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ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації»
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мікрографії (НДІ мікрографії)
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної архівної служби України
від ___________ № _______ з ________ 201_
3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній
стандартизації України
4 НА ЗАМІНУ СОУ 84.2-37552598-011:2014

_______________________________________________________________
Право власності на цей стандарт належить
Державній архівній службі України.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати
задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації
без дозволу Державної архівної служби України чи уповноваженої нею особи
Державна архівна служба України, 2018
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