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МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ 
ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

(Мінстратегпром) 

 

Н А К А З 

 

“____” ___________ 20__ р.                     м. Київ                                       № ________ 

 

Про затвердження Інструкції з 

питань формування та ведення 

реєстру виробників продукції, 

робіт і послуг оборонного 

призначення, закупівлі яких 

становлять державну таємницю 

 

 

 

Відповідно до пункту 5, 7 Порядку формування та ведення реєстру 

виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких 

становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 березня 2011 року № 262 (зі змінами) та постанови Кабінету 

Міністрів України від 07 вересня 2020 року № 819 “Деякі питання Міністерства 

з питань стратегічних галузей промисловості України”, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Інструкцію з питань формування та ведення реєстру 

виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких 

становлять державну таємницю. 

 

2. Установити, що Департамент військово-промислової політики 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України забезпечує 

виконання завдань з формування та ведення Реєстру виробників продукції, робіт 

і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю 

(далі – Реєстр виробників) та подання Державній казначейській службі та 

Держаудитслужбі інформації про дані Реєстру виробників у повному обсязі. 
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3. Департаменту військово-промислової політики забезпечити в 

установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника 

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України                                 

Валерія ІВАЩЕНКА. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України –   

Міністр з питань стратегічних  

галузей промисловості України        Олег УРУСЬКИЙ 



          

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказом Міністерства з питань 

стратегічних галузей 

промисловості України 

                                                                                                   ___________ № _________ 

 

 
Інструкція 

 з питань формування та ведення реєстру виробників  

продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі 

яких становлять державну таємницю 

 

1. Ця Інструкція встановлює загальні вимоги до формування та ведення 

реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі 

яких становлять державну таємницю (далі – Реєстр виробників). 

2. Формування та ведення Реєстру виробників покладено на структурний 

підрозділ, який здійснює формування та реалізацію державної військово-

промислової політики в оборонно-промисловому комплексі. 

3. Реєстр виробників ведеться на електронному носії інформації з 

дотриманням вимог режиму секретності та технічного захисту інформації за 

формою, що додається (форма №7р). 

4. Реєстр виробників формується на підставі подання суб’єктами 

господарської діяльності, що можуть бути виконавцями оборонного 

замовлення, документів, визначених у пункті 7 Порядку формування та ведення 

реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі 

яких становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 березня 2011 року № 262, для: 

включення суб’єктів господарської діяльності до Реєстру виробників; 

оновлення інформації, що міститься в Реєстрі виробників. 

  оновлення у справі документів, строк дії яких закінчився або зазначена 

інформація не відповідає дійсності. 

 

5. Суб’єкти господарської діяльності подають документи для включення 

їх до Реєстру виробників за формами, що додаються: 

заява про включення суб’єкта господарської діяльності до Реєстру 

виробників (форма № 1р); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-15#n42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-15#n42
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інформація про продукцію оборонного призначення (найменування, 

шифр, індекс, технічні умови), що є предметом виробничої діяльності суб’єкта   

господарської діяльності і закупівля якої становить державну таємницю, а 

також відомості про встановлення  грифа  секретності  щодо  такої  продукції; 

(форма № 2р); 

дані  про  роботи (послуги) оборонного призначення (вид робіт (послуг), 

закупівля яких становить державну таємницю, найменування документа, що 

встановлює вимоги до їх якості), а також відомості про встановлення грифа  

секретності  щодо  таких робіт (послуг) (форма № 3р); 

  довідка про  наявність  у  суб'єкта господарської діяльності виробничих 

потужностей, технологічного устаткування та кваліфікованого персоналу,  

достатніх для виробництва заявленої продукції, виконання робіт, надання 

послуг (форма 4р); 

   дані про участь у виконанні оборонного замовлення за  останні п'ять 

років (форма 5р); 

   відомості про суб'єкта господарської діяльності, стосовно якого не 

проводиться процедура ліквідації, а також відсутнє рішення суду про визнання 

його банкрутом (форма 6р). 

6. За результатом розгляду документів, Мінстратегпром видає наказ про 

включення суб'єкта господарської діяльності до Реєстру виробників або про 

відмову у включенні до Реєстру виробників. 

7. Рішення про відмову у включенні до Реєстру виробників  доводиться  

до  суб'єкта  господарської  діяльності  у письмовій  формі протягом семи 

робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. 

8. У разі прийняття рішення щодо виключення  суб'єкта  господарської  

діяльності з Реєстру виробників Мінстратегпром видає відповідний наказ та у 

письмовій формі інформує суб'єкта  господарської діяльності. 

 

Перший заступник Міністра з питань 

стратегічних галузей промисловості  

України               Валерій ІВАЩЕНКО 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-15#n47
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-15#n47
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-15#n47
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-15#n47
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-15#n47


З 

Додаток 1 

до Інструкції з питань формування та 

ведення реєстру виробників продукції, 

робіт і послуг оборонного призначення, 

закупівлі яких становлять державну 

таємницю. 

 

Форма № 1р 

 

ЗАЯВА 

про включення суб’єкта господарської діяльності  

до Реєстру виробників 
 

 

Заявник _______________________________________________________________ 
                                              (повне найменування, місцезнаходження суб’єкта господарської діяльності,  

____________________________________________________________________________ 
   що провадить господарську діяльність з виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг),  

____________________________________________________________________________ 
                                                    закупівля яких становить державну таємницю, 

____________________________________________________________________________ 
у тому числі  номери телефонів,  адреса електронної пошти) 

____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарської діяльності, 

____________________________________________________________________________, 
 серія і номер паспорта, ким і коли виданий) 

організаційно-правова форма  __________________________________________________, 

код  за ЄДРПОУ   ____________________________________________________________, 

 

прошу включити до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, 

закупівлі яких становлять державну таємницю. 

 

З Порядком  формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг 

оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 262 (зі змінами), 

ознайомлений. 

 

____________________________________               _________________________________ 
        (підпис керівника або уповноваженої особи)                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові за наявності) 

 

 “___”_____________ 20__ року 

 

            М.П. 

 

 

 



З 

Додаток 2 

до Інструкції з питань формування 

та ведення реєстру виробників 

продукції, робіт і послуг 

оборонного призначення, закупівлі 

яких становлять державну 

таємницю. 

 

Форма № 2р 
_______________________ 

(гриф обмеження доступу) 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про продукцію оборонного призначення (найменування, шифр, індекс, технічні 

умови), що є предметом виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності 

і закупівля якої становить державну таємницю, а також відомості про встановлення 

грифа секретності щодо такої продукції 

 

________________________________________________ 
(найменування суб’єкта господарської діяльності) 

 

Порядковий 

номер 

Повне 

найменування 

продукції 

оборонного 

призначення 

Шифр, 

індекс 

Технічні 

умови 

Гриф 

секретності 

продукції 

Відомості 

про 

встановлення 

грифа 

секретності 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
__________________________________             _________________________________ 
  (підпис керівника або уповноваженої особи)                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

 

 “___”_____________ 20__ року  
 

                   М.П. 
 

Примітки:1. Форма № 2р заповнюється згідно із Статутом суб’єкта господарської 

діяльності та технічними умовами за Єдиною системою конструкторської 

документації на продукцію оборонного призначення, відомості про яку 

становлять державну таємницю.  

2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація продукції. 

3. У графі 2 вказується повне найменування продукції оборонного 

призначення відповідно до стандартів, технічних умов або іншої 

документації, що визначають  вимоги до неї. Якщо предметом виробничої 

діяльності є комплектувальні вироби, то в цій графі додатково вказуються 

тип і повне найменування зразка, до складу якого вони включаються.  

4. У графі 3 вказується присвоєний продукції оборонного призначення 

шифр та/або індекс відповідно до технічної документації. 
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5. У графі 4 вказуються дата затвердження, повне найменування та номер 

креслення, технічних умов або іншого документа, що визначає вимоги до 

якості, комплектності та складу технічної документації на продукцію, що 

зазначена в графі 2. 

6. У графі 5 указується гриф секретності продукції важливості (“Цілком 

таємно”, “Таємно”) відповідно до документації на неї.  

7.  Графа 6 заповнюється за даними документа (найменування, дата, 

номер), за яким матеріальному носію інформації посадовою особою, що 

має повноваження на встановлення грифа секретності, надано гриф 

секретності. 

8.  Графа 7 заповнюється в разі потреби, коли є необхідність у додатковій 

інформації щодо продукції оборонного призначення. 



Додаток 3 

до Інструкції з питань формування 

та ведення реєстру виробників 

продукції, робіт і послуг оборонного 

призначення, закупівлі яких 

становлять державну таємницю. 
 

 

 

Форма № 3р 

 

__________________ 
(гриф обмеження доступу) 

 

ДАНІ 

дані  про  роботи (послуги) оборонного призначення 

(вид робіт (послуг), закупівля яких становить державну таємницю, 

найменування документа, що встановлює вимоги до їх якості), 

 а також відомості про встановлення грифа  секретності  

 щодо  таких робіт (послуг) 
________________________________________________ 

                        (повне найменування суб’єкта господарської діяльності) 
 

Порядковий 

номер 

Повне 

найменування 

виду робіт 

(послуг) 

Повне 

найменування 

документа, що 

встановлює 

вимоги до 

якості робіт 

(послуг) 

оборонного 

призначення 

Гриф 

секретності 

виконання 

(надання) 

робіт 

(послуг) 

Відомості 

про 

встановлення 

грифа 

секретності 

робіт 

(послуг) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 
________________________________________          ___________________________ 
  (підпис керівника або уповноваженої особи)                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

 

 “___”_____________ 20__ року  

 

                   М.П. 

 
Примітки: 1. Форма № 3р заповнюється згідно із Статутом суб’єкта господарської 

діяльності та технічними умовами на роботи (послуги) оборонного 

призначення, відомості про які становлять державну таємницю. 

2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація робіт (послуг). 



 2 

3. У графі 2 вказується повне найменування робіт (послуг) оборонного 

призначення відповідно до технічної документації, технічних умов або 

іншого документа, що визначає вимоги до зазначених робіт (послуг). 

4. У графі 3 вказуються дата затвердження, поне найменування та номер 

технічних умов або іншого документа, що встановлює вимоги до якості 

робіт (послуг) оборонного призначення. 

5. У графі 4 вказується гриф секретності зазначених у графі 3 робіт (послуг) 

(“Цілком таємно”, “Таємно”) відповідно до рішення державного експерта з 

питань таємниць.  

6. Графа 5 заповнюється за даними документа (повне найменування, дата, 

номер), за яким відомості про роботи (послуги) віднесені до державної 

таємниці. 

7. Графа 6 заповнюється в разі потреби, коли є необхідність у додатковій 

інформації щодо робіт (послуг) оборонного призначення. 



Додаток 4 

до Інструкції з питань формування 

та ведення реєстру виробників 

продукції, робіт і послуг оборонного 

призначення, закупівлі яких 

становлять державну таємницю. 

 

 

 

 

 

Форма № 4р 

 

 

 

ДОВІДКА 

про наявність у __________________________________ 
(повне найменування суб’єкта господарської діяльності) 

виробничих потужностей, технологічного  устаткування  

та кваліфікованого персоналу, достатніх для виробництва  

заявленої  продукції, виконання  робіт, надання  послуг 

 

1. Виробничі потужності підприємства (організації, установи):_____________ 

____________________________________________________________________ 
(опис виробничих потужностей та їх характеристики, які підтверджують можливість виробництва 

____________________________________________________________________. 
заявленої продукції, виконання робіт, надання послуг) 

2. Технологічне устаткування підприємства (організації, установи):__________ 

____________________________________________________________________ 
(опис технологічного устаткування та його характеристик, який підтверджує можливість виробництва 

____________________________________________________________________. 
заявленої продукції, виконання робіт, надання послуг) 

3. Персонал підприємства (організації, установи):________________________ 

____________________________________________________________________ 
(відомості про наявність та кваліфікацію персоналу, що залучається до  виробництва 

____________________________________________________________________. 
заявленої продукції, виконання робіт, надання послуг, інформація щодо допуску персоналу до державної 

таємниці) 

 

_____________________________________________        _________________________ 
  (підпис керівника або уповноваженої особи)                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

 

 “___”_____________ 20___ року  

 

            М.П. 



Додаток 5 

до Інструкції з питань формування 

та ведення реєстру виробників 

продукції, робіт і послуг оборонного 

призначення, закупівлі яких 

становлять державну таємницю. 
 

 

 

 

Форма № 5р 

 

_________________ 
(гриф обмеження доступу) 

 
ДАНІ 

про участь ___________________________________________________ 
                 (повне найменування суб’єкта господарської діяльності) 

у виконанні державного оборонного замовлення за останні п’ять років 

 
Порядковий 

номер 

Державний контракт з оборонного замовлення Примітки 

дата 

укладення 

реєстраційний 

номер 

повне 

найменування 

державного 

замовника  

або виконавця 

державного 

оборонного 

замовлення  

(для 

співвиконавців 

державного 

оборонного 

замовлення) 

предмет 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 
_____________________________________________        _________________________ 
      (підпис керівника або уповноваженої особи)                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

 

 “___”_____________ 20__ року 

 

                 М.П. 

 

Примітки: 1. Форма № 5р заповнюється суб’єктом господарської діяльності, що був 

виконавцем державного оборонного замовлення за останні 5 років.   

2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація. 
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3. У графах 2 – 5 указується інформація про укладення державних 

контрактів  на  виконання  державного  оборонного  замовлення за  останні  

5 років, а саме: 

у графі 2 вказується дата укладення державного контракту; 

 у графі 3 вказується реєстраційний номер державного контракту; 

у графі 4 вказується повне найменування державного замовника або 

виконавця державного оборонного замовлення  (для співвиконавців 

державного оборонного замовлення), з яким суб’єкт господарської 

діяльності уклав державні контракти; 

у графі 5 указується предмет державного контракту з оборонного 

замовлення, тобто продукція, роботи (послуги) оборонного призначення, 

що включалися до основних показників державного оборонного 

замовлення. 

4. Графа 6 заповнюється в разі потреби, коли є необхідність у додатковій 

інформації щодо участі у виконанні державного оборонного замовлення. 



Додаток 6 

до Інструкції з питань формування 

та ведення реєстру виробників 

продукції, робіт і послуг оборонного 

призначення, закупівлі яких 

становлять державну таємницю. 

 

 

 

 

 

Форма № 6р 

 

 

 
ВІДОМОСТІ 

про ________________________________________________________ , 
                                 (повне найменування суб’єкта господарської діяльності) 

стосовно якого не проводиться процедура ліквідації, а також відсутнє 

рішення суду про визнання його банкрутом 
 

 

Повідомляємо, що станом на ___________________________________________  
        (дата складання відомостей) 
стосовно _________________________________________________________________: 

                                     (повне найменування суб’єкта господарської діяльності) 

 не проводиться процедура ліквідації та не порушено провадження в справі про 

банкрутство підприємства (організації, установи), визнання його банкрутом або 

перебування в процедурі банкрутства;  

порушено провадження _______________________________________________. 
      (відомості про провадження у справі) 
 

 

 

___________________________________                            _________________________ 
  (підпис керівника або уповноваженої особи)                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

 

 “___”_____________ 20__ року 

 

             М.П. 



                                                  Додаток 7 

до Інструкції з питань формування та ведення  

реєстру виробників продукції, робіт і послуг 

оборонного призначення, закупівлі яких становлять 

державну таємницю 

. 
                                      _____________________  

  (гриф обмеження доступу) 

 

Форма № 7р 

РЕЄСТР 

виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення,  

закупівлі яких становлять державну таємницю 
 

Порядковий 

номер 

Повне 

найменування 

суб’єкта 

господарської 

діяльності 

Місце- 

знаходження 

Код за 

ЄДРПОУ 

Серія, 

номер 

бланка 

ліцензії 

та термін 

її дії 

Реєстраційний 

номер та дата 

спеціального 

дозволу на 

провадження 

діяльності, 

пов’язаної з 

державною 

таємницею, та 

термін його дії 

Найменування 

продукції, 

робіт (послуг) 

оборонного 

призначення, 

що є 

предметом 

виробничої 

діяльності, 

інформація 

про закупівлю 

яких становить 

державну 

таємницю 

Номер та 

дата наказу 

Мінстра-

тегпрому про  

включення до 

Реєстру 

виробників 

продукції, 

робіт і послуг 

оборонного 

призначен-

ня, закупівлі 

яких 

становлять 

державну 

таємницю 

Номер та дата 

наказу 

Мінстра- 

тегпрому про 

виключення з 

Реєстру 

виробників 

продукції, 

робіт і послуг 

оборонного 

призначення, 

закупівлі 

яких 

становлять 

державну 

таємницю 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 


