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ПОРЯДОК 

переміщення документів Національного архівного фонду  

 

1. Порядок переміщення документів Національного архівного фонду 

(далі – Порядок) визначає процедуру переміщення документів Національного 

архівного фонду (далі – НАФ), що зберігаються у центральних та галузевих 

державних архівах, Державному архіві в Автономній Республіці Крим, 

державних архівах областей, міст Києва і Севастополя, архівних відділах 

районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, 

архівних відділах міських рад, архівних підрозділах державних наукових 

установ, а також музеїв та бібліотек, що перебувають у державній чи 

комунальній власності, архівних установах Національної академії наук (далі – 

архівні установи), у разі переміщення архівної установи до іншої рівноцінної  

будівлі  (далі – переміщення).  

 

2. Порядок поширюється на планове переміщення, яке здійснюється 

згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи» за умови надання архівній установі іншого 

рівноцінного приміщення, облаштованого для зберігання архівних документів, 

роботи працівників і користувачів, після проведення експертизи цього 

приміщення відповідно до пункту 4 глави ІІ Положення про умови зберігання 

документів Національного архівного фонду, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України 02.03.2015 № 296/5, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 250/26695. 

 Позапланове переміщення може здійснюватись у разі настання 

надзвичайної ситуації. 

 

3. Порядок стосується документів НАФ з різними носіями інформації, а 

також облікових документів, довідкового апарату, страхового фонду 

документів НАФ та фонду користування ними. 

 

4. Переміщення музейних предметів, музейних колекцій і бібліотечного 

фонду здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України про 

музеї та музейну справу, про бібліотеки та бібліотечну справу. 

Переміщення документів НАФ з обмеженим доступом здійснюється з 
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урахуванням вимог Порядку організації та забезпечення режиму 

секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (із змінами). 

 

5. Рішення про переміщення та його матеріально-технічне забезпечення 

щодо центральних державних архівів України приймається Кабінетом 

Міністрів України на підставі подання Міністерства юстиції України 

ініційованого Державною архівною службою України, галузевих державних 

архівів – Кабінетом Міністрів України на підставі спільного подання 

Міністерства юстиції України та центрального органу виконавчої влади, де 

створено відповідний архів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим 

– Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних архівних 

установ – місцевою державною адміністрацією, інших архівних установ, 

архівних підрозділів – органами управління (далі – орган управління), яке 

оформлюється розпорядчим документом.  

 

6. У разі необхідності залучення додаткових ресурсів органом управління 

відповідної архівної установи може створюватись міжвідомча робоча група.  

 

7. На підставі розпорядчого документа органу управління керівник 

архівної установи готує наказ про підготовку та організацію переміщення. 

 

8. Наказом керівника архівної установи на період переміщення 

припиняється виконання завдань і функцій, покладених на архівну установу, 

окрім пов’язаних з переміщенням, про що завчасно інформують користувачів, у 

тому числі шляхом оприлюднення цього наказу на вебсайті архівної установи. 

З метою підготовки до переміщення співробітники архівної установи 

залучаються до підготовчих робіт відповідно до трудового законодавства. 

 

9. З урахуванням рекомендацій міжвідомчої робочої групи, у разі її 

створення, керівником архівної установи розробляється і затверджується план 

заходів зі строками виконання та відповідальними особами за виконання 

кожного заходу. 

У разі необхідності залучення до переміщення спеціальних організацій, у 

тому числі транспортних, планом заходів передбачається укладання 

відповідних договорів з ними. 

Архівна установа надсилає план заходів на погодження Державною 

архівною службою України. 

 

10. З метою організації переміщення укладаються та затверджуються 

керівником архівної установи наступні документи: 

план-графік пакування, яким визначається черговість пакування та особи, 

відповідальні за пакування документів НАФ; 

план-графік перевезення, який розробляється відповідно до постелажного 

топографічного покажчика, з дотриманням цілісності фондів та їх потенційного 
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розміщення після переміщення, для уникнення багаторазового 

перекладання документів НАФ; 

схема розміщення  документів у нових сховищах. 

Такі документи складаються, окрім документів НАФ, на облікові 

документи, довідковий апарат, страховий фонд на документи НАФ та фонд 

користування ними, а також матеріально-технічне устаткування, у разі їх 

переміщення. 

 

11. Пакування та транспортування проводиться з дотриманням вимог, які 

забезпечують фізичну збереженість документів НАФ, захист від впливу 

шкідливих факторів навколишнього середовища (дії світла, високої вологості, 

опадів) та механічних пошкоджень, у тому числі з урахуванням вимог глави 3 

розділу 5 Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України від 08.04.2013  № 656/5, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116 (із змінами), ГСТУ 

55.001-98 Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного 

архівного фонду. Технічні вимоги; ГСТУ 55.002-2002. Фотодокументи. 

Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги; ГСТУ 

55.003-2003. Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного 

фонду. Технічні вимоги;  ДСТУ 4447:2005. Фонодокументи. Правила 

зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги.; ДСТУ 7361:2013. 

Відеодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні 

вимоги. 

 

12. Перед пакуванням документів НАФ у коробки (пакувальні засоби) для  

переміщення (далі – коробки) проводиться перевіряння їх наявності та стану. 

Після пакування документів НАФ коробки опечатуються, нумеруються, 

на коробці розбірливо зазначається її вміст. 

У разі виявлення документів з ознаками біоураження, перед пакуванням 

та переміщенням вони проходять спеціальне оброблення. Після спеціального 

оброблення такі документи окремо транспортуються та розміщуються в 

окремому приміщенні. 

 

13. Документи з електронними носіями інформації, облікові документи, 

довідковий апарат, страховий фонд на документи НАФ та фонд користування 

ними, підлягають пакуванню та транспортуванню аналогічно документам НАФ 

відповідно до носія документної інформації. 

 

14. У разі, якщо до переміщення залучаються спеціальні організації, у 

тому числі транспортні, з ними проводиться відповідний інструктаж щодо 

вимог збереженості документів НАФ. 

 

15. У ході завантаження документів НАФ окремо на кожний 

транспортний засіб складається акт про переміщення, в якому зазначається 

кількість коробок, їх номери, кількість фондів, одиниць зберігання, що  

транспортуються та інформація щодо супроводжуючих осіб. 

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Standards/index.php?2002-55.002
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16. Транспортування унікальних документів НАФ здійснюють у 

супроводі охорони згідно з правилами перевезення цінних вантажів, що 

установлені для відповідних видів транспорту. 

 

17. Після переміщення облікові документи підлягають першочерговому 

перевірянню наявності та стану і розміщенню у підготовлених для них 

приміщеннях. 

 

18. Після переміщення документи НАФ розвантажуються і приймаються 

у присутності відповідальних осіб, згідно з актом про переміщення з 

обов’язковим звірянням наявності кожної коробки. 

У разі порушення цілісності печатки на коробці/коробки, одиниці 

зберігання, що знаходяться у коробці, підлягають першочерговому 

поаркушному/подокументному перевірянню наявності.  

У разі відсутності  документів у коробці, коробки складається акт.  Про 

цей факт письмово повідомляють Державну архівну службу України та 

правоохоронні органи. 

Коробки, цілісність яких не порушена, розпечатуються у присутності 

відповідальних за пакування осіб та розміщуються на стелажах відповідно до  

схеми розміщення документів у нових сховищах. 

 

19. Після переміщення проводиться акліматизація документів НАФ 

відповідно до вимог ГСТУ 55.001-98 Документи з паперовими носіями. 

Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги; ГСТУ 

55.002-2002. Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного 

фонду. Технічні вимоги; ГСТУ 55.003-2003. Кінодокументи. Правила 

зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги;  ДСТУ 4447:2005. 

Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні 

вимоги.; ДСТУ 7361:2013. Відеодокументи. Правила зберігання Національного 

архівного фонду. Технічні вимоги. 

 

20. Після завершення переміщення та розміщення документів НАФ у 

сховищах складається підсумковий акт переміщення, в якому фіксують умови 

та результат переміщення (кількість задіяних ресурсів, перевезених документів 

НАФ та інших цінностей, відсутність/наявність втрат під час перевезення 

тощо). 

 

21. На підставі підсумкового акта переміщення керівник архівної 

установи готує наказ про відновлення роботи архівної установи. 

 

22. Переміщені документи НАФ після розміщення у сховищах підлягають 

суцільному перевірянню їх наявності та стану, яке здійснюється у 

встановленому порядку. 

 

23. Документи, які були складені з метою організації переміщення, 

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Standards/index.php?2002-55.002
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Standards/index.php?2002-55.002
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формуються в окрему справу і зберігаються постійно у фонді архівної 

установи. 

 

 

Директор департаменту взаємодії  

з органами державної влади                                                         І. С.Лозінський  

 


