розшифрування підпису

4

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________

____________________________________________

посада, назва органу виконавчої влади
_______________
___________________
Особистий підпис
Розшифрування
підпису
Дата
Печатка

посада, назва підприємства галузі

________________
Розшифрування
підпису
Печатка

Дата

ПОГОДЖЕНО

____________________________________________

посада, назва підприємства, установи, організації постачальника документації
_______________
___________________
Особистий підпис
Розшифрування
підпису
Дата
Печатка

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА НИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
____________________________________________________________________
назва підприємства, галузі, центрального органу виконавчої влади

Назва об'єкта
будівництва
підприємства
(будівлі, споруди,
інженерної мережі)

Назва і
позначення
комплектів
документації

Вид
документації

1

2

3

Обсяг
Термін
докумен- подання
тації,
докуменаркушів тації до
формату підприА4
ємства
СФД, рік
4

Відповідальний виконавець _________________
Посада

5

Постачальник
документації
(назва
підприємства,
установи
організації,
підпорядкованість, адреса)
6

___________________
Особистий підпис

Утримувач
оригіналів
документації
(назва
підприємства,
установи
організації,
підпорядкованість, адреса)
7

Примітка

__________________

8

Додаток К
(рекомендований)
Форма переліку об’єктів будівництва підприємства та документації

_______________
Особистий підпис

Розшифрування підпису
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Додаток Л
(обов'язковий)
Форма галузевої програми на об’єкти будівництва
Л.1 Титульний аркуш програми
______________________________________

(гриф секретності за необхідності)
Прим. № ______

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
Посада, назва органу виконавчої влади

________________
Особистий підпис
Дата

_____________
Розшифрування
підпису
Печатка

ПРОГРАМА
ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ______________________________ ГАЛУЗІ
назва галузі

ПОГОДЖЕНО
Голова Державного департаменту СФД
_______________
Особистий підпис
Дата

_____________
Розшифрування
підпису
Печатка

51
Л.2 Розділи тексту програми

1 Загальні положення
2 Мета Програми
3 Механізм реалізації і контролю за виконанням Програми
4 Фінансове забезпечення Програми
5 Результати реалізації Програми

Примітка. Приклад змісту розділів тексту програми на об’єкти будівництва
надається у додатку М.6.

Л.3 Додаток до програми формування страхового фонду документації на об’єкти будівництва галузі
№
Назва
поз. підприємства,
адреса

1

2

Назва об'єкта
будівництва
підприємства
(будівлі,
споруди,
інженерної
мережі)
3

Назва і
позначення
комплектів
документації на
об’єкт
будівництва

Вид
документації

4

5

Відповідальний виконавець_________________
Посада

Обсяг
документації,
аркушів
формату А4
6

Термін
Постачальник
Назва
Загальна
подання документації (назва вартість підприємдокуменпідприємства,
робіт, грн. ства СФД
тації до
установи,
підприорганізації,
ємства підпорядкованість,
СФД, рік
адреса)
7
8
9
10

___________________
Особистий підпис

Джерела
фінансування

Відмітка
про
виконання

11

12

___________________________
Розшифрування підпису

Примітка. У графу 4 заноситься позначення основних комплектів робочих креслень за 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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* Застосовується при використанні російськомовної документації
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Додаток М
Приклад формування галузевих програм зі зразками
заповнення форм додатків
М.1 Зразок заповнення форми переліку підприємств галузі
ПОГОДЖЕНО
Начальник Управління
суднобудівної промисловості
___________ _______________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр промислової політики
України
________________ ______________

___________ _____________

________________ ______________

Підпис

Дата

Розшифрування підпису

Підпис

Печатка

Розшифрування підпису

Дата

Печатка

Перелік

підприємств суднобудівної галузі промисловості
Міністерства промислової політики України,
на об’єкти будівництва яких створюється галузевий СФД
Назва підприємства

Прізвище, ім’я
та по батькові
керівника
3

Адреса

1
2
1 ВАТ “Суднобудівний Заводська площа, 1,
завод “Океан”
м. Миколаїв, 54000
2 ВАТ “Севастопольський морський
завод”
3 Херсонський
державний завод
“Палада”

Телефон,
телефакс

вул. Героїв Севастополя, 13,
м. Севастополь, 99001

4
тел. 551950,
551915,
факс 551968
тел. 363372,
факс 366481

Карантинний острів, 1,
м. Херсон, 73000

тел. 270735,
факс 273311

Керівник служби (підрозділу) з питань
створення галузевого СФД
__________________
Підпис

__________________
Розшифрування підпису

М.2 Зразок заповнення форми переліку виробів підприємства
ПОГОДЖЕНО
___________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________

Посада, назва підприємства, установи, організації постачальника документації
_______________
___________________
Особистий підпис
Розшифрування
підпису
Дата
Печатка

Посада, назва підприємства галузі
_______________
Особистий підпис
Дата

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (ВИРОБІВ),
НА ЯКУ СТВОРЮЄТЬСЯ ГАЛУЗЕВИЙ СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ВАТ "Суднобудівний завод "Океан" суднобудівної галузі промисловості

Назва виробу (складової
частини виробу)

1
Патрульний катер
"Акула" 1400М:

Індекс
Позначення
Вид
(шифр,
виробу (складової докуменмарка)
частини виробу)
тації
виробу
(складової
частини
виробу)

2

3
1400М-900-001

Обсяг
документації,
аркушів
формату
А4

4
КД, ТД

5

- котел паровий РИ-5М;

0.01.00.000

КД

1000

- гвинт гребний 266 А;

266А-00.00.00

КД

500

- обладнання приміщень
та палуб;
- КПА (РИУ, ИГ)

354-03.014

КД

5000

2056.202.00

КД

4000

-обчислювальний
комплекс ЦВК-2-12 4

ГКЗ.036.041

ТД

5000

Керівник підрозділу СФД підприємства _________________

Утримувач
правдників
документації
(назва
підприємства,
установи,
організації,
юридична адреса)

6
7
ВО "Море",
ВО "Море",
м. Феодосія
м. Феодосія
Завод «Ленінська Завод «Ленінська
кузня», м. Київ
кузня», м. Київ

Завод «Ленінська
Завод «Ленінська
кузня», м. Київ
кузня», м. Київ
ЦНДПІ «Тайфун», ЦНДПІ «Тайфун»,
м. Миколаїв
м. Миколаїв
Завод Гідроприлад, Завод Гідроприлад,
м. Феодосія
м. Феодосія
НДІ "Квант",
НДІ "Квант",
м. Київ
м. Київ

___________________
Особистий підпис

Термін
подання
документації для
створення
галузевого
СФД, рік

Примітка

8

9

2004
2004
2004
2004
2004

___________________________
Розшифрування підпису
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Посада

Постачальник
документації
(назва
підприємства,
установи,
організації,
юридична адреса)

________________
Розшифрування
підпису
Печатка

М.3 Зразок заповнення форми переліку нестандартизованого технологічного обладнання підприємства
ПОГОДЖЕНО
___________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________

_______________
Особистий підпис

_______________
Особистий підпис

Посада, назва підприємства, установи, організації постачальника документації

Дата

Посада, назва підприємства галузі

___________________
Розшифрування
підпису
Печатка

________________
Розшифрування
підпису

Дата

Печатка

ПЕРЕЛІК НЕСТАНДАРТИЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ВАТ "Суднобудівний завод "Океан" суднобудівної галузі промисловості

Назва обладнання

1
Нестандартизоване
обладнання власної
розробки

Позначення
основного
конструкторського
документа

2

Вид
Обсяг
Застосодокумен- докумен- ваність
тації
тації,
аркушів
формату
А4

3

КД

4

500

Керівник підрозділу СФД підприємства _________________
Посада

5

Постачальник
документації
(назва
підприємства,
установи,
організації,
юридична адреса)
6
ВАТ "Суднобудівний завод
"Океан"

___________________
Особистий підпис

Утримувач
Термін
правдників
подання
документації документа
(назва
ції для
підприємства, створення
установи,
галузевого
організації,
СФД, рік
юридична
адреса)
7
8
2005
ВАТ "Суднобудівний завод
"Океан"

Примітка

9

___________________________
Розшифрування підпису
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М.4 Зразок заповнення форми галузевої програми на продукцію (вироби)
______________________________________

(гриф секретності за необхідності)
Прим. № ______

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр промислової політики
України
______________
_____________
Особистий підпис

Розшифрування
підпису

Дата

Печатка

ПРОГРАМА
ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА ПРОДУКЦІЮ (ВИРОБИ) СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ
на період 2004 - 2005 рр.

ПОГОДЖЕНО
Голова Державного департаменту СФД
______________ В.Л. Степаненко
Особистий підпис
Дата

Печатка
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1 Загальні положення
Програма формування страхового фонду документації на продукцію (вироби)
суднобудівної галузі промисловості на період 2004-2005 рр. (далі- Програма)
розроблена на виконання Закону України "Про страховий фонд документації
України" від 22.03.01 р. № 2332-ІІІ та постанови Кабінету Міністрів України від
13.03.02 р. № 319 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення
та використання галузевого страхового фонду документації".
Програмою передбачено створення страхового фонду документації (далі СФД) на продукцію (вироби) суднобудівної галузі промисловості.
Реалізація Програми розрахована на 2 роки. ЇЇ виконання планується розпочати
в 2004 році і закінчити в 2005 році. Постачальник документації визначає склад та
обсяг конструкторської технологічної та нормативної документації на продукцію
(виріб) (далі - КД, ТД, НД), здійснює її підготовлення та відправлення до
відповідного підприємства страхового фонду документації (далі - підприємство СФД)
після спільного з ним визначення придатності КД, ТД, НД для виготовлення
документів страхового фонду.
Програма має додаток, який містить назви та адреси підприємств, назви,
шифри, марки виробів (складових частин виробів), вид та обсяг комплектів
документації, терміни її подання до підприємства СФД, назви організацій постачальників документації, загальну орієнтовну вартість робіт, джерела
фінансування, назву підприємства СФД, який виготовляє документи страхового
фонду та відмітку про виконання роботи.
До додатку включений перелік підприємств суднобудівної галузі
промисловості, визначений Міністерством промислової політики України, продукція
(вироби) цих підприємств та документація на них згідно з переліками, наданими:
- Херсонським державним заводом "Палада";
- Севастопольським морським заводом;
- ВАТ "Суднобудівний завод "Океан".
2 Мета Програми
СФД на продукцію (вироби) суднобудівної галузі промисловості є складовою
частиною СФД України. СФД на продукцію (вироби) суднобудівної галузі
промисловості створюється з метою довгострокового надійного зберігання
документів страхового фонду та забезпечення користувачів повнорозмірними
паперовими їх копіями у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності
оригіналів документації для відновлення виробництва або експлуатації продукції
(виробів) у випадках виникнення аварій або надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та воєнного характеру.
3 Механізм реалізації і контролю за виконанням Програми
Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми та
контроль за ходом робіт зі створення СФД на продукцію (вироби) суднобудівної
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галузі здійснює, у межах своєї компетенції, призначена служба (підрозділ)
Міністерства промислової політики України з питань створення галузевого СФД.
Підприємства-постачальники документації у межах своєї компетенції
відповідно до чинного законодавства України:
- щорічно у терміни, передбачені Програмою, складають плани подання
документації на продукцію (вироби) для виготовлення документів страхового фонду;
- подають документацію підприємствам СФД відповідно до затверджених
планів подання документації;
- беруть участь у веденні галузевого СФД шляхом надання підприємствам СФД
нового комплекту документації для внесення до неї змін в установленому порядку.
Підприємства СФД у межах своєї компетенції відповідно до чинного
законодавства України:
- забезпечують виготовлення документів страхового фонду;
- беруть участь у веденні галузевого СФД на продукцію (вироби) шляхом
внесення змін та доповнень у документи страхового фонду;
- забезпечують користувачів документами страхового фонду, за їх заявками,
повнорозмірними паперовими копіями документації на продукцію (вироби).
4 Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми відповідно до чинного законодавства України
здійснюється за рахунок Державного бюджету. Орієнтовна вартість робіт з реалізації
Програми станом на 01.01.2004 р. складає 2 325 000.00 грн. Розрахунок вартості цих
робіт виконується за нормативними документами, затвердженими наказами
Державного департаменту СФД, які діють на час створення підприємствами галузі
СФД на продукцію (вироби).
5 Результати реалізації Програми
У результаті реалізації Програми створюються умови для забезпечення
довгострокового надійного зберігання документів страхового фонду, а при
виникненні аварій, надзвичайних ситуацій та в особливий період, для своєчасного
забезпечення Міністерства промислової політики України, Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, підприємств, установ та організацій, аварійнорятувальних формувань та інших сил з ліквідації наслідків аварій або надзвичайних
ситуацій документами страхового фонду, необхідними для оцінки ситуації, прийняття
рішень та здійснення конкретних дій для відновлення виробництва, експлуатації або
ремонту продукції (виробів).

4

2 металеві конструкції;

ПКД 2М300-001
0.02.000

3 залізобетонні конструкції

0.03.000

Технологічне обладнання:
4 зварювальна машина
"Днепр"
Всього по підприємству:
2 Севастопольський
морський завод
вул. Героїв Севастополя,
13, м. Севастополь, 99001
Вироби:
5 суднові машини та
«Касатка» ГКО.100.002
обладнання: КПА

5

КД, ТД,
НД
КД, ТД,
НД
КД, ТД,
НД

3000

2004

500

2004

500

2004

КД

200

2004

4200

КД

3000

2004

9

Діпроверф,
м. Київ
Діпроверф,
м. Київ
Діпроверф,
м. Київ

650000

ЦНДІ ТС,
м. Миколаїв

20000

150000

Відмітка про виконання

Джерела фінансування
11

12

970000

60000
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ЦНДПІ
«Тайфун»,
м. Миколаїв

150000

10

Державний бюджет

2
3
1 Херсонський державний
завод "Палада"
Карантинний острів, 1,
м. Херсон, 73000
Вироби:
1 плавучі композитні доки; ПКД 2М

Обсяг
Термін
Постачальник
докумен- подання
документації
тації,
докумен(назва
аркушів
тації до
підприємства,
формату підприєморганізації,
А4
ства СФД,
установи,
рік
юридична
адреса,
підпорядкованість)
6
7
8

Державний
бюджет

1

Вид
документації

Назва підприємства
СФД

Індекс
Позначення
(шифр,
виробу
марка)
(складової
виробу
частини
(складової
виробу)
частини
виробу)

Південний РЦ СФД

Назва підприємства,
адреса.
Назва виробу (складової
частини виробу)

Кримський РЦ
СФД

№
поз.

Загальна вартість робіт,
грн.

Додаток до Програми формування страхового фонду документації
на продукцію (вироби) суднобудівної галузі промисловості

6

7

8

9

КД

200

2005

ЦНДІ ТС,
м. Миколаїв

10000

КД

400

2005

ЦНДІ ТС,
м. Миколаїв
ЦНДІ ТС,
м. Миколаїв
ЦНДІ ТС,
м. Миколаїв

20000

1600 х 8000

IA661

КД

200

2005

1300х10000

"0"Эрликон"

КД

300

2005

Всього по підприємству:
3 ВАТ "Суднобудівний
завод "Океан"
Заводська площа, 1,
м. Миколаїв, 54000
Вироби:
8 Патрульний катер
«Акула»:

1400М

4100

1400М-900- КД, ТД
001

ВО «Море», м.
Феодосія

2004

котел паровий РИ-5М;

0.01.00.000

КД

1000

2004

гвинт гребний 266А;

266А00.00.00

КД

500

2004

обладнання приміщень та
палуб;

354-03.014

КД

5000

2004

КПА (РИУ, ИГ)

2056.202.00

КД

4000

2004

ЦВК-2-12 ГКЗ.036.041

ТД

5000

2004

обчислювальний
комплекс

Завод
«Ленінська
кузня», м. Київ
Завод
«Ленінська
кузня», м. Київ
ЦНДПІ
«Тайфун»,
м. Миколаїв
Завод
Гідроприлад, м.
Феодосія
НДІ "Квант", м.
Київ

20000

10

11

Державний бюджет

5

Державний бюджет

4

Кримський РЦ СФД

2
3
Технологічне обладнання:
6 насоси відкачування води
із споруд потужністю
6000 м3/рік;
7 верстат токарногвинторізальний:
1660
1250 х 6300

Південний РЦ СФД

1

12

15000
665000

200000
10000
100000
80000
100000

60

3

4

5

6

7

8

9

КД

500

2005

ВАТ "Суднобудівний завод
"Океан"

200000

Всього по підприємству:
Всього за програмою:

Керівник підрозділу з питань
створення галузевого СФД

16000
24300

_________________
Посада

10

11

12

Державний
бюджет

2
Технологічне обладнання:
9 нестандартизоване
обладнання власної
розробки

Південний
РЦ СФД

1

690000
2325000

___________________
Особистий підпис

___________________________
Розшифрування підпису
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М.5 Форма переліку об’єктів будівництва підприємства та документації
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________

____________________________________________
Посада, назва органу виконавчої влади
_______________
Особистий підпис
Дата

ПОГОДЖЕНО

Посада, назва підприємства галузі

___________________
Розшифрування
підпису
Печатка

_______________
Особистий підпис
Дата

________________
Розшифрування
підпису
Печатка

____________________________________________
Посада, назва підприємства, установи, організації постачальника документації
_______________
Особистий підпис
Дата

___________________
Розшифрування
підпису
Печатка

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЗАВОДУ "ПАЛАДА"
СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НА НИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Назва об'єкта будівництва
підприємства (будівлі, споруди,
інженерної мережі)

1

1 Територія підприємства
2 Основні виробничі підрозділи
(цехи)

Назва і позначення
комплектів
документації

2

ПДБ

3

4
1000

5
2005

ПДБ

5050

2005

Постачальник
документації
(назва
підприємства,
установи
організації,
підпорядкованість, адреса)
6

Діпроверф,
м. Київ
Діпроверф,
м. Київ

Утримувач
оригіналів
Примітка
документації
(назва
підприємства,
установи
організації,
підпорядкованість, адреса)
7
8
Діпроверф,
м. Київ
Діпроверф,
м. Київ
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Генеральний план
(виконавча зйомка)
Комплект робочих
креслень за частинами
проекту:

Вид
Обсяг
Термін
докумен- докуменподання
тації
тації,
документації
аркушів до підприємформату
ства СФД,
А4
рік

1

3 Гідротехнічні споруди

2

- технологічна;
- будівельні рішення;
- електротехнічна;
- сантехнічна;
- теплотехнічна;
- автоматизація
Комплекти робочих
креслень за частинами
проекту:
- гідротехнічні
рішення;
- технологічна;
- будівельні рішення

3

4

5

6

7

ПДБ

800

2005

Херсонський
державний
завод "Палада"

Діпроверф,
м. Київ

Керівник підрозділу СФД підприємства _________________
Посада

___________________
Особистий підпис

8

___________________________
Розшифрування підпису
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М.6 Зразок заповнення форми галузевої програми на об’єкти будівництва
______________________________________

(гриф секретності за необхідності)
Прим. № ______

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр промислової політики
України
______________
_____________
Особистий підпис

Розшифрування
підпису

Дата

Печатка

ПРОГРАМА
ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ’ЄКТИ
БУДІВНИЦТВА СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ
на період 2005 - 2007 рр.

ПОГОДЖЕНО
Голова Державного департаменту СФД
______________ В.Л. Степаненко
Особистий підпис
Дата

Печатка
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1 Загальні положення
Програма формування страхового фонду документації на об’єкти будівництва
суднобудівної галузі промисловості на період 2004-2005 рр. (далі- Програма)
розроблена на виконання Закону України "Про страховий фонд документації
України" від 22.03.01 р. № 2332-ІІІ та постанови Кабінету Міністрів України від
13.03.02 р. № 319 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення
та використання галузевого страхового фонду документації".
Програмою передбачено створення страхового фонду документації (далі СФД) на будівлі, споруди, інженерні мережі, що експлуатуються (далі - об’єкти
будівництва) суднобудівної галузі промисловості.
Реалізація Програми розрахована на 3 роки. ЇЇ виконання планується розпочати
в 2005 році і закінчити в 2007 році. Постачальник документації визначає склад та
обсяг проектної документації для будівництва (далі - ПДБ), здійснює її підготовлення
та відправлення до відповідного підприємства страхового фонду документації (далі підприємство СФД) після спільного з ним визначення придатності ПДБ для
виготовлення документів страхового фонду.
Програма має додаток, який містить назви та адреси підприємств, перелік
об’єктів будівництва підприємств, назви, позначення та обсяг комплектів ПДБ,
терміни її подання до підприємства СФД, назви організацій - постачальників
документації, загальну орієнтовну вартість робіт, джерела фінансування, назву
підприємства СФД, який виготовляє документи страхового фонду та відмітку про
виконання роботи.
До додатку включений перелік підприємств суднобудівної галузі
промисловості, визначений Міністерством промислової політики України, об’єкти
будівництва цих підприємств та документація на них згідно з переліками, наданими:
- Херсонським державним заводом "Палада";
- Севастопольським морським заводом;
- ВАТ "Суднобудівний завод "Океан".
2 Мета Програми
СФД на об’єкти будівництва суднобудівної галузі промисловості є складовою
частиною СФД України. СФД на об’єкти будівництва суднобудівної галузі
промисловості створюється з метою довгострокового надійного зберігання
документів страхового фонду та забезпечення користувачів повнорозмірними
паперовими їх копіями у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності
оригіналів документації для проведення відбудовних (відновлювальних) робіт у
випадках виникнення аварій або надзвичайних ситуацій техногенного, природного та
воєнного характеру.
3 Механізм реалізації і контролю за виконанням Програми
Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми та
контроль за ходом робіт зі створення СФД на об’єкти будівництва суднобудівної
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галузі здійснює, у межах своєї компетенції, призначена служба (підрозділ)
Міністерства промислової політики України з питань створення галузевого СФД.
Підприємства - постачальники документації у межах своєї компетенції
відповідно до чинного законодавства України:
- щорічно у терміни, передбачені Програмою, складають плани подання
документації на об’єкти будівництва для виготовлення документів страхового фонду;
- подають документацію підприємствам СФД відповідно до затверджених
планів подання документації;
- беруть участь у веденні галузевого СФД шляхом надання підприємствам СФД
нового комплекту документації у разі внесених до неї змін в установленому порядку
(нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переозброєння
тощо).
Підприємства СФД у межах своєї компетенції відповідно до чинного
законодавства України:
- забезпечують виготовлення документів страхового фонду;
- беруть участь у веденні галузевого СФД на об’єкти будівництва шляхом
внесення змін та доповнень у документи страхового фонду;
- забезпечують користувачів документами страхового фонду, за їх заявками,
повнорозмірними паперовими копіями документації на об’єкти будівництва.
4 Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми відповідно до чинного законодавства України
здійснюється за рахунок Державного бюджету. Орієнтовна вартість робіт з реалізації
Програми станом на 01.01.2004 р. складає 1 030 000.00 грн. Розрахунок вартості цих
робіт виконується за нормативними документами, затвердженими наказами
Державного департаменту СФД, які діють на час створення підприємствами галузі
СФД на об’єкти будівництва.
5 Результати реалізації Програми
У результаті реалізації Програми створюються умови для забезпечення
довгострокового надійного зберігання документів страхового фонду, а при
виникненні аварій, надзвичайних ситуацій та в особливий період, для своєчасного
забезпечення Міністерства промислової політики України, Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, підприємств, установ та організацій, аварійнорятувальних формувань та інших сил з ліквідації наслідків аварій або надзвичайних
ситуацій документами страхового фонду, необхідними для оцінки ситуації, прийняття
рішень та здійснення конкретних дій під час проведення відбудовчих
(відновлювальних) робіт на об’єктах.

Додаток до Програми формування страхового фонду документації
на об’єкти будівництва суднобудівної галузі промисловості

3

4

12

Державний бюджет

2

Південний РЦ СФД

1

11

Кримський РЦ
СФД
Державний
бюджет

1

Назва
підприємства
СФД
Джерела
фінансування
Відмітка про
виконання

Назва об'єкта
Назва і позначення комплектів Вид Обсяг
Термін
Постачальник
Загальна
будівництва
документації на об’єкт
доку- докуподання документації (назва вартість
підприємства
будівництва
менмендокуменпідприємства,
робіт, грн.
(будівлі, споруди,
тації тації,
тації до
установи,
інженерної
аркушів підприорганізації,
мережі)
формаємства
підпорядкованість,
ту А4 СФД, рік
адреса)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Херсонський Будівлі, споруди:
державний
територія
завод "Палада" підприємства;
Генеральний план (виконавча
ПДБ
1000
2005
Діпроверф, м. Київ
50000
Карантинний
зйомка) (ГП);
острів, 1,
основні виробничі Комплект робочих креслень за
ПДБ
5050
2005
Діпроверф, м. Київ 300000
м. Херсон,
підрозділи (цехи); частинами проекту:
73000
технологічна (ТХ, ТК);
будівельні рішення (АР, КЗ);
електротехнічна (ЕМ, ЕО);
сантехнічна (ВК, ОВ);
теплотехнічна (ТМ)
гідротехнічні
Комплекти робочих креслень за ПДБ
800
2005
Херсонський
325000
споруди
частинами проекту:
державний завод
гідротехнічні рішення (ГР);
"Палада"
технологічна (ТХ);
будівельні рішення (КЗ)
Всього по
6850
675000
підприємству:
2 Севастополь- Будови, споруди:
ський морський територія
завод
підприємства;
Генеральний план (виконавча
ПДБ
500
2006
Севастопольський
25000
вул. Героїв
зйомка) (ГП);
морський завод
Севастополя,
13, м. Севастополь, 99001

№
Назва
поз. підприємства,
адреса
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Будови, споруди:
територія
підприємства;
Генеральний план (виконавча
зйомка) (ГП);
основні виробничі Комплект робочих креслень за
підрозділи (цехи): частинами проекту:
блок корпусних
гідротехнічні рішення (ГР);
цехів;
технологічна (ТХ, ТК);
блок добудівних будівельні рішення (КЗ, КМД);
цехів;
електротехнічна (ЕП, ЕМ, ЕО);
блок цехів пласт- сантехнічна (ВК, ОВ);
масових виробів теплотехнічна (ТМ, ТК);
та оснастки;
автоматизація (АК)
ремонтномеханічний;
блок комплектуючих цехів;
деревообробний;

6

7

8

9

ПДБ

3700

2006

Севастопольський
морський завод

100000

ПДБ

1000

2006

Севастопольський
морський завод

50000

5200

10

11

Державний бюджет

Всього по
підприємству:
3 ВАТ "Судно7 будівний завод
"Океан"
Заводська
8 площа, 1,
м. Миколаїв,
54000

5

Державний бюджет

6

3
4
суднобудівні
споруди:
Комплект робочих креслень за
стапелі № 1, 2;
частинами проекту:
сухі доки (споруди гідротехнічні рішення (ГР);
№ 1, 2, 3);
технологічна (ТК);
добудівні
будівельні рішення (КМД, КЗ);
набережні
електротехнічна (ЕМ, ЕО);
№ 1, 2, 3, 4;
сантехнічна (ВК);
глибоководна
теплотехнічна (ТМ);
набережна
автоматизація (АК)
Інженерні мережі Генеральний план (виконавча
зйомка) (ГП);
зведений план інженерних
мереж (ЗВ, ЗК);

Кримський РЦ СФД

2

Південний РЦ СФД

1
5

12

175000

ПДБ

3000

2007

Діпроверф, м. Київ

80000

ПДБ

3000

2007

Діпроверф, м. Київ

40000
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Всього по
підприємству:
Всього за
програмою:

3
суднопідйомносудноспускові та
гідротехнічні
споруди:
елінг;
сліп;
добудівна
набережна;
сухий док;
плавучий
композитний док

Керівник підрозділу з питань
створення галузевого СФД

4
Комплект робочих креслень за
частинами проекту:
гідротехнічні рішення (ГР);
технологічна (ТХ);
будівельні рішення (АР, КЗ,
КМД);
електротехнічна (ЕП, ЕМ, ЕО);
сантехнічна (ВК, ОВ);
теплотехнічна (ТМ);
автоматизація (АК)

_________________
Посада

5
ПДБ

6
5000

7
2007

8
Діпроверф, м. Київ

9
60000

10

11000

180000

23050

1030000

___________________
Особистий підпис

11

12

Державний бюджет

2

Південний РЦ СФД

1
9

___________________________
Розшифрування підпису

69

М.7 Зразок заповнення форми плану подання документації на об’єкти будівництва
ПОГОДЖЕНО
______________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________

________________

________________

Посада, назва підприємства СФД

Особистий підпис
Дата

Посада, назва підприємства, установи, організації постачальника документації

_______________

________________

Особистий підпис

Розшифрування
підпису
Печатка

Розшифрування
підпису
Печатка

Дата

ПЛАН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
СЕВАСТОПОЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО ЗАВОДУ
Но- Назва об’єкта
Назва і позначення
Вид
Загаль- Постачальник Обсяг подання документації, аркушів
мер будівництва комплектів документації на доку- ний обсяг документації
формату А4
пози- підприємства,
об’єкт будівництва
мен- докумен(назва
Усього на у тому числі за кварталами
ції
(будівлі,
тації
тації,
підприємства, 2004 р.
пласпоруди,
аркушів
організації,
ну
інженерної
формату
установи,
І
ІІ
ІІІ
ІV
мережі)
А4
юридична
адреса,
підпорядкованість)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

Стапелі № 1, 2

ПДБ

800

Севастопольський морський
завод

800

200

200

200

200

12

13

Кримський
РЦ
СФД
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Гідротехнічні рішення
Технологічна частина
Будівельні рішення
Електротехнічна частина
Сантехнічна частина
Теплотехнічна частина
Автоматизація

Назва Припідпри мітка
ємства
СФД

1
2

3

4

2

3

Сухі доки
Гідротехнічні рішення
(споруди № 1, 2, Технологічна частина
3)
Будівельні рішення
Електротехнічна частина
Сантехнічна частина
Теплотехнічна частина
Автоматизація
Добудівні
Гідротехнічні рішення
набережні № 1, Технологічна частина
2, 3, 4
Будівельні рішення
Електротехнічна частина
Сантехнічна частина
Теплотехнічна частина
Автоматизація
Глибоководна
Гідротехнічні рішення
набережна
Технологічна частина
Будівельні рішення
Електротехнічна частина
Сантехнічна частина
Теплотехнічна частина
Автоматизація

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПДБ

1500

Севастопольський морський
завод

1500

400

100

500

500

Кримський
РЦ
СФД

ПДБ

1200

Севастопольський морський
завод

1200

300

300

300

300

Кримський
РЦ
СФД

ПДБ

200

Севастопольський морський
завод

200

-

100

-

100

Кримський
РЦ
СФД

Керівник підрозділу СФД підприємства _________________
Посада

___________________
Особистий підпис

13

___________________________
Розшифрування підпису
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М.8 Зразок заповнення форми плану виготовлення та передачі на зберігання документів страхового фонду на об’єкти
будівництва
ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови Державного
______________________________________
Посада, назва підприємства СФД
департаменту СФД
________________
________________
________________
_______________
Особистий підпис

Особистий підпис

Розшифрування
підпису
Печатка

Дата

Розшифрування
підпису
Печатка

Дата

ПЛАН
ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ НА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ
КРИМСЬКИМ РЦ СФД НА 2007 РІК
Номер
позиції
плану

1
1

2

№
Назва
позиції підприємпрограства,
ми/ рік підпорядзатвер- кованість,
дження адреса
програми

2

3

Назва об’єкта
будівництва
підприємства
(будівлі,
споруди,
інженерної
мережі)

4

Назва і позначення Постачальник Вид ЗагальОбсяг
Обсяг передачі на Прикомплектів
документації докуний
виготовзберігання
мітка
документації на об’єкт
(назва
менобсяг
лення
документів
будівництва
підприємтації
доку- докумен- страхового фонду,
ства, устаментації, тів стра- аркушів формату А4,
нови,
аркушів хового
у тому числі по
організації,
формату фонду на
кварталах
підпорядА4
2007 р,
І
ІІ
ІІІ ІV
кованість,
аркушів
адреса)
формату
А4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
14
Діпроверф,
м. Київ

ПДБ

3000

2000

500

500

500

500

Діпроверф,
м. Київ

ПДБ

3000

3000

100 200 400 300
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3/2003 ВАТ
Територія
Генеральний план
"Суднобу- підприємства
(виконавча зйомка)
дівний завод
"Океан"
ВАТ
Основні
Гідротехнічні рішення
"Суднобувиробничі
Технологічна частина
3/2003
дівний завод підрозділи (цехи) Будівельні рішення
"Океан"
Електротехнічна частина

1

3

2

3

4

5

Сантехнічна частина
Теплотехнічна частина
Автоматизація
3/2003 ВАТ
Суднопідйомно- Гідротехнічні рішення
"Суднобу- судноспускові та Технологічна частина
дівний завод гідротехнічні
Будівельні рішення
"Океан"
споруди
Електротехнічна частина
Сантехнічна частина
Теплотехнічна частина
Автоматизація

Відповідальний виконавець_________________
Посада

6

7

8

9

Діпроверф,
м. Київ

ПДБ

5000

4000

___________________
Особистий підпис

10

11

12

13

200 1000 500

600

14

_____________________________
Розшифрування підпису
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Додаток Н
Форма акта про закладення документації до галузевого страхового фонду
документації
Прим.№

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Державний департамент
страхового фонду документації
(Державний департамент СФД)

61157 м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, телетайп 125271 - Вільха
тел./факс (057) 712-30-58, тел. Іскра 057-06295,
E-mail ddsfd@kharkivoda.gov.ua

А К Т № _____

від “____” ________ 200 ___ р.
про закладення документації до страхового фонду документації України

Виданий __________________________________________________________
(найменування постачальника документів та його місцезнаходження)

__________________________________________________________________
і засвідчує, що _____________________________________________________
(вид документації)

__________________________________________________________________
(найменування об’єкта будівництва, продукції (виробу)

закладена до страхового фонду документації України.
Загальні відомості:
(позначення документа СФ)

Акт складено у двох примірниках:
примірник № 1 – постачальнику документації;
примірник № 2 – Державному департаменту СФД.

Перший заступник
голови Державного
департаменту СФД
М.П.

_________________
Підпис

_________________

Розшифрування підпису

Додаток П
Форми аркушів відомості комплекту конструкторської (технологічної) документації
П.1 Форма титульного аркуша відомості комплекту конструкторської (технологічної) документації
УЗГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________
Представник замовника

___________________________________
Керівник підприємства

__________________
Особистий
підпис

__________________
Особистий
підпис

_______________
Розшифрування
підпису

_______________
Розшифрування
підпису

ВІДОМІСТЬ КОМПЛЕКТУ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ)
ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ НА МІКРОФІЛЬМУВАННЯ
_________________________________________________________________
позначення ВККД (ВКТД)

Виріб _____________________________________________________________________________________________________
назва виробу, індекс виробу

__________________________________________________________________________________________________________
позначення основного конструкторського документа

Додаткові графи за ГОСТ 2.104

Застосованість _____________________________________________________________________________________________
До документації внесені зміни станом на ______________________________________________________

р._________

Усього подано у комплекті

фізичних аркушів
аркушів формату А4
Назва підприємства, місто ___________________________________________________________________________________
Ідентифікаційні дані підприємства:
код виду діяльності _________________________________________________________________________________________
код підприємства ___________________________________________________________________________________________
код території _______________________________________________________________________________________________
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Формат А3 за ГОСТ 2.301

П.2 Форма першого аркуша відомості комплекту конструкторської (технологічної) документації
_____________________________________
(гриф секретності за необхідності)

Додаткові графи за ГОСТ 2.104

Позначення
документа

Склав
Прізвище
Підпис

Прим. № ______________
_____________________________________
Дата відправлення та вихідний номер листа
Назва
документа

Кількість аркушів за форматами
А4 А3 А2

А1 А0

Усього
аркушів

Гриф аркушів

Позначення
мікрофільму
нове

Затвердив
Дата

Прізвище

наявне

Номер
кадру

Номер
позиції

____________________
Місце напису (штампа)
про виконану роботу

Примітка

Аркушів
Дата

Позначення виробу

Аркуш

ВККД (ВКТД)

Підпис

Формат А3 за ГОСТ 2.301
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Додаткові графи за ГОСТ 2.104

Склав
Прізвище

Позначення
документа

Назва
документа

Кількість аркушів за форматами
А4 А3 А2

А1 А0

Усього
аркушів

Гриф аркушів

Позначення
мікрофільму
нове

наявне

Номер
кадру

Номер
позиції

П.3 Форма наступних аркушів відомості комплекту конструкторської (технологічної) документації
Примітка

Аркуш
Дата

Позначення виробу

ВККД (ВКТД)

Підпис

Формат А3 за ГОСТ 2.301
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Додаток Р
(рекомендований)
ПЕРЕЛІК
проектної документації для будівництва за марками на об'єкти будівництва
Р.1 Генплан
Загальні дані
Ситуаційний план
Генеральний план (топографічна зйомка)
Зведений план інженерних мереж
Р.2 Будівля (споруда)
Р.2.1 Архітектурні рішення
Загальні дані
Плани поверхів. Фрагменти планів
Розрізи
Фасади
Плани підлог, план покрівлі
Відомість потреби в матеріалах
Р.2.2 Конструкції залізобетонні
Загальні дані
Схема пального поля. Розрізи. Фрагменти
Схема розміщення ростверків і фундаментів
Фрагменти
Ростверки монолітні
Відомості потреби в матеріалах
Р.2.3 Опалення
Загальні дані
Плани поверхів. Розрізи
Вузол управління
Схема системи теплопостачання
Специфікація обладнання
Відомість потреби в матеріалах
Р.2.4 Водопровід і каналізація
Загальні дані
Плани і схеми систем
Плани, розрізи і схеми установок систем
Специфікація обладнання
Відомість потреби в матеріалах
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Р.2.5 Силове електрообладнання
Загальні дані
Схема електрична принципова живильної мережі
Схеми електричні принципові розподільної мережі
Схеми електричні принципові управління електроприводами
Схемі електричні підключення
Плани розташування електрообладнання на поверхах і прокладки електричних
мереж
Специфікація обладнання
Відомість потреби в матеріалах
Р.2.6 Електроосвітлення
Загальні дані
Плани розміщення електрообладнання і прокладки електричних мереж
Принципова схема живильної мережі
Принципові схеми дистанційного управління електроосвітленням напругою до
1000 В
Креслення установки електричного обладнання
Специфікація обладнання
Відомість потреби в матеріалах
Р.2.7 Вентиляція
Загальні дані
Плани поверхів і покрівлі. Розрізи
Установка вентсистем
Схеми вентсистем
Специфікація обладнання
Відомість потреби в матеріалах
Р.2.8 Газопостачання
Загальні дані
План. Розрізи. Перетини
Аксонометрична схема
Специфікація обладнання
Відомість потреби в матеріалах
Р.2.9 Технологічна частина
Загальні дані
Плани розміщення обладнання на поверхах
Відомість трубопроводів
Специфікація обладнання
Відомість потреби в матеріалах
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Р.2.10 Автоматизація
Загальні дані
Схема автоматизації
Схема принципова регулювання, схема електрична підключення
План трубних і кабельних розводок на поверхах
Специфікація обладнання
Специфікація щитів
Відомість потреби в матеріалах
Р.2.11 Зв’язок і сигналізація
Загальні дані
Схема організації зв’язку
План розміщення мереж зв’язку на поверхах
Схема розподільної мережі
Специфікація обладнання
Відомість потреби в матеріалах
Р.2.12 Пожежна сигналізація
Загальні дані
Плани розміщення мережі на поверхах
Схема розміщення мережі
Схема з’єднань концентратора
Специфікація обладнання
Специфікація шаф
Відомість потреби в матеріалах

С.1 Форма титульного аркуша відомості комплекту проектної документації для будівництва

ВІДОМІСТЬ КОМПЛЕКТУ ПРОЕКТНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
_________________________________________________________________
позначення ВК ПДБ

______________________________________________________________________________________
назва підприємства галузі, адреса

Додаткові графи за ГОСТ 2.104

Назва будівлі, споруди,
інженерних мереж ______________________________________________________________________________
До документації внесені зміни станом на ______________________________________________

р._______

Усього подано у комплекті ___________________________________ фізичних аркушів (аркушів формату А4).
Ідентифікаційні дані підприємства:

Додаток С
(обов’язковий)
Форми аркушів відомості комплекту
проектної документації для будівництва

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
Посада, назва підприємства, установи, організації постачальника документації
__________________ _______________
Особистий
Розшифрування
підпис
підпису
Дата
Печатка

код виду діяльності _____________________________________________________________________________
код підприємства _______________________________________________________________________________
код території ___________________________________________________________________________________
Формат А3 за ГОСТ 2.301
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____________________________________
(гриф секретності за необхідності)

Прим. № ______________
_____________________________________
Назва підприємства, установи, організації постачальника документації
_____________________________________
Дата відправлення та вихідний номер листа

Найменування
документа

10
60

Додаткові графи за ГОСТ
2.104

40

Підпис

А4 А3 А2

15

25

Прізвище

Позначення документа
страхового фонду
нове

наявне

35

35

Примітка

45

15

Затвердив
Дата

А1 А0

Усьо- Кількість аркушів за
грифом секретності
го
аркушів

10 х 13 = 130

90

Склав
Прізвище

Кількість аркушів за форматами

Позначення ВК ПДБ

Назва підприємства галузі, адреса

Дата

Підпис

Назва будівлі, споруди,
інженерних мереж

20

7

25

Позначення
документа

Аркушів

15

Аркуш

14

40

Штамп підприємства СФД
щодо виконаної роботи
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_________________________________
Підприємство (організація) постачальник
_________________________________
Місце напису (штампу)
про виконану роботу

СУПРОВІДНИЙ ПЕРЕЛІК № ______

Номер
посилки

Кількість аркушів за форматами

Позначення
документа

А4 А3

Склав
Прізвище
Підпис

Найменування
документа

до партії ______________________
вид документації

Затвердив
Дата

Прізвище

А2 А1

А0

Позначення виробу
Дата

_____________________________
(гриф секретності за необхідності)
Прим. № _____________________
_____________________________
Дата відправлення та вихідний
номер листа

Усьо- Кількість аркушів за Позначення документа
грифом секретності
страхового фонду
го
аркунове
наявне
шів

Назва виробу

Примітка

Аркушів

Додаток Т
(обов’язковий)
Форми аркушів супровідного переліку

Додаткові графи за ГОСТ 2.104

Т.1 Форма першого аркуша супровідного переліку документації на продукцію (вироби)

Аркуш

Підпис

Формат А3 за ГОСТ 2.301
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Т.2 Форма другого і наступних аркушів супровідного переліку документації на продукцію (вироби)

Додаткові графи за ГОСТ 2.104

Номер
посилки

Склав
Прізвище

Позначення
документа

Найменування
документа

Кількість аркушів за форматами
А4 А3 А2

А1 А0

Позначення виробу

Усьо- Кількість аркушів за
грифом секретності
го
аркушів

Позначення документа
страхового фонду

нове

Назва виробу

наявне

Примітка

СП №

Аркуш

Дата

Підпис
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Т.3 Форма першого аркуша супровідного переліку проектної документації для будівництва

Штампа підприємства СФД
щодо виконаної роботи

Додаткові графи за ГОСТ 2.104

Номер
посилки

Позначення
документа

Підпис

на ________________________________
вид документації

Найменування
документа

Кількість аркушів за форматами
А4 А3

Склав
Прізвище

СУПРОВІДНИЙ ПЕРЕЛІК № ____

Затвердив
Дата

Прізвище

А2 А1

А0

Назва підприємства галузі, адреса

_____________________________________
(гриф секретності за необхідності)
_____________________________________
Назва підприємства, установи, організації постачальника документації
_____________________________________
Дата відправлення та вихідний номер листа

Усьо- Кількість аркушів за Позначення документа
грифом секретності
страхового фонду
го
аркунове
наявне
шів

Назва будівлі, споруди, інженерних мереж

Примітка

Аркушів

Аркуш

Дата

Підпис
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Т.4 Форма другого і наступних аркушів супровідного переліку проектної документації для будівництва

Додаткові графи за ГОСТ 2.104

Номер
посилки

Склав
Прізвище

Позначення
документа

Найменування
документа

Кількість аркушів за форматами
А4 А3 А2

А1 А0

Назва підприємства галузі, адреса

Усьо- Кількість аркушів за
грифом секретності
го
аркушів

Позначення документа
страхового фонду

нове

наявне

Назва будівлі, споруди, інженерних мереж

Примітка

СП №

Аркуш

Дата

Підпис
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ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
Посада, назва підприємства галузі

Дата

________________
Розшифрування
підпису
Печатка

ЗВІТ
ПРО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
назва підприємства, галузі, органу виконавчої влади

за ________ рік

Назва об'єкта
Назва і позначення
Вид
будівництва
комплектів
докупідприємства
документації
ментації
(будівлі, споруди,
інженерної мережі)
Назва, індекс
виробу (складової
частини виробу),
документа

Позначення
виробу (складової
частини виробу),
документа

1

2

3

Обсяг
Обсяг
Позначення Постачальник Примітка
докумен- виготовлених документа документації
тації,
документів страхового
(назва
поданої для страхового
фонду
підприємства,
виготовфонду,
установи
лення
аркушів
організації,
документів формату А4
підпорядковастрахового
ність, адреса)
фонду,
аркушів
формату А4
4
5
6
7
8

Відповідальний виконавець _________________
Посада

___________________
Особистий підпис

Додаток У
(рекомендований)
Форма звіту про створення страхового фонду документації
підприємства

_______________
Особистий підпис

_____________________________
Розшифрування підпису
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