
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Генерального штабу 
Збройних Сил України від 
20.09.11 № 180 

ПЕРЕЛІК 
службової інформації Збройних Сил України 

(ПСІ – 2011) 

1. Бойова готовність, оперативна, бойова підготовка та застосування
військ (сил) 

1.1. Відомості, що розкривають зміст завдань органів військового 
управління, військ (сил) щодо бойової готовності, оперативної підготовки та 
застосування військ (сил).* 

1.2. Відомості, що містяться в наказах, директивах і розпорядженнях 
(їх проектах) Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – 
Головнокомандувача Збройних Сил України стосовно бойової готовності, 
оперативної підготовки та застосування військ (сил).* 

1.3. Відомості про склад, укомплектованість, забезпеченість, бойові 
можливості, положення і дії (характер діяльності) військ (сил) до батальйону 
(дивізіону, ескадрильї, корабля) включно.* 

1.4. Відомості, які містяться у пропозиціях, матеріалах з питань 
стратегії, оперативного мистецтва та розвитку Збройних Сил України.* 

1.5. Відомості, що містяться в матеріалах аналізів збройних конфліктів 
на територіях інших держав, розвідки збройних сил іноземних держав, їх 
організацію, озброєння і техніку, а також погляди на їх застосування в 
сучасних операціях (бойових діях).* 

1.6. Відомості про взаємодію Збройних Сил України та Державного 
космічного агентства України під час проведення космічної діяльності. 

1.7. Листування з питань організації застосування засобів державного 
розпізнавання об’єктів з структурними підрозділами Міністерства оборони 
України, Генерального штабу Збройних Сил України та видів Збройних Сил 
України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 
влади, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів 
України, використання цих засобів на підприємствах, в установах та 
організаціях усіх форм власності (крім питань, що стосуються виробів 6110). 

1.8. Відомості про організацію та несення оперативного чергування 
(за військову частину, з’єднання). 

__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ
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1.9. Відомості, що розкривають порядок і зміст тренувань за 
надзвичайних обставин (за військову частину, з’єднання).* 

1.10. Плани проведення командно-штабних тренувань і тактико-
стройових занять у військовій частині.* 

1.11. Відомості, що містять дані планування підготовки військ, основні 
заходи на місяць (від військової частини і вище).* 

1.12. Відомості про порядок та періодичність залучення офіцерів до 
несення бойового (оперативного чергування), їх участь у тренуваннях та про 
перевірку підпорядкованих частин (за з’єднання). 

1.13. Відомості про планування та результати перевірок стану бойового 
чергування, а також про організацію, хід і результати виконання 
ліквідаційних заходів, без посилання і розкриття відомостей про систему та 
інформацію, яким надано грифи секретності (за військову частину, 
з’єднання). 

1.14. Відомості про організацію та несення оперативно-чергової служби 
(від військової частини і вище). 

1.15. Відомості про планування та результати перевірок стану бойового 
чергування, оперативно-чергової служби (від військової частини і вище). 

1.16. Відомості про методику підготовки і проведення заходів бойової 
підготовки, в яких не розкриваються тактичні можливості озброєння 
(за бригаду, полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1 – 3 рангу). 

1.17. Зведені відомості про оперативні (оперативно-спеціальні) збори.* 
1.18. Навчальні плани та начальні програми підготовки слухачів 

(курсантів), найменування таємних дисциплін і курсів лекцій у військово-
навчальних закладах.* 

1.19. Відомості про порядок оповіщення особового складу під час 
приведення військ (сил) у готовність до виконання завдань за призначенням.* 

1.20. Відомості про розподіл особового складу по пунктах управління.* 
1.21. Картки результатів проведення контрольних занять з управління 

ракетними ударами, вогнем артилерії, артилерійською розвідкою. 
1.22. Звіти про результати проведених навчань, тренувань.* 
1.23. Відомості про підготовку та проведення навчань (тренувань, 

маневрів, воєнних ігор).* 
1.24. Відомості про заходи оперативного маскування на мирний час, 

що проводяться чи плануються. 
1.25. Відомості про польоти та перельоти (крім урядових та 

спеціальних), із зазначенням та без зазначення вправ і видів польотів 
(за військову частину, з’єднання). 

1.26. Зведені відомості про стан безпеки польотів (кількість інцидентів і 
передумов щодо них, їх класифікація, середній наліт на один інцидент 
(передумову). 

1.27. Відомості про результати розслідування авіаційних подій. 
1.28. Відомості, які розкривають курси бойової підготовки за родами 

авіації. 
__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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1.29. Відомості про підготовку особового складу авіаційних 
підрозділів. 

1.30. Відомості, що викладені в функціональних обов’язках службових 
осіб військової частини (органу військового управління) під час приведення у 
готовність до виконання завдань за призначенням. 

1.31. Відомості про основні завдання структурних підрозділів органу 
військового управління Збройних Сил України за ситуаціями застосування 
Збройних Сил України. 

1.32. Відомості, що викладені в функціональних обов’язках особового 
складу структурних підрозділів на воєнний час (оперативного складу пунктів 
управління Збройних Сил України стратегічного і оперативного рівня). 

1.33. Відомості, що викладені в інструкціях з організації роботи центрів 
(груп) пунктів управління. 

1.34. Відомості, що викладені в інструкціях чергових частин 
(структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального 
штабу Збройних Сил України) під час приведення у бойову готовність. 

1.35. Відомості про порядок оповіщення особового складу під час 
приведення військових частин у вищі ступені бойової готовності 
(від військової частини і вище). 

 
2. Організація, чисельність та дислокація військ (сил) 
 
2.1. Відомості про кількість і перелік з’єднань, військових частин та 

установ на мирний час за дійсними найменуваннями. 
2.2. Відомості за сукупністю всіх показників, що розкривають 

дислокацію, склад та штатну чисельність особового складу військової 
частини (установи) мирного часу або відомості, що розкривають зміст штату, 
табеля до штатів та переліки змін до них мирного часу, або відомості, що 
розкривають дійсні найменування з’єднань, військових частин та установ 
мирного часу за наявності умовного найменування окремої військової 
частини, установи. 

Виняток становлять військові частини, установи, які підпали під умови 
Договору про звичайні збройні сили у Європі, Віденського документа 1999 
року, миротворчих підрозділів, а також квартирно-експлуатаційні, військові 
навчальні, навчальні, спортивні, культурно-просвітницькі заклади. 

2.3. Відомості за окремими показниками, що розкривають структури 
департаментів, головних (центральних) управлінь, управлінь Міністерства 
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, інших 
органів військового управління, розкритих до відділу (відділення, групи, 
сектора), штатну чисельність особового складу мирного часу та списки 
посадових осіб. 
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3. Організаційно-мобілізаційні питання, військове будівництво, 
комплектування військ і кадрові питання 
 

3.1. Відомості про кількість військовозобов’язаних, які проходять чи 
пройшли підготовку у військах (силах) на навчальних зборах, а також 
підготовлених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 
влади України.* 

3.2. Відомості про мобілізаційні ресурси (військовозобов’язані та 
техніка національної економіки України), які надходять на 
доукомплектування Збройних Сил України за ситуаціями застосування 
Збройних Сил (ступенями бойової готовності) (для районних (міських) 
військових комісаріатів).** 

3.3. Відомості про кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, 
підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських і річкових суден, 
залізничного рухомого складу, будівель, приміщень, портових споруд, 
залізничних станцій, що виділяються для забезпечення мобілізаційного 
розгортання військ (для районних (міських) військових комісаріатів).** 

3.4. Відомості про кількість військовозобов’язаних, які призначені за 
мобілізаційним планом, та залишки вільних ресурсів військовозобов’язаних, 
які перебувають на військовому обліку Збройних Сил України, за військово-
обліковими спеціальностями і посадами (для районних (міських) військових 
комісаріатів).** 

3.5. Відомості про кількість військовозобов’язаних, які заброньовані за 
національною економікою України (знаходяться на спеціальному обліку) 
(для районних (міських) військових комісаріатів).** 

3.6. Відомості про кількість військовозобов’язаних за військово-
обліковими спеціальностями, яких призначено на доукомплектування 
військової організаційної структури Збройних Сил України, інших 
військових формувань (спеціальних формувань), утворених відповідно до 
законів України, згідно з мобілізаційним планом, зокрема розрахунки 
комплектування (заявки, наряди) (для районних (міських) військових 
комісаріатів).** 

3.7. Відомості про автотракторну, дорожньо-будівельну та підйомно-
транспортну техніку за кількістю, типами і марками машин, запасом ходу, 
яка необхідна для укомплектування військової організаційної структури 
Збройних Сил України, інших військових формувань (спеціальних 
формувань), утворених відповідно до законів України, згідно з 
мобілізаційним планом, зокрема розрахунки комплектування (заявки, 
наряди) (для районних (міських) військових комісаріатів).** 

3.8. Відомості про організацію перевірок та оцінки мобілізаційної 
готовності (за військову організаційну структуру). 

 
___________________________________________ 
*   Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
** Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ. 

Під дію не підпадає Київський МВК 



 5 

3.9. Відомості про організацію прийому мобілізаційних ресурсів, 
обладнання пунктів прийому військовозобов’язаних та техніки національної 
економіки України у військовій організаційній структурі. 

3.10. Відомості про створення груп контролю та призначення 
адміністрації пунктів прийому мобілізаційних ресурсів (за військову 
організаційну структуру). 

3.11. Відомості про організацію, результати вивчення 
військовозобов’язаних та перевірку техніки національної економіки України. 

3.12. Переліки основних документів з мобілізаційних питань, які 
відпрацьовуються у військовій організаційній структурі. 

3.13. Відомості про організацію та планування основних заходів з 
мобілізаційної підготовки (за військову організаційну структуру). 

3.14. Відомості про підготовку та проведення командно-штабних 
мобілізаційних навчань (мобілізаційних навчань) і штабних мобілізаційних 
тренувань (мобілізаційних тренувань) (за військову організаційну структуру). 

3.15. Відомості про чисельний склад резервістів (за Збройні Сили 
України). 

3.16. Узагальнені відомості про підготовку резервістів (за Збройні Сили 
України). 

3.17. Перелік основних заходів, які проводяться під час переведення на 
функціонування в умовах особливого періоду, та терміни їх виконання для 
військової частини (чисельність особового складу за штатами воєнного часу 
не перевищує 50 військовослужбовців) та районних (міських) військових 
комісаріатів.* 

3.18. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного 
плану підприємств, установ, організацій, які не задіяні у виробництві 
озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних 
виробів до них щодо: 

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та 
фінансування мобілізаційних потужностей; 

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, 
виконання робіт, надання послуг в особливих період; 

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-
технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період; 

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування 
на особливий період; 

показників роботи та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб 
підприємств на особливий період; 

надання побутових та інших послуг в особливий період; 
номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву на підприємстві, в установі, організації; 
створення страхового фонду документації для забезпечення 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період. 
 

__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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3.19. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого 
функціонування підприємств, установ, організації, які не задіяні у 
виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних 
комплектувальних виробів до них. 

3.20. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, 
установ, організацій, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, 
військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них. 

3.21. Відомості та переліки основних документів з мобілізаційних 
питань (за окрему військову частину і вище). 

3.22. Відомості про організацію перевірок та оцінки мобілізаційної 
готовності (за окрему військову частину). 

3.23. Відомості про організацію прийому мобілізаційних ресурсів. 
3.24. Відомості про підготовку та проведення командно-штабних 

мобілізаційних навчань і спільних штабних мобілізаційних тренувань 
(за окрему військову частину). 

3.25. Відомості про планування основних заходів з мобілізаційної 
підготовки (за окрему військову частину). 

3.26. Відомості про планування основних заходів мобілізаційного 
тижня. 

3.27. Відомості про проведення практичних заходів з групами 
контролю та адміністраціями пунктів прийому мобілізаційних ресурсів. 

3.28. Відомості про створення груп контролю та призначення 
адміністрації пунктів прийому мобілізаційних ресурсів у частинах тилу 
(за окрему військову частину). 

3.29. Узагальнені відомості про військову підготовку студентів 
цивільних вищих навчальних закладів за військово-обліковими 
спеціальностями (за навчальний заклад і вище). 

3.30. Відомості про чисельність підготовлених офіцерів запасу і тих, які 
готуються (за навчальний заклад і вище). 

3.31. Відомості про організацію і результати вивчення 
військовозобов’язаних запасу та про перевірку техніки. 

3.32. Відомості про спеціальні набори і дострокові випуски із 
військово-навчальних закладів у зв’язку з проведенням організаційних 
закладів. 

3.33. Відомості про розподіл випускників військово-навчальних 
закладів. 

3.34. Особова справа рядового, сержантського, старшинського та 
офіцерського складу. 

3.35. Накази по особовому складу військовослужбовців (крім наказів 
про зарахування військовослужбовців у розпорядження начальника 
Головного управління розвідки Міністерства оборони України). 

3.36. Відомості про результати роботи комісій з відбору, прийому і 
випуску слухачів (курсантів). 

3.37. Відомості про роботу з офіцерськими кадрами, сержантами та 
старшинами, які містять в собі узагальнені дані результатів підготовки військ 
(за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1 рангу). 
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3.38. Відомості мирного часу про укомплектованість солдатами та 
сержантами за окремими військово-обліковими спеціальностями (за 
військову частину, установу і вище)._________________________________ 

3.39. Відомості про плани комплектування військ особовим складом 
строкової служби (від окремої військової частини і вище). 

3.40. Відомості про загальну укомплектованість особовим складом 
(від окремої військової частини і вище). 
 

4. Розвідка 
 

4.1. Відомості про зміст, плани, організацію, фінансування, 
матеріально-технічне забезпечення, засоби, форми, методи, оцінку і 
результати розвідувальної діяльності (за окрему роту спеціального 
призначення). 

4.2. Відомості про організацію, бойовий склад, штат, чисельність 
особового складу, кількість озброєння, військової техніки, транспорту, 
засобів матеріально-технічного забезпечення, укомплектованість і 
забезпеченість (в абсолютних цифрах і відсотках), порядок комплектування 
(за окрему роту спеціального призначення). 

4.3. Відомості про причетність військових частин до діяльності, 
пов’язаної із збиранням, обробкою, диспетчеризацією та використанням 
розвідувальної інформації, а також до діяльності, пов’язаної з підготовкою 
фахівців для органів розвідки, їх місцезнаходження. 

4.4. Відомості про військовослужбовців і працівників Збройних Сил 
України, що розкривають їх службу (роботу) в органах розвідки та частинах, 
безпосередньо підпорядкованих Головному управлінню розвідки 
Міністерства оборони України.* 

4.5. Відомості, що викладені в положеннях, інструкціях, методичних 
посібниках тощо, про кадрову роботу із співробітниками органів розвідки. 

4.6. Відомості про вивчення особового складу під час прийому на 
службу (роботу) до органів розвідки, виїзду за кордон, відбору кандидатів 
для вступу до військово-навчальних закладів розвідки.* 

4.7. Відомості, що викладені в службовому листуванні стосовно 
розвідувальної діяльності (запитах, звітах, доповідях, донесеннях, 
інформаційно-аналітичних довідках, інформаційних матеріалах тощо) з 
органами виконавчої влади та іншими зацікавленими державними 
установами.* 

4.8. Відомості про діяльність структурних підрозділів Головного 
управління розвідки Міністерства оборони України.* 

4.9. Відомості, що викладені в наказах по стройовій частині Головного 
управління розвідки Міністерства оборони України чи підпорядкованих 
частинах.* 

4.10. Відомості про воєнно-політичну обстановку, що викладені у 
звітах, доповідях за тиждень (добу).* 
__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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4.11. Відомості, що розкривають цілі, завдання, методи застосування 
підрозділів, які входять до складу окремої військової частини 
(радіотехнічного батальйону, окремого радіопеленгаційного центру та їм 
рівних) для ведення розвідки в повсякденних умовах та у разі бойових дій. 
Відомості про методику організації повітряної розвідки.* 

4.12. Відомості про організацію взаємодії між управліннями 
центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу 
Збройних Сил України, державними засобами масової інформації, 
відповідними підрозділами та іншими зацікавленими структурами з питань 
інформаційно-психологічної боротьби.* 

4.13. Відомості про організацію взаємодії між Службою безпеки 
України, Службою зовнішньої розвідки України та Головним управлінням 
розвідки Міністерства оборони України з питань науково-технічного 
забезпечення службової діяльності. 

4.14. Відомості, що розкривають форми, методи та способи ведення 
інформаційно-психологічної боротьби країнами, що розвідуються.* 

4.15. Відомості, що викладені в бюлетенях оперативної інформації з 
питань документального режиму країн, та про засоби оперативної техніки.* 

4.16. Відомості про номенклатуру, обсяги постачання, потребу і обсяги 
озброєння, військової та спеціальної техніки, що знаходяться на озброєнні та 
не мають грифу секретності. 

4.17. Відомості, що викладені у звітах, доповідях, донесеннях, планах 
тощо про експлуатацію (ремонт) озброєння та військової техніки, які входять 
до номенклатури розвідки. 

4.18. Відомості про результати первинної обробки розвідматеріалів та 
відомостей.* 

4.19. Узагальнені відомості результатів виконання розвідувальних 
завдань, які отримані в результаті обробки матеріалів з відкритих джерел 
інформації. 

4.20. Лист оцінки інформаційно-аналітичного документа офіційним 
споживачем інформації. 

4.21. Лист оцінки оперативної (агентурної) інформації, якщо в разі 
накопичення таких листів неможливо встановити джерело розвідувальної 
інформації. 

4.22. Лист оцінки розвідувальної інформації, отриманої за допомогою 
технічних засобів, якщо в разі накопичення таких листів неможливо 
встановити періодичність, технічні засоби, які застосовуються, та підрозділи, 
що залучаються для її отримання. 

4.23. Відомості про можливості застосування в розвідувальній 
діяльності результатів аналізу новітніх досягнень в криптології. 

4.24. Відомості про частотні діапазони ведення радіоелектронної 
розвідки підрозділами. 

4.25. Відомості про застосування спеціального радіозв’язку, що 
викладені в інструкціях, методичних посібниках, інших виданнях.* 
__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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4.26. Відомості про кількість, вартість, строки постачання, 
виготовлення (ремонту) військової техніки та озброєння, що входять до 
номенклатури розвідки та не мають грифу секретності. 

4.27. Відомості про дообладнання апаратури, комплексів кораблів, які 
не входять до номенклатури озброєння та військової техніки розвідки, з 
метою їх застосування для спеціальних видів розвідки. 

4.28. Зведений перелік ремонтних підприємств, їх місцезнаходження та 
можливості щодо ремонту військової техніки та озброєння, що входять до 
номенклатури розвідки. 

4.29. Відомості про несекретну військову техніку та озброєння, якими 
укомплектовані частини розвідки особливого та спеціального призначення. 

4.30. Відомості про несекретне програмне забезпечення, яке 
використовується в спеціальних підрозділах та органах розвідки під час 
виконання ними розвідувальних та інших спеціальних завдань. 

4.31. Відомості, що розкривають зміст навчальних програм з 
радіозв’язку, розклад та порядок роботи з кореспондентами, які проходять 
підготовку. 

4.32. Узагальнені відомості результатів виконання розвідувальних 
завдань, які отримані в результаті обробки матеріалів з відкритих джерел 
інформації.* 

4.33. Відомості з інформаційно-психологічної боротьби, що викладені у 
звітах, донесеннях, зведеннях за тиждень (добу).* 

4.34. Скорочені особові справи співробітників (військовослужбовців та 
працівників) Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 

 
5. Зв’язок 
 
5.1. Відомості про орендовані канали, засоби зв’язку, які розкривають 

пункти виділення каналів та споживачів за їх дійсними назвами. 
5.2. Відомості про військовий короткохвильовий, магістральний 

зв’язок, космічний зв’язок, станції космічного зв’язку (із зазначенням їх 
потужності та місцезнаходження). 

5.3. Відомості (зі схемами та описами) про діючі та резервні вузли 
зв’язку (мережеві та запасні вузли зв’язку, радіооб’єкти та об’єкти 
космічного зв’язку), кабельні та радіорелейні кільця.* 

5.4. Відомості про діючі або резервні системи та засоби зв’язку, які 
забезпечують діяльність Збройних Сил України.* 

5.5. Відомості, що містять інформацію про стан зв’язку в з’єднаннях та 
військових частинах зв’язку.* 

5.6. Відомості про організацію засекреченого зв’язку з використанням 
прийнятої на озброєння апаратури засекречування (із зазначенням з’єднань, 
військових частин, пунктів управління за дійсними найменуваннями). 

 
 

__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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5.7. Відомості про радіодані (радіомереж та радіонапрямків), 
обмеження в режимах роботи радіоелектронних засобів та зайнятість 
радіочастотного спектра. Частотні діапазони переналагодження 
радіоелектронних засобів та їх перешкодозахищеність. 

5.8. Схеми, описи окремих радіорелейних ліній із зазначенням одного 
або декількох даних траси ліній зв’язку, пропускна спроможність ліній, 
прикінцева апаратура, діапазон її дії. 

5.9. Відомості про особливості ремонту апаратури засекреченого 
зв’язку без прив’язки до конкретного типу апаратури засекречування. 

5.10. Відомості про наявність, потребу постачання та списання техніки 
зв’язку (за військову частину і нижче). 

5.11. Відомості про розмір та ешелонування запасів техніки зв’язку 
(до з’єднання включно). 

5.12. Відомості про перебування техніки зв’язку на консервації або 
факти її розконсервації із зазначенням кількості, типів і технічного стану 
(до з’єднання включно). 

5.13. Відомості про потребу в ремонті техніки зв’язку  
(за з’єднання і вище). 

5.14. Норми забезпечення засобів засекреченого зв’язку елементами, 
деталями та експлуатаційними матеріалами. 

5.15. Відомості, що розкривають перелік складових частин (елементів) 
апаратури зв’язку та автоматизованих систем управління військами, що 
містять у собі дорогоцінні матеріали. 

5.16. Відомості про ремонтний завод (базу зв’язку) із зазначенням його 
промислової потужності щодо ремонту та зберігання засобів зв’язку. 

5.17. Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з 
капітального ремонту спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів у 
цілому щодо окремого підприємства (військової частини, установи, 
організації), яке не виробляє озброєння (боєприпаси, військову техніку, 
спеціальні комплектувальні вироби до них, спеціальну техніку, спеціальні 
технічні засоби). 

5.18. Відомості за сукупністю всіх показників про місця зберігання, 
норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву в цілому щодо окремого підприємства 
(військової частини, установи, організації), яке не виробляє озброєння 
(боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них). 

5.19. Відомості, що розкривають програми або перелік завдань, які 
підлягають вирішенню в автоматизованих системах Збройних Сил України, 
або склад програмного забезпечення для вирішення цих завдань. 

5.20. Відомості, що розкривають алгоритми функціонування або 
порядок адресування в автоматизованих системах управління, які 
функціонують у Збройних Силах України. 

5.21. Відомості про структуру і принципи побудови центрів передачі 
даних і документального зв’язку (інформаційно-телекомунікаційної мережі), 
їх місце використання в єдиній системі зв’язку Збройних Сил України, 
порядок адресування. 
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5.22. Відомості, що розкривають можливості або стан автоматизованої 
системи управління військами (без узагальнення). 

5.23. Відомості з організації управління системою автоматизації 
(до з’єднання включно). 

5.24. Відомості про застосування автоматизованої системи управління в 
Збройних Силах України.* 

5.25. Відомості, що розкривають порядок допуску до автоматизованих 
систем управління або пропускний режим на об’єктах електронно-
обчислювальної техніки. 

5.26. Відомості про єдину автоматизовану систему управління 
Збройних Сил України, які не розкривають діючих пунктів управління та 
вузлів зв’язку. 

5.27. Відомості про номенклатуру і оснащення пунктів управління та 
вузлів зв’язку засобами автоматизації. 

5.28. Відомості про використання обчислювальних комплексів та 
автономних електронно-обчислювальних машин установ і підприємств 
цивільних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в 
інтересах Збройних Сил України. 

5.29. Загальні відомості про структуру, зміст і побудову математичного 
(програмного, інформаційного) та лінгвістичного забезпечення 
автоматизованих систем управління Збройних Сил України. 

5.30. Відомості про розгортання (розміщення) засобів автоматизованих 
систем управління в штабах та пунктах управління. 

5.31. Тактико-технічні завдання, технічні завдання, тематичні карточки, 
пояснювальні записки, звітні матеріали та інші документи, що містять повну 
назву, мету або відомості про хід і результати виконання цільових науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які проводяться в інтересах 
Міністерства оборони України. 

5.32. Узагальнені відомості про організацію, виконавців, терміни 
виконання цільових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
(без повної назви робіт), які проводяться в інтересах Міністерства оборони 
України. 

5.33. Відомості за місяць, квартал, півріччя про стан безпеки зв’язку та 
захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних 
Сил України. 

5.34. Відомості, які розкривають зміст заходів щодо контролю безпеки 
зв’язку та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 
Збройних Сил України. 

5.35. Відомості про існуючі та перспективні системи і комплекси 
спеціального зв’язку, що застосовуються або заплановані до застосування в 
Збройних Силах України. 

5.36. Відомості про порушення безпеки зв’язку, які призводять до 
розголошення відомостей з обмеженим доступом. 

 
__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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5.37. Відомості про отримані результати ведення контролю безпеки 
інформації та зв’язку. 

5.38. Відомості про наявність, розробку, впровадження і використання 
єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України, аналітичні 
матеріали, узагальнені або окремі відомості, що накопичуються та 
обробляються у цій системі. 

5.39. Відомості про розробку, впровадження і використання 
автоматизованих та інформаційних систем Збройних Сил України, 
призначених для обробки інформації з обмеженим доступом, їх склад та про 
розробку, впровадження і використання єдиної автоматизованої системи 
Збройних Сил України, аналітичні матеріали, узагальнені або окремі 
відомості, що накопичуються та обробляються у цій системі. 

5.40. Відомості, які розкривають оперативно-тактичні, експлуатаційно-
технічні, економічні характеристики автоматизованих систем управління, або 
інформаційно-розрахункових систем, що задіяні та розроблюються в 
інтересах Збройних Сил України. 

5.41. Відомості про стан автоматизованих та інформаційних систем 
управління військами Збройних Сил України. 

5.42. Відомості, які розкривають призначення, технологію, а також 
результати моделювання видів систем (комплексів) автоматизованого 
управління Збройними Силами України, які розробляються та проектуються. 

5.43. Відомості, які розкривають алгоритм функціонування 
автоматизованих систем управління Збройних Сил України. 

5.44. Відомості, які розкривають програми або перелік завдань, що 
підлягають вирішенню в Збройних Силах України, а також склад 
програмного забезпечення для вирішення цих завдань. 

5.45. Відомості, які розкривають систему, засоби та методи захисту 
інформації в автоматизованих системах управління та обчислювальних 
центрах Збройних Сил України. 

5.46. Відомості про заходи, технічне та програмне забезпечення щодо 
запобігання витоку інформації внаслідок несанкціонованого доступу, які 
реалізовані в конкретних автоматизованих системах управління та 
захищених електронно-обчислювальних машинах, на конкретному вузлі 
зв’язку, в штабі, установі, на пункті управління. 
 

6. Радіоелектронна боротьба 
 

6.1. Відомості про планування та проведення тактико-спеціальних 
навчань у військових частинах (підрозділах) радіоелектронної боротьби 
Збройних Сил України. 

6.2. Вимоги щодо фахових якостей спеціалістів РЕБ військових частин 
(підрозділів) РЕБ Збройних Сил України. 

6.3. Кваліфікаційні вимоги та план-програми підготовки фахівців за 
військово-обліковими спеціальностями РЕБ.* 
__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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6.4. Комплекти військових частин (підрозділів РЕБ) виду Збройних Сил 
України із зазначенням умовного найменування військових частин та пунктів 
постійної дислокації. 

6.5. Узагальнені відомості про підготовку класних фахівців РЕБ у 
військових частинах (підрозділах) РЕБ виду Збройних Сил України та вище. 

6.6. Відомості про планування та проведення тренувань зі службами 
(групами) РЕБ, з відпрацювання циклу “розвідка-радіоелектронне 
подавлення” з військовими частинами (підрозділами) РЕБ.* 

6.7. Відомості про стан бойової та мобілізаційної готовності підрозділів 
радіоелектронного подавлення військових частини РЕБ Збройних Сил 
України. 

6.8. Зведені відомості про результати тактико-спеціальної та 
спеціальної підготовки військових частин (підрозділів) РЕБ. 

6.9. Результати перевірок стану бойової та мобілізаційної готовності, 
контролю ходу бойової підготовки, підготовки до виконання завдань за 
призначенням військових частин (підрозділів) РЕБ.* 

6.10. Відомості, що розкривають тактико-технічні характеристики, 
бойові можливості та порядок застосування засобів радіоелектронної 
боротьби.* 

6.11. Керівна та технічна документація на техніку радіоелектронної 
боротьби, яка має гриф обмеження доступу “Для службового користування”, 
або з якої знято гриф секретності.* 

6.12. Відомості про наявність техніки РЕБ, яка має гриф секретності, за 
умовними найменуваннями, до батальйону радіоелектронних перешкод 
включно. 

6.13. Відомості про побудову, тактико-технічні характеристики та 
бойове застосування техніки радіоелектронної боротьби, яка має гриф 
обмеження доступу “Для службового користування” або з якої знято гриф 
секретності.* 

6.14. Відомості про алгоритм роботи пункту управління РЕБ 
(комплексу застосування засобів радіоелектронного подавлення). 

6.15. Узагальнені відомості про техніку радіоелектронного подавлення, 
яка знаходиться на зберіганні у військовій частині РЕБ. 

6.16. Відомості про потребу в ремонті техніки РЕБ за військову частину 
РЕБ. 

6.17. Узагальнені відомості про вартість техніки радіоелектронної 
боротьби та запасних частин до неї. 

6.18. Узагальнені відомості про результати інвентаризації техніки та 
майна номенклатури РЕБ. 

6.19. Номенклатор техніки радіоелектронної боротьби.* 
6.20. Відомості про ремонтне підприємство (підрозділ зберігання 

техніки РЕБ) із зазначенням його промислової потужності щодо ремонту 
(зберігання) засобів радіоелектронної боротьби. 

 
__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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6.21. Узагальнені відомості про результати раціоналізаторських 
пропозицій, доробок та інших конструктивних змін несекретних зразків 
військової техніки РЕБ, які покращують їх тактико-технічні характеристики. 

6.22. Результати державного нагляду за використанням радіочастотного 
ресурсу України спеціальними користувачами з визначенням робочих частот, 
місця встановлення, назви підрозділу (організації) та типу радіоелектронного 
засобу.* 

6.23. Заходи щодо здійснення радіочастотного моніторингу 
спеціальних користувачів з визначенням робочих частот, місця встановлення, 
назви підрозділу (організації) та типу радіоелектронного засобу.* 

6.24. Дані з реєстру присвоєнь радіочастот спеціальних користувачів з 
визначенням робочих частот, місця встановлення, назви підрозділу 
(організації) та типу радіоелектронного засобу.* 

 
7. Морально-психологічне забезпечення військ (сил) 
 
7.1. Відомості про морально-психологічне забезпечення навчально-

бойової діяльності військ (сил).* 
7.2. Відомості про організацію і здійснення інформаційно-

психологічного впливу противника, прогнозування характеру, спрямованості 
та змісту інформаційно-психологічних операцій противника.* 

7.3. Відомості, що розкривають заходи захисту від інформаційно-
психологічного впливу інформаційно-психологічної боротьби в інтересах 
підготовки та ведення операцій (бойових дій) та навчань.* 

7.4. Узагальнені дані про мобілізаційне розгортання органів виховної 
роботи, установ безпосереднього підпорядкування (формування, терміни 
готовності, чисельний склад, завдання).* 

7.5. Узагальнені відомості про морально-психологічне забезпечення 
мобілізаційного розгортання військ (сил).* 

7.6. Відомості, що містять узагальнені дані про соціально-політичну 
обстановку в регіонах (районах) дислокування військових частин, її вплив на 
бойову готовність військ (сил) та морально-психологічний стан особового 
складу у воєнний та мирний час.* 

7.7. Відомості про аналіз морально-психологічного стану особового 
складу та військової дисципліни у мирний час (від окремої військової 
частини і вище).* 

7.8. Узагальнені дані про стан військової дисципліни (від окремої 
військової частини і вище).* 

7.9. Відомості про результати військово-соціологічних та 
психологічних досліджень у військах (силах).* 

7.10. Відомості про інформаційне забезпечення діяльності військ 
(сил).* 

 
 

__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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7.11. Відомості, що містять узагальнені дані про потребу, закладення 
технічних засобів виховання і поліграфії у непорушні запаси або зняття їх із 
зберігання (розрахунки потреб та забезпеченості за повною номенклатурою 
згідно з затвердженим класифікатором, наявний та кількісний стан технічних 
засобів виховання).* 

7.12. Відомості про державні замовлення технічних засобів виховання і 
поліграфії для військ (сил).* 

7.13. Відомості, що розкривають результати наукових досліджень з 
питань морально-психологічного забезпечення військ (сил) у мирний та 
воєнний час.* 

 
8. Топогеодезичне та навігаційне забезпечення військ (сил) 

 
8.1. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 

1:10 000 – 1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на 
територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в 
системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального 
вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, 
виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення. 

8.2. Плани міст масштабу 1:10 000 та 1:25 000 (незалежно від форми та 
виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі 
координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну 
інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на 
ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та 
оборонного значення. 

8.3. Спеціальні карти, створені в державній системі координат        
УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, 
карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 
1:50 000 –  1:200 000, карти ділянок рік масштабів 1:25 000, 1:50 000. 

8.4. Відомості топогеодезичної прив’язки (контролю топогеодезичної 
прив’язки) позицій, пунктів, постів ракетних військ і артилерії, підрозділів 
радіотехнічних військ, зенітно-ракетних комплексів (картки топогеодезичної 
прив’язки, картки еталонних орієнтирних напрямків, списки координат 
позицій, пунктів, постів). 

8.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення 
елементів орієнтування систем координат УСК-2000 та СК-42 та їх зв’язки з 
іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими. 

8.6. Відомості про координати геодезичних пунктів на територію 
України, визначені з точністю краще 10 метрів в будь-якій системі 
координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні 
матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з 
такою самою точністю. 

 
 

__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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8.7. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні 
Землі з точністю за висотою перерізу краще 10 метрів на територію України, 
які покривають площу в одному масиві понад 25 кв.км. 

8.8. Узагальнені відомості, що розкривають наявність поточного та 
незнижуваного запасу, потребу в топографічних та спеціальних картах 
(за вид Збройних Сил України, армійський корпус, повітряне командування). 

8.9. Відомості за сукупністю всіх показників про забезпеченість, 
номенклатуру, кількість та строки постачання топогеодезичних та 
навігаційних засобів (за вид Збройних Сил України, армійський корпус, 
повітряне командування). 

 
9. Інженерне та інженерно-технічне забезпечення 
 
9.1. Класифікатор засобів озброєння. 
9.2. Відомості, які розкривають будову, тактико-технічні 

характеристики, бойові можливості та бойове застосування нових та 
модернізованих засобів інженерного озброєння, які не відносяться до 
таємних. 

9.3. Технічна документація на нові засоби інженерного озброєння, з 
яких знято гриф секретності. 

9.4. Відомості про наявність засобів інженерного озброєння, які мають 
гриф секретності, за умовним найменуваннями. 

9.5. Відомості про прийняття на озброєння (постачання) Збройних Сил 
України нових або модернізованих зразків несекретних засобів інженерного 
озброєння, а також про зняття з озброєння (постачання) застарілих зразків. 

9.6. Відомості про перебування засобів інженерного озброєння на 
консервації та розконсервації із зазначенням кількості, типів та технічного 
стану. 

9.7. Відомості про потребу в ремонті засобів інженерного озброєння за 
Збройні Сили України. 

9.8. Відомості про ремонтні підприємства із зазначенням їх 
промислової потужності щодо ремонту та зберігання засобів інженерного 
озброєння. 

9.9. Відомості про плани, напрямки та результати науково-дослідної та 
дослідно-конструкторської роботи наукового підрозділу. 

9.10. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробку та інші 
конструктивні зміни несекретних зразків засобів інженерного озброєння, які 
підвищують їх тактико-технічні характеристики. 

9.11. Відомості про заходи щодо модернізації та приведення засобів 
інженерного озброєння Збройних Сил України до справного стану. 

9.12. Відомості про конструктивні, виробничі та інші недоліки, які 
негативно характеризують засоби інженерного озброєння. 

9.13. Відомості про втрати та нестачі засобів інженерного озброєння. 
Матеріали розслідування фактів нестач. Відомості про інвентаризацію 
засобів інженерного озброєння. 
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9.14. Відомості про незадовільний стан засобів інженерного озброєння 
у військових частинах, підрозділах, на арсеналах, базах, складах, центрах. 

9.15. Відомості, які дають негативну оцінку стану інженерно-
технічного забезпечення. 

9.16. Методика організації та перевірки стану технічної експлуатації 
засобів інженерного озброєння. 

9.17. Відомості, які розкривають інженерно-технічне забезпечення 
польотів (перельотів) літальних апаратів. 

9.18. Відомості, що містять дані про бойові можливості авіаційної 
техніки, загальні терміни та порядок її підготовки до бойового застосування 
(за військову частину, з’єднання, оперативне командування, вид Збройних 
Сил України). 
 

10. Озброєння, військова техніка та майно 
 

10.1. Відомості про облік, наявність і рух бронетанкового озброєння, 
техніки та бронетанкового майна (за з’єднання, оперативне командування, 
вид Збройних Сил України). 

10.2. Відомості, що містять дані про технічне обслуговування 
озброєння та військової техніки (за з’єднання, вид Збройних Сил України). 

10.3. Відомості про наявність на ремонтних заводах спеціальної техніки 
та майна місцевої оборони. 

10.4. Відомості, що містять дані про зовнішньоекономічну діяльність 
ремонтних заводів (договори, контракти тощо). 

10.5. Відомості про заходи щодо модернізації та приведення озброєння 
та військової техніки Збройних Сил України до справного стану. 

10.6. Інформація щодо організації та проведення робіт на озброєнні та 
військовій техніці (за з’єднання, вид Збройних Сил України). 

10.7. Програми модернізації озброєння та військової техніки, що 
впроваджується на ремонтних заводах. 

10.8. Узагальнені дані про освоєння на ремонтних заводах нових 
зразків озброєння та військової техніки та базових машин, крім даних за 
номенклатурою. 

10.9. Узагальнені дані про виробничі потужності підприємств 
Міністерства оборони України. 

10.10. Узагальнені дані про технічне забезпечення, перспективний 
розвиток і підготовку виробництва ремонтних підприємств Міністерства 
оборони України. 

10.11. Відомості про конструктивні, виробничі та інші недоліки, які 
негативно характеризують військове майно. 

10.12. Відомості, що надають негативну оцінку стану озброєння та 
військової техніки та технічного забезпечення (за з’єднання, вид Збройних 
Сил України). 

10.13. Відомості про наявність стрілецької зброї та боєприпасів на 
арсеналах, базах та складах. 
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10.14. Відомості про наявність і розміщення видів озброєння та 
військової техніки (у цілому за склад, базу) за винятком автомобільної 
техніки номенклатури ЦАВТУ ЗС України. 

10.15. Відомості про технічне обслуговування нових зразків озброєння 
та військової техніки, якщо вони не розкривають секретних даних, за 
винятком автомобільної техніки номенклатури Центрального автомобільного 
управління Озброєння Збройних Сил України. 

10.16. Відомості про якісну характеристику бронетанкового озброєння і 
техніки (за оперативне командування, вид Збройних Сил України). 

10.17. Відомості про заходи щодо модернізації та приведення 
озброєння та військової техніки номенклатури Центрального ракетно-
артилерійського управління Озброєння Збройних Сил України до справного 
стану. 

10.18. Зведені відомості про стан озброєння та військової техніки 
номенклатури Центрального ракетно-артилерійського управління Озброєння 
Збройних Сил України (за з’єднання, види Збройних Сил України). 

10.19. Відомості про укомплектованість військ озброєнням та 
військовою технікою номенклатури Центрального ракетно-артилерійського 
управління Озброєння Збройних Сил України. 

10.20. Тактико-технічне завдання на розробку конкретного зразка 
автомобільної техніки. 

10.21. Відомості про підготовку військ радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту. 

10.22. Відомості про склад, укомплектованість, забезпеченість, бойові 
можливості військ РХБ захисту до батальйону включно на воєнний час. 

10.23. Відомості в цілому про зміст табеля до штату та переліків змін 
до нього мирного часу за номенклатурою озброєння РХБ захисту 
(від окремої військової частини, крім військової частини аеромобільних 
військ, військ спеціального призначення та особливого призначення, 
військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України, розвідувальних та 
режимних). 

10.24. Відомості про облік, наявність і рух озброєння та техніки РХБ 
захисту (за повітряне командування, оперативне командування, вид 
Збройних Сил України). 

10.25. Відомості про незадовільний стан озброєння та техніки РХБ 
захисту у військових частинах, базах. 

10.26. Відомості про облік, наявність і рух технічних засобів охорони 
(за з’єднання, вид Збройних Сил України). 

 
11. Тилове забезпечення 
 
11.1. Відомості, що розкривають зміст оперативно-тилової (тактико-

тилової) підготовки (у цілому щодо з’єднання та вище). 
 

__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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11.2. Відомості за окремими показниками про потреби або про 
кількість наявного продовольства, речового майна, ракетного палива, 
основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших 
матеріальних засобів.* 

11.3. Відомості за окремими показниками про номенклатуру, кількість, 
вартість, строки постачання продовольства, речового майна, ракетного 
палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних 
засобів, інших матеріальних засобів на мирний та воєнний час.* 

11.4. Відомості про річні або перспективні замовлення на постачання 
продовольства, речового майна, ракетного палива, основних видів пального 
та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів 
(у цілому за з’єднання та вище). 

11.5. Відомості про часткове постачання або вилучення продовольства, 
речового майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних 
матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів (у цілому за 
з’єднання та вище).* 

11.6. Відомості про фонди окремих видів продовольства, речового 
майна, ракетного палива, основних видів пального та мастильних матеріалів, 
технічних засобів, інших матеріальних засобів, що виділяються Збройним 
Силам України на рік (від територіального управління, армійського корпусу, 
повітряного командування, центру морських операцій, берегової оборони). 

11.7. Відомості про матеріально-технічне забезпечення з’єднань, 
військових частин, закладів та установ Збройних Сил України на мирний час 
(від територіального управління, армійського корпусу, повітряного 
командування, центру морських операцій, берегової оборони). 

11.8. Відомості про матеріальне забезпечення передислокації з’єднань, 
військових частин, закладів та установ Збройних Сил України на мирний час 
(від територіального управління, армійського корпусу, повітряного 
командування, центру морських операцій, берегової оборони). 

11.9. Відомості про матеріальне забезпечення передислокації з’єднань, 
військових частин, закладів та установ Збройних Сил України на воєнний 
час. 

11.10. Узагальнені відомості про планування переміщення колон 
військових транспортних засобів за місяць. 

11.11. Відомості про склад і розташування автомобільних колон на 
воєнний час. 

 
12. Служба військ 
 
12.1. Відомості про стан вартової та внутрішньої служби (за військову 

частину і вище). 
 
 
 

__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 



 20 

12.2. Відомості про порядок організації системи охорони та оборони 
позицій (об’єктів), сили та засоби, які виділяються для цього. Склад варт 
(добового наряду), розміщення постів, маршрути руху змін чатових, 
періодичність перевірок чатових, наявність засобів зв’язку та сигналізації з 
постами, система пропускного режиму на територію військової частини 
(об’єкта), установи, зразки діючих перепусток. 

12.3. Відомості про: 
особливо важливі об’єкти Міністерства оборони України, Генерального 

штабу Збройних Сил України, Озброєння, Тилу та Головного управління 
оперативного забезпечення Збройних Сил України, штабів видів Збройних 
Сил України, оперативних командувань (територіальних управлінь), їх 
основні, запасні, допоміжні та стаціонарні, у тому числі і захищені командні 
пункти з вузлами зв’язку та винесені за межі командних пунктів (штабів) 
центри прийому і передачі інформації та інші); 

об’єкти центрального підпорядкування і видів Збройних Сил України, 
Озброєння, Тилу та Головного управління оперативного забезпечення 
Збройних Сил України (арсенали, бази, склади та інші військові частини 
(установи), на яких зберігаються (виготовляються, ремонтуються) таємні 
зразки озброєння або бойової техніки, ракет, стрілецької зброї та 
боєприпасів, високоточних і вибухонебезпечних речовин. 

12.4. Склад, характеристика та можливості технічних засобів охорони 
об’єктів (військових частин, штабів, технічних територій, пускових 
установок тощо), місце їх дислокації (запасні райони розгортання). Тактика 
застосування та місця установлення засобів охоронно-пожежної сигналізації 
на конкретному об’єкті, способи її відключення та “обходу”. 

12.5. Відомості про стан матеріальної бази служби військ, склад 
добового наряду і наявність спеціалістів службового собаководства, 
службових собак (за вид Збройних Сил України, оперативне командування 
(територіальне управління), з’єднання, військову частину). 

 
13. Фінансове та медичне забезпечення 
 
13.1. Листування з питань видатків на особливий період. 
13.2. Листування з питань конкретних видатків на закупівлю 

озброєння, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, реалізації 
озброєння та військової техніки за кордон, навчання військовослужбовців 
іноземних держав. 

13.3. Розрахункові (роздавальні) відомості на виплату грошового 
забезпечення генералам, адміралам, офіцерам, прапорщикам, мічманам, 
військовослужбовцям, що проходять військову службу за контрактом, у разі 
якщо відповідним відомостям про зміст штату наданий гриф обмеження 
доступу “Для службового користування”. 

13.4. Перелік установ та організацій, які отримують кошти з 
державного бюджету, що надається до Державного казначейства України, в 
частині, що стосується Головного управління розвідки Міністерства оборони 
України. 
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13.5. Структурні зміни обсягів видатків загального фонду Державного 
бюджету України за бюджетними програмами Головного управління 
розвідки Міністерства оборони України. 

13.6. Матеріали ревізій (перевірок) фінансового забезпечення 
мобілізаційного розгортання Збройних Сил України. 

13.7. Відомості про номенклатуру, кількість, вартість, строки 
постачання технічних засобів медичної служби на воєнний час. 

 
14. Міжнародне співробітництво 
 
14.1. Узагальнені відомості про заходи міжнародного оборонного 

співробітництва (мета, завдання, результати, які очікуються, терміни 
проведення, фінансові витрати), що плануються у Міністерстві оборони 
України та Збройних Силах України на рік. 

14.2. Відомості про проблемні питання діяльності міжнародних 
організацій, до яких входить Україна, які стосуються третіх країн (інших 
міжнародних організацій) та які можуть внести загострення у стосунки з 
ними (міжнародними організаціями). 

14.3. Концепції (напрямки) військового співробітництва з окремими 
країнами, регіонами, міжнародними організаціями. 

14.4. Проблемні питання міжнародних організацій, до яких входить 
Україна, що стосуються третіх країн, які можуть внести загострення у 
стосунках з ними. 

 
15. Військова освіта, наукова та науково-технічна діяльність 
 
15.1. Узагальнені відомості про військову підготовку студентів за 

програмою підготовки офіцерів запасу вищих навчальних закладів за 
військово-обліковими спеціальностями (загальні за систему військової 
освіти). 

15.2. Відомості про чисельність підготовлених офіцерів запасу за 
відповідними військово-обліковими спеціальностями і тих, які готуються 
(загальні за систему військової освіти). 

15.3. Відомості про додаткові набори і дострокові випуски із вищих 
військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів, у зв’язку з проведенням організаційних заходів. 

15.4. Відомості про розподіл випускників вищих військових 
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних 
закладів. 

15.5. Відомості про результати роботи комісій з відбору, прийому і 
випуску слухачів, курсантів.* 

 
 
 

__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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15.6. Організаційно-штатна структура, штати, наукові завдання 
науково-дослідних установ (наукових центрів вищих військових навчальних 
закладів) та їх структурних підрозділів, які проводять дослідження щодо: 

обґрунтування нових форм і способів застосування Збройних Сил 
України; 

обґрунтування оперативно-стратегічних (тактико-технічних) вимог до 
зразків озброєння і військової техніки Збройних Сил України; 

наукового супроводження розробки (модернізації) озброєння і 
військової техніки. 

15.7. Плани наукової і науково-технічної діяльності, науково-дослідних 
установ, вищих військових навчальних закладів та їх структурних 
підрозділів, звіти та відомості про їх виконання.* 

15.8. Рішення консультативно-дорадчих органів з питань воєнної 
науки, які містять відомості службового характеру.* 

15.9. Тактико-технічні завдання, технічні завдання, тематичні картки, 
робочі програми, звітні матеріали та інші документи, що містять повну назву, 
мету або відомості про організацію, хід і результати виконання науково-
дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, які містять службову 
інформацію.* 

15.10. Відомості про наукові розробки щодо технологій подвійного 
призначення, які містять службову інформацію.* 

15.11. Звіти, збірники, окремі матеріали наукових конференцій, 
семінарів, які містять службову інформацію.* 

15.12. Алгоритми, програми, моделі, програмно-математичне 
забезпечення, в яких використовується службова інформація.* 

15.13. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробки та інші 
конструктивні зміни нетаємних зразків озброєння та військової техніки, які 
підвищують їх тактико-технічні характеристики. 

15.14. Узагальнені відомості про організацію, виконавців, терміни 
виконання науково-дослідних робіт (без повної назви робіт). 

15.15. Організаційно-штатна структура та основні напрямки наукової і 
науково-технічної діяльності науково-дослідних установ у цілому за Збройні 
Сили України.* 

15.16. Зведені відомості про результати наукової і науково-технічної 
діяльності науково-дослідних установ Збройних Сил України за рік.* 

15.17. Зведені відомості про шифри, повні назви науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт, їх замовників, виконавців та терміни 
виконання.* 

15.18. Відомості про результати наукової і науково-технічної 
діяльності, рішень воєнно-наукових рад, що дають можливість частково 
розкрити порядок використання завдань Збройними Силами України, нові 
технічні рішення стосовно озброєння та військової техніки.* 

 
 

__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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15.19. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, доробки та інші 
конструктивні зміни зразків озброєння та військової техніки, які підвищують 
їх тактико-технічні характеристики.* 

15.20. Тактико-технічні (технічні) завдання, тематичні картки, 
пояснювальні записки, звітні матеріали, інші документи з організації 
виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт стосовно 
порядку застосування Збройних Сил України, розробки нових зразків 
озброєння та військової техніки.* 

 
16. Охорона інформації з обмеженим доступом 

 
16.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію 

запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо охорони 
державної таємниці.* 

16.2. Відомості за окремими показниками про планування, організацію 
запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо технічного 
захисту інформації.* 

16.3. Відомості за окремими показниками про планування, організацію 
запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо протидії 
технічним розвідкам.* 

16.4. Матеріали державних експертиз у сфері технічного захисту 
інформації (експертні висновки, протоколи тощо).* 

16.5. Схеми розміщення місць зберігання матеріальних носіїв секретної 
інформації, а також технічних засобів, на яких здійснюється обробка 
інформації з обмеженим доступом, порядок їх охорони та евакуації. 

16.6. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим 
доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців. 

16.7. Зміст звітів про виконання програм прийому і роботи з 
іноземцями (за з’єднання). 
 

17. Інше 
 

17.1. Відомості про стан під’їзних колій до військових частин (установ, 
підприємств) Міністерства оборони України і Збройних Сил України та 
необхідність в їх ремонті. 

17.2. Відомості про наявність залізничного рухомого складу військових 
частин (установ, підприємств) Міністерства оборони України і Збройних Сил 
України. 

17.3. Архівні довідники, путівники та книги обліку за дійсними 
найменуваннями військових частин (установ), Міністерства оборони України 
та Збройних Сил України, у тому числі колишнього СРСР, документи яких 
знаходяться на зберіганні в Галузевому державному архіві Міністерства 
оборони України та його відокремлених територіальних архівних відділах. 

 
__________________________________________ 
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ 
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17.4. Архівні довідники, покажчики, каталоги, картотеки та інші 
видання архівного описування фондів архівів штабів оперативних 
командувань, архіву Головного управління розвідки Міністерства оборони 
України та Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (без 
розкриття змісту документів фонду). 

17.5. Листування з питань гідрометеорологічного забезпечення з 
структурними підрозділами Міністерства оброни України, Генерального 
штабу та видів Збройних Сил України, міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади. 

17.6. Відомості з питань пересування частин (підрозділів) 
Чорноморського флоту РФ, що дислокуються на території України та 
перетину державного кордону України кораблями (суднами забезпечення) 
Чорноморського флоту РФ, що базуються на території України. 
 
 
Перший заступник начальника Генерального штабу  
Збройних Сил України  
генерал-лейтенант В.М.ЗАМАНА 
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