
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

№  ТК144/12 від «16» серпня 2018 р. 

 

 

 
Про розробку державних стандартів,  
"Інформація і документація",  
гармонізованих з ISO, 
у секторах інформаційних виробництв  
і сервісів, соціальної інфраструктури  
і культурної спадщини 

До міністерств, відомств, 

культурних, освітніх,  

наукових і виробничих   

установ і закладів,  

громадських організацій, 

фондів, асоціацій 

 

 

Шановні колеги! 

Курс України на євроінтеграцію та поточні пріоритетні напрями державної 
політики, які відбиваються, зокрема, у "Концепції розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018-2020 роки" (Розпорядження КМ від 17.01.2018 № 
67-р.), у "Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року" 
(Розпорядження КМ України від 03.04.2017 № 275-р.), а також оголошення 2018-
го Роком Культурної Спадщини (на підтримку однойменної європейської 
ініціативи), спрямовані на активізацію робіт з подолання цифрового відставання 
вітчизняних секторів спадщини, інформаційних виробництв і сервісів та 
прискорення інформаційно-технологічного і цифрового розвитку галузей 
культури, освіти і науки, а також сектору соціальної інфраструктури відповідно 
до європейського та світового розвитку.  

Серед національних пріоритетів і завдань, визначених державною 
політикою України у вище зазначених актах державного управління, 
зокрема, передбачено: 
- "забезпечення організаційних, методологічних та технологічних заходів 
щодо створення інтерактивного та мультимедійного контенту та відповідної 
цифрової платформи його розвитку, наповнення та використання для 
загального доступу"; 
- "створення електронного інформаційного ресурсу з базами даних про об’єкти 
культурної спадщини, культурні цінності (у тому числі предмети Музейного 
фонду України), створення електронного інформаційного ресурсу, який 
складатиметься з модулів (баз даних), з подальшою інтеграцією такої інформації у 
національні та міжнародні інформаційні ресурси, та забезпечення 
диференційованого доступу до неї цільових аудиторій". 

У згаданій Концепції розвитку цифрової економіки зазначено, що 
"Стандартизація є основою цифровізації, одним з головних чинників її 
успішної реалізації" (Принцип 6). 

 

ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ  

ТК 144 «Інформація і документація» 
 

Україна, 03680                                                                                            тел. (044) 521 -09-67 

МСП, Київ-39,                                                                                            Fax: (044) 528-25-41 

вул. Антоновича, 180                                                             E-mail:   tk144@uintei.kiev.ua 
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У зв'язку з вищевикладеним повідомляємо про стан стандартизації в 
Україні, що стосується діяльності установ галузей культури, освіти і науки, а 
також секторів соціальної інфраструктури і спадщини.  

З набуттям чинності нового Закону України "Про стандартизацію"
1
 з 

03.01.2015 розпочався новий етап розвитку національної системи стандартизації, 
спрямований на "наближення національної системи стандартизації до 
міжнародних і європейських норм та правил, а також реалізації Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони, зокрема в частині здійснення необхідної адміністративної та 

інституційної реформ"
2
,  як зазначено на офіційному сайті державного 

підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ")

3
, яке виконує функції 

національного органу стандартизації (НОС) відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163. 

Одним із суб'єктів національної системи стандартизації є Технічний 
комітет стандартизації ТК144 "Інформація і документація", створений 
наказом Держспоживстандарту України № 608 від 10.12.2001. На сьогодні до 
складу ТК 144 входять колективні члени (установи, громадські організації 
тощо) та індивідуальні члени (перелік наведено у Додатку 1). Функцію 
ведення секретаріату ТК 144 виконує Український інститут науково-
технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ)

4
. 

ТК 144 здійснює діяльність з розроблення, розгляду, погодження і 
супроводження національних стандартів у сфері бібліотечної справи, 
документування та інформаційних центрів, видавничої справи, архівів, 
управління документами, музейної документації, послуг індексації та 
резюмування, інформатики, а також бере участь у роботі споріднених 
технічних комітетів стандартизації, міжнародних та регіональних організацій 
і формуванні позиції України щодо розроблювальних нормативних 
документів цих організацій. У 2016 році діяльність ТК 144 розширено на 
об’єкти стандартизації сектору культурної спадщини (а з 2018 – інші 
перетворення), відповідно до сфери діяльності "дзеркального" Міжнародного 
технічного комітету ISO/TC 46 "Information and documentation". Стандарти 
ISO/TC 46 спрямовані на полегшення доступу до інформації та знань шляхом 
розробки відповідних інформаційних, комп'ютерних систем і послуг з 
отримання інформації, яка кумулюється так званими Установами Пам'яті 
(бібліотеках, архівних установах, видавництвах, інформаційних центрах, 
музеях), а також на широкій обмін інформацією багатьох інтернет-сервісів і 
застосувань, друк і керування документацією. 

За рекомендаціями ТК 144 до "Програми робіт з національної 
стандартизації на 2018 рік"

5
 включено прийняття низки державних 

стандартів (перелік наведено у Додатку 2), які стосуються зазначених вище 
пріоритетних напрямів державної політики. Заплановані стандарти мають 
вимоги до усіх типів інформаційних джерел і цифрових ресурсів стосовно 
ідентифікації, експлуатації, індексації, інформаційних зв'язків, класифікації, 

                                                 
1
Закон України "Про стандартизацію", набрав чинності 03.01.2015 року(Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2014, № 31, ст.1058)http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 
2
http://uas.org.ua/ua/zagalni-vidomosti-pro-dp-ukrndnts/ 

3
http://uas.org.ua 

4
http://www.uintei.kiev.ua 

5
http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/nakaz-154-_06-06-2018_Dodatok-1_Program-2018.pdf 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://uas.org.ua/ua/zagalni-vidomosti-pro-dp-ukrndnts/
http://uas.org.ua/
http://www.uintei.kiev.ua/
http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/nakaz-154-_06-06-2018_Dodatok-1_Program-2018.pdf


обміну, доступності, збереження і відбору і стосуються діяльності усіх 
установ, що виробляють і споживають інформацію, в усіх секторах 
діяльності суспільства. 

Ці стандарти приймаються "методом підтвердження" відповідних 
стандартів ISO у незмінному вигляді мовою оригіналу (англійською) і 
потребують подальшої гармонізації і прийняття "методом перекладу", який 
включає: переклад фахівцями відповідної галузі та подання українською 
мовою, здійснення технічної, лінгвістичної та фахової експертизи, 
офіційного видання і прийняття. Зазначені роботи потребують відповідного 
фінансування. Згідно зі статтею 28 Закону України "Про стандартизацію", 
джерелами такого фінансування є: 1) кошти Державного бюджету України 
(витрати, пов’язані з науково-технічним забезпеченням, а також 
передбачені на утриманням установ); 2) кошти, передбачені на виконання 
програм і проектів; 3) власні та залучені кошти суб'єктів господарювання;4) 
інші не заборонені законодавством джерела фінансування. Витрати 
Державного бюджету України на виконання робіт із стандартизації і 
методика визначення трудомісткості та вартості таких робіт регламентуються 
Статтею 29 Закону України "Про стандартизацію".  

У зв'язку з вище викладеним ПРОПОНУЄМО: 

- спеціалістам міністерств і відомств, громадським організаціям, асоціаціям, 
установам, а також провідним фахівцям галузей стати колективними або 
індивідуальними членами ТК 144 (шаблони заяв до вступу в ТК-144 
"Інформація і документація" наведено у Додатку 3) і долучитися до 
діяльності з розробок і гармонізації державних стандартів, необхідних для 
інформаційної діяльності та цифровізації галузей; 

- міністерствам і відомствам, підпорядкованим їм суб'єктам 
господарювання і державним установам запланувати на 2019 рік 
бюджетне фінансування на розробку "методом перекладу" державних 
стандартів, зазначених у переліку (Додаток 2), та інших, актуальних для 
розвитку галузей, а також заміни застарілих державних стандартів; 

- фондам і громадським організаціям, які діють у секторах інформаційних 
виробництв і сервісів, соціальної інфраструктури і культурної спадщини, 
включити напрям стандартизації у програми, конкурси і проекти та 
запланувати програмне і проектне фінансування розробок державних 
стандартів "Інформація і документація"; 

- усім організаціям подати до секретаріату ТК 144 пропозиції щодо 
включення розробки актуальних для їх галузей державних стандартів 
"Інформація і документація" до програми стандартизації на 2019 р.  

Сподіваємося на плідну співпрацю з нормативного забезпечення 
пріоритетних напрямів інформатизації і цифровізції.  

 

 

Голова ТК 144                                          В.В. Камишин 

 
 
 
Баркова О.В.  olgabarkova@gmail.com , 521 09 67 

mailto:olgabarkova@gmail.


Додаток 1 

 

Перелік колективних та індивідуальних членів ТК 144 "Інформація і документація" 

(станом на серпень 2018) 

 

1. Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) 

2. Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості (ДП "УкрНДНЦ") 

3. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства 

(УНДІАСД) 

4. Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України) 

5. Технічний центр НАН України 

6. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 

7. ТОВ "Науковий інститут системних досліджень" 

8. ТОВ "Інститут програмних систем" НАН України 

9. Інститут української мови НАН України 

10. Український мовно-інформаційний фонд НАН України 

11. Інститут мовознавства імені О.О. Потебні 

12. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 

13. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН 

та МОН України 

14. Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут 

мікрографії (НДІ мікрографії) (ТК 40 "Страховий фонд документації") 

15. Національна парламентська бібліотека України (НПБУ) 

16. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ) 

17. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» 

18. Індивідуальний член ТК 144 Баркова О.В., к.т.н. 

19. Індивідуальний член ТК 144 Кулешов С.Г., д.і.н., професор 

20. Індивідуальний член ТК 144 Писаренко Т.В., к.т.н., заступник директора УкрІНТЕІ 

з наукової роботи 

21. Індивідуальний член ТК 144 Прудка О.В., с.н.с. УкрІНТЕІ 

22. Індивідуальний член ТК 144 Бедзик Н.В., завідувач відділом НТД ДНТБ України 

23. Індивідуальний член ТК 144Беззубець Т.Я., заступник завідувача відділуНДІ 

мікрографії, відповідальний секретар ТК 40 

24. Індивідуальний член ТК 144 Болбас О.М., завідувач відділу НДІ мікрографії, 

заступник голови ТК 40 

25. Індивідуальний член ТК 144 Піоро В.Г., голова правління ГО «Український центр 

розвитку музейної справи» 

 

 

Офіційна інформація  

про Технічний комітет стандартизації  ТК 144 "Інформація і документація"  

і контактні дані: 

http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=106 

http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=106


 

Додаток 2 

 

Стандарти "Інформація і документація",  

які включені  до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік 

 

 

Витяг з Додатоку 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік , 

06.06.2018 (http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/nakaz-154-_06-06-2018_Dodatok-

1_Program-2018.pdf) 

 ТК 144 Інформація і документація 

№ Тема  

завдан

ня 

Код 

проекту 

національ

ного НД 

згідно з  

ДК 

004:2008 

Назва проекту національного НД 

і вид роботи з національної 

стандартизації 

Позначення 

міжнародних 

(регіональних) 

НД (ISO, IEC, 

EN тощо) 

Від 

пов

іда

льн

ий 

ТК 

Примітк

а 

1.  1478.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Міжнародний стандартний номер 

серіальних видань (ISSN). 

Розроблення національного НД на 

заміну ДСТУ 4515:2006 

ISO 3297:2017, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

2.  1479.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. Якісні 

умови та базові статистичні дані для 

бібліотечних будівель. Простір, 

функції та дизайн. 

Розроблення національного НД 

ISO/TR 

11219:2012, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

3.  1480.2.

1.1-

2018 

 01.140.20 Інформація та документація. Вимоги 

до документних сховищ архівних та 

бібліотечних матеріалів. 

Розроблення національного НД 

ISO 

11799:2015, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

4.  1481.2.

1.1-

2018 

01.140.20   Інформація та документація. Процеси 

конверсії і міграції цифрових записів. 

Розроблення національного НД 

ІSО 

13008:2012, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

5.  1482.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Технічний звіт. Питання статистики 

та якості в веб-архівації. 

Розроблення національного НД 

ISO/TR 

14873:2013, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

6.  1483.2.

1.1-

2018 

 35.240.30 Інформація і документація. 

Міжнародний Стандартний 

Ідентифікатор для  Бібліотек і 

споріднених організацій (ISIL). 

Розроблення національного НД 

ISO 

15511:2011, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

7.  1484.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Керуваннязаписами. Частина 1. 

Поняття і принципи. 

Розроблення національного НД на 

заміну ДСТУ 4423-1:2005 та ДСТУ 

4423-2:2005 

ISO 15489-

1:2016, IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/nakaz-154-_06-06-2018_Dodatok-1_Program-2018.pdf
http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/nakaz-154-_06-06-2018_Dodatok-1_Program-2018.pdf


8.  1485.2.

1.1-

2018 

35.240.30 Набір елементів метаданих 

Дублінського ядра. Частина 1. 

Основні елементи. 

Розроблення національного НД 

ISO 15836-

1:2017, IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

9.  1486.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Сховище електронних записів 

довіреної третьої сторони. 

Розроблення національного НД 

ISO 

17068:2017, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

10.  1487.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Міжнародний стандартний 

ідентифікатор посилань. 

Розроблення національного НД 

ISO 

17316:2015, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

11.  1488.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. Оцінка 

ризиків для обробки записів і систем. 

Технічний звіт. 

Розроблення національного НД 

ISO/TR 

18128:2014, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

12.  1489.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Міжнародна музейна статистика. 

Розроблення національного НД 

ISO 

18461:2016, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

13.  1490.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Технічний звіт. Управління 

колекціями в архівах і бібліотеках. 

Розроблення національного НД 

ISO/TR 

19814:2017, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

14.  1491.2.

1.1-

2018 

35.240.30 Інформація та документація. 

Протокол обміну даними для 

межопераційної сумісності та 

збереження. 

Розроблення національного НД 

ISO 

20614:2017, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

15.  1492.2.

1.1-

2018 

35.240.30 Інформація та документація. Базова 

онтологія для обміну інформацією 

про культурну спадщину. 

Розроблення національного НД 

ISO 

21127:2014, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

16.  1493.2.

1.1-

2018 

35.240.30 Інформація та документація. Процеси 

управління записами. Метадані щодо 

записів. Частина 1. Принципи. 

Розроблення національного НД 

ISO 23081-

1:2017, IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

17.  1494.2.

1.1-

2018 

35.240.30 Інформація і документація. 

Інформаційний пошук (Z39.50). 

Означення прикладної послуги і 

специфікація протоколу. 

Розроблення національного НД 

ISO 

23950:1998, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

18.  1495.2.

1.1-

2018 

35.240.30 Інформація та документація. Формат 

обміну бібліографічними записами 

MarcXchange. 

Розроблення національного НД 

ISO 

25577:2013, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 



19.  1496.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Тезауруси і сумісність з іншими 

словниками. Частина 1.Тезауруси для 

інформаційного пошуку. 

Розроблення національного НД 

ISO 25964-

1:2011, IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

20.  1497.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Тезауруси і сумісність з іншими 

словниками. Частина 2. Взаємодія з 

іншими словниками. 

Розроблення національного НД 

ISO 25964-

2:2013, IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

21.  1498.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. Система 

цифрової ідентифікації об'єктів. 

Розроблення національного НД 

ISO 

26324:2012, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

22.  1499.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Міжнародний стандартний 

ідентифікатор назв (ISNI). 

Розроблення національного НД 

ISO 

27729:2012, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

23.  1500.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Міжнародний стандартний 

ідентифікатор назв (ISNI). Технічна 

поправка 1. 

Розроблення поправки до ДСТУ ISO 

27729 

ISO 

27729:2012/Cor 

1:2013, IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

24.  1501.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Міжнародний сандартний 

ідентифікатор колекції (ISCI). 

Розроблення національного НД 

ISO 

27730:2012, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

25.  1502.2.

1.1-

2018 

35.240.30 Інформація та документація. 

Файловий формат WARC. 

Розроблення національного НД 

ISO 

28500:2017, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

26.  1503.2.

1.1-

2018 

35.040.50 Інформація та документація. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) в 

бібліотеках. Частина 1. Елементи 

даних та загальні рекомендації щодо 

впровадження. 

Розроблення національного НД 

ISO 28560-

1:2014, IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

27.  1504.2.

1.1-

2018 

35.040.50 Інформація та документація. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) в 

бібліотеках. Частина 2. Кодування 

RFID елементів даних на основі 

правил ISO/IEC 15962. 

Розроблення національного НД 

ISO 28560-

2:2014, IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

28.  1505.2.

1.1-

2018 

35.040.50; 

35.240.30 

Інформація та документація. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) в 

бібліотеках. Частина 3. Кодування з 

фіксованою довжиною. 

Розроблення національного НД 

ISO 28560-

3:2014, IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 



29.  1506.2.

1.1-

2018 

35.040.50; 

35.240.30 

Інформація та документація. 

Радіочастотна ідентифікація (RFID) в 

бібліотеках. Частина 4. Кодування 

елементів даних на основі правил 

ISO/IEC 15962 в тезі RFID з 

секціонованою пам'яттю. Технічна 

специфікація. 

Розроблення національного НД 

ISO/TS 28560-

4:2014, IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

30.  1507.2.

1.1-

2018 

01.140.20 Інформація та документація. 

Системи керування для записів. 

Настанови щодо впровадження. 

Розроблення національного НД 

ISO 

30302:2015, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

31.  1569.2.

1.1-

2018 

01.040.01; 

01.140.20 

Інформація та документація. База і 

словник термінів.  Інформація і 

документація. Словник термінів. 

Розроблення національного НД на 

заміну ДСТУ ISO 5127:2007 

ISO 5127:2017, 

IDT 

ТК 

144 

прийнят

тя 

методом 

"підтвер

дження" 

 

 

Офіційна інформація  

про Технічний комітет стандартизації  ТК 144 "Інформація і документація"  

і контактні дані: 

http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=106 

http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=106


 

Додаток 3 

 

Шаблони заяв  

до вступу до  ТК-144 "Інформація і документація" 

 

1. Шаблон для організації 

 

[Офіційний бланк установи/організації] 

 

___________  № ____________ 

на _________ від ___________ 

 

Директору 

Українського інституту науково-технічної 

експертизи та інформації, 

Голові ТК 144 "Інформація і документація" 

Камишину В.В. 

 

вул. Антоновича,180, Київ-039,  

тел.: (044) 521-00-10, факс: (044) 528-25-41, 

E-mail: tk144@uintei.kiev.ua , 

uintei@uintei.kiev.ua 

 

Щодо набуття членства 

в ТК 144 "Інформація і документація" 

 

Шановний Володимире Вікторовичу! 

 

Вивчивши наявну інформацію щодо сфери діяльності ТК 144 "Інформація і 

документація, просимо включити [Назва установи/організації] до складу ТК 144 

"Інформація і документація" з метою участі у його діяльності. 

 

… навести декілька фраз про поточну діяльність, пов'язану з напрямами ТК 144… 

… також можна навести актуальність, потреби  та/або плани з прийняття держстандартів, 

джерела фінансування таких робіт , іншу доречну інформацію….  

 

Повноважним представником нашої організації рекомендуємо [посада, прізвище, 

ім'я, по батькові, контактні дані]. 

 

Дата       Підпис 



 

2. Шаблон для індивідуального членства 

Директору 

Українського інституту науково-технічної 

експертизи та інформації, 

Голові ТК 144 "Інформація і документація" 

Камишину В.В. 

 

вул. Антоновича,180, Київ-039,  

тел.: (044) 521-00-10, факс: (044) 528-25-41, 

E-mail: tk144@uintei.kiev.ua , 

uintei@uintei.kiev.ua 

 

ПІБ заявника 

 

Щодо участі у діяльності   

ТК 144 "Інформація і документація" 

 

Прошу  прийняти … 

індивідуальним членом до складу  Технічного комітету стандартизації ТК 144 

"Інформація і документація" (ТК 144), функції секретаріату якого виконує Український 

інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) 

 

…навести декілька фраз про поточну діяльність, пов'язану з напрямами ТК 144… 

… можна навести актуальність, потреби  та/або плани з прийняття 

держстандартів,джерела фінансування, іншу доречну інформацію…  

 

Дата          Підпис 

          

 

 

3. ПРИМІТКИ 

 

Листи  надсилаються електронною поштою на адресу: tk144@uintei.kiev.ua,  

а також звичайною поштою на адресу: 

вул. Антоновича 180, 

м. Київ-039, МПС 03680 

 

Контактна особа - заступник голови ТК 144 Баркова Ольга Валентинівна: 

olgabarkova@gmail.com (прохання електронні заяви дублювати на цю адресу) 

 

Офіційна інформація  

про Технічний комітет стандартизації  ТК 144 "Інформація і документація"  

і контактні дані: 

http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=106 

 
 

mailto:uintei@uintei.kiev.ua
mailto:tk144@uintei.kiev.ua
mailto:olgabarkova@gmail.com
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