МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ТА
КООПЕРАЦІЇ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Державний реєстр імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому
комплексі (РЕЄСТР) являє собою єдину базу даних виробників та користувачів продукції
оборонного призначення, постачання якої на територію України станом на 01.01.2017
повністю або частково зупинене.
Ведення РЕЄСТРУ здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
РЕЄСТР складається із трьох блок-схем:
загальна інформація про продукцію оборонного призначення (блакитна блок-схема) –
дані про номенклатуру із зазначенням характеристик та нормативних документів;
інформація щодо потреб підприємства у продукції оборонного призначення (сіра блоксхема) – дані про підприємство, що у своїй виробничій діяльності застосовує дану
номенклатуру та здійснює пошук її потенційних виробників/постачальників;
інформація про продукцію, що виготовляється підприємством (зелена блок-схема) – дані
про підприємство, що виготовляє дану номенклатуру та здійснює пошук її потенційних
споживачів.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
(блакитна блок-схема)
номер в
реєстрі
(присвоюється
МЕРТ)

код
згідно
ДК
020:2016

код за
УКТЗЕД

назва
продукції

позначення
продукції

нормативний
документ

1

2

3

4

5

6

номер в
реєстрі
(присвоюється
МЕРТ)
код згідно ДК
020:2016

1

код за УКТЗЕД

3

2

характеристика
продукції (К/СК)

7

Для спрощення ідентифікації та упорядкування номенклатур, що містяться у РЕЄСТРІ,
кожній номенклатурі присвоюється унікальний реєстраційний номер.
Номер присвоюється підрозділом, що здійснює ведення РЕЄСТРУ.
Підприємствами графа НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ.
В графі зазначається код продукції згідно національного класифікатора України ДК
020:2016 (класифікатор затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 20 грудня 2016 року N 2095 на заміну національного класифікатора
України ДК 020:2004)
В графі зазначається код продукції відповідно до Українського класифікатора товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

назва
продукції

4

позначення
продукції

5

нормативний
документ
характеристика
продукції
(К/СК)

6
7

В графі зазначається повна назва продукції відповідно до нормативних документів (без
індексів, позначень, класифікацій та моделей).
Не допускається застосування скорочень та абревіатур.
В графі зазначається інформація про позначення продукції відповідно до нормативних
документів та/або стандартів.
Не допускається застосування скорочень та абревіатур.
В графі зазначається повне позначення нормативного документу та/або стандарту, що
визначає основні вимоги до продукції.
В графі зазначається приналежність номенклатури до кінцевого зразка озброєння або
військової техніки із зазначенням повної назви відповідного зразка, в якому:
К – кінцевий зразок,
СК – складова частина зразка.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОДУКЦІЇ ОБОРОННОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ (сіра блок-схема)
інформація щодо потреб підприємства у продукції оборонного призначення

підприємствокористувач

код
згідно з
ЄДРПОУ

область
України

відповідальний
підрозділ

контактні
дані

8

9

10

11

12

підприємство-користувач

8

код згідно з ЄДРПОУ
область України

9
10

відповідальний підрозділ

11

контактні дані

12

орієнтовна
щорічна
потреба
потреба
підприємства
у продукції

орієнтовна
місячна
потреба

одиниця виміру

13

14

15

потреба підприємства у
продукції
орієнтовна
щорічна
потреба

орієнтовна
місячна
потреба

13

14

одиниця
виміру

15

У графі зазначається повна назва підприємства, що у своїй виробничій
діяльності застосовує дану номенклатуру та здійснює пошук її потенційних
виробників/постачальників.
У графі зазначається код підприємства згідно ЄДРПОУ.
У графі зазначається область України, в якій зареєстровано підприємство.
Область зазначається без скорочень (напр.: Харківська, Київська*).
*Для підприємств, зареєстрованих у м. Київ, вказується Київська область)
У графі зазначається назва структурного підрозділу підприємства,
відповідального за подання інформації до РЕЄСТРУ та її актуалізацію.
У графі зазначаються:
юридична адреса підприємства;
контактні номери телефонів (загальний та відповідального підрозділу).
У графі зазначається орієнтовна щорічна потреба підприємства у
продукції, пошук потенційних виробників/постачальників якої здійснюється
підприємством.
Графа заповнюється лише у разі можливості визначити потребу у продукції
на рік.
У графі зазначається орієнтовна місячна потреба підприємства у продукції,
пошук потенційних виробників/постачальників якої здійснюється
підприємством.
Графа заповнюється лише у разі можливості визначити потребу у продукції
на місяць.
У графі зазначається одиниця виміру продукції.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
(зелена блок-схема)
інформація про продукцію, що виготовляється підприємством

підприємствовиробник

код
згідно з
ЄДРПОУ

область
України

відповідальний
підрозділ

контактні
дані

16

17

18

19

20

підприємство-виробник

16

код згідно з ЄДРПОУ
область України

17
18

відповідальний підрозділ

19

контактні дані

20

об'єм
продукції, що
виготовляється
підприємством

орієнтовний
річний
обсяг
орієнтовний
місячний
обсяг

одиниця виміру

21

22

23

об'єм продукції, що
виготовляється
підприємством
орієнтовний
річний
обсяг

орієнтовний
місячний
обсяг

21

22

одиниця
виміру

23

У графі зазначається повна назва підприємства, що виготовляє дану
номенклатуру та здійснює пошук її потенційних споживачів.
У графі зазначається код підприємства згідно ЄДРПОУ.
У графі зазначається область України, в якій зареєстровано
підприємство.
Область зазначається без скорочень (напр.: Харківська, Київська*).
*Для підприємств, зареєстрованих у м. Київ, вказується Київська
область)
У графі зазначається назва структурного підрозділу підприємства,
відповідального за подання інформації до РЕЄСТРУ та її актуалізацію.
У графі зазначаються:
юридична адреса підприємства;
контактні номери телефонів (загальний та відповідального підрозділу).
У графі зазначається орієнтовний річний обсяг виготовлення продукції,
пошук потенційних споживачів якої здійснюється підприємством.
Графа заповнюється лише у разі можливості визначити річний обсяг
виготовлення продукції.
У графі зазначається орієнтовний місячний обсяг виготовлення
продукції, пошук потенційних споживачів якої здійснюється
підприємством.
Графа заповнюється лише у разі можливості визначити місячний обсяг
виготовлення продукції.
У графі зазначається одиниця виміру продукції.

ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ:
Не допускається зміна формату блок-схем та таблиці, об’єднання клітинок та
застосування скорочень. Заповнені блок-схеми, що не відповідають вищезазначеним
вимогам, не розглядаються, а їх дані не вносяться до РЕЄСТРУ.
Заповнені форми та підтвердження за підписом керівника підприємства надіслати на
електронну адресу import@me.gov.ua , оригінал на адресу Мінекономрозвитку (м. Київ, 01008,
вул. Михайла Грушевського, 12/2).

