Найбільш поширені запитання щодо
Системи кодифікації предметів постачання
1. Ким і для чого створена?
Система кодифікації предметів постачання Збройних Сил України створена в
Україні на виконання Спонсорської угоди між Міністерством оборони України та
групою Національних директорів з кодифікації НАТО (Allied Committee -AC/135)
про приєднання до системи кодифікації НАТО від 08.10.2004.
22 листопада 2018 року Україна отримала сертифікат від АС/135 щодо
спроможності
проводити роботи з кодифікації відповідно до керівних
документів НАТО і з 01.01.2019 приймає участь у системі кодифікації НАТО як її
повноправний учасник.
2. Для чого призначена?
Система кодифікації НАТО є єдиною системою ідентифікації, класифікації та
каталогізації предметів постачання (далі – ПП) країн-членів та країн-партнерів
НАТО, яка сприяє підвищенню ефективності системи матеріально-технічного
забезпечення та управління номенклатурою ПП на всіх стадіях життєвого циклу,
забезпечення необхідних умов для автоматизованого обліку, поліпшення
управління запасами, сприяння сумісності систем логістики із системами
логістики збройних сил інших країн, які використовують систему кодифікації
НАТО.
3. Які переваги надає для вітчизняних оборонних підприємств?
 Забезпечення єдиних підходів із замовниками щодо ідентифікації
продукції та проведення робіт з розроблення електронних Каталогів на
вітчизняні ОВТ.
 Можливість проведення диверсифікації закупівель складових частин
провідних світових виробників у процесі їх розробки, виробництва та
ремонту ОВТ, налагодження кооперації у процесі розробки та
виробництва ОВТ;
 Можливість висвітлити інформацію про свою продукцію серед країнучасників (більш 70 країн), які використовують Систему кодифікації НАТО;
 Підвищення ефективності авторського та технічного нагляду з боку
підприємств за ОВТ;
 Проведення маркетингових досліджень в напрямку розвитку складових
частин, які використовуються в оборонній промисловості провідних країн
світу (більше 70 країн);

4. Яким органом керується?
Уповноваженим органом з питань співробітництва з НАТО у галузі
кодифікації є Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації
Міноборони України (далі — Управління), яке в рамках вищезазначеної угоди та
відповідно до Положення про Управління, затверджене наказом Міністерства
оборони України від 10.05.2016 № 242 виконує функції національного бюро
кодифікації України.
5. Якими документи керується?
Основними нормативними документами, що визначають порядок
функціонування системи кодифікації в НАТО є:
 Керівництво НАТО з кодифікації (NATO Manual on Codification ACodP-1);
 Єдина система класифікації предметів постачання (STANAG 3150 Uniform
System of Supply Classification);
 Єдина система ідентифікації предметів постачання (STANAG 3151 Uniform
System of Item Identification);
 Єдина система отримання даних про предмети постачання (STANAG 4177
Uniform System of Data Acquisition);
 Єдина система обміну даними щодо управління матеріальними
ресурсами (STANAG 4199 Uniform System of Exchange of Materiel
Management Data);
 Єдина система розповсюдження даних, що стосуються номенклатурних
номерів НАТО (NSN) (STANAG 4438 Codification – Uniform System of
Dissemination of Data Associated with NATO Stock Numbers (NSN).
Зазначені стандарти включені до Керівництва НАТО з кодифікації ACodP-1,
яке доступне для вільного користування за цим посиланням, або із основного
меню цієї сторінки.
6. Яка нормативна база?
Кодифікація предметів постачання Збройних Сил України та інших військових
формувань здійснюється відповідно до Порядку кодифікації предметів
постачання, затвердженого наказом Міністерства оборони України від
18.12.2017 № 673 (також доступний із основного меню цієї сторінки).
В процесі кодифікації предметам постачання призначається номенклатурний
номер НАТО (NSN), а їх виробникам (розробникам, постачальникам) — код
суб’єкту господарювання в системі кодифікації НАТО (код NCAGE).

7. Що таке Головний каталог посилань для логістики НАТО?
Важливим елементом функціонування системи кодифікації НАТО є
використання он-лайн ресурсу — Головного каталогу НАТО посилань для
логістики (NATO Master Catalogue of References for Logistics, NMCRL) для
забезпечення «єдиної технічної мови» при ідентифікації предметів постачання.
На 01.06.2019 до NMCRL внесена інформація про понад 150 000 предметів
постачання для Збройних Сил України і понад 4 000 записів про підприємства
(організації), що розташовані в Україні. Ознайомитися із зазначеним ресурсом
можна за цим посиланням .
У вільному доступі на зазначеному ресурсі знаходиться інформація про
виробників (постачальників), класифікатор, перелік назв.
8. Що підлягає кодифікації в Україні?
Кодифікації в Україні підлягає військове майно сил оборони (за винятком
нерухомого майна), до якого належать вироби, складові частини виробів,
інструменти, приладдя, матеріали, програмне забезпечення, що є об’єктами
самостійного постачання.
9. Яка інформація доступна про ПП?
У процесі кодифікації у Каталозі предметів постачання формується запис
про предмет постачання (Total Item Record TIR), який включає:
 інформацію про назву предмета постачання;
 призначений йому номенклатурний номер НАТО;
 інформацію про організацію яка утримує технічний документ, який
встановлює поняття (концепцію) предмету постачання;
 інформацію про позначення (номер) технічного документу, інші
позначення (коди) предмету, їх тип, можливість замовлення продукції за
такими позначенням;
 основні характеристики предмету постачання;
 інформацію про користувачів та іншу необхідну для логістики інформацію.
У процесі кодифікації використовуються технічні документи, що
визначають характеристики предметів постачання: креслення, специфікація,
технічні умови на предмети виробництва, технічна специфікація замовника на
предмет закупівлі, технічні дані на предмети виробництва, розміщені на
офіційних сайтах виробників, їх уповноважених дилерів та інша інформація.
З метою отримання зазначених технічних документів до тактико-технічних
завдань на виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки предметів
постачання, тендерної документації та/або до контрактів (договорів) на
закупівлю включаються відповідні вимоги.

10. Ким та у якому форматі призначаються NCAGE українським
підприємствам?
Код NCAGE українським підприємствам призначається Управлінням у
форматі A***J (до 01.01.2019 призначались тимчасові коди у форматі S****).
Код NCAGE призначається суб’єктам господарської діяльності наступних
типів:
 виробникам продукції;
 тим, що не є виробниками продукції (постачальникам продукції,
дилерським
або
посередницьким
організаціям,
торговим
представництвам, підприємствам роздрібної торгівлі, підприємствам
оптової або дрібнооптової торгівлі);
 постачальникам послуг (організації, що надають послуги нематеріального
характеру, а саме — організації з технічного обслуговування та ремонту,
професійні організації, інженерні, будівельні, гірничодобувні компанії,
організації, що надають консультативні, навчальні послуги, забезпечення
наукових досліджень, розробникам технічної документації, ремонтним
підприємствам);
 державним установам чи структурним підрозділам (у т.ч. військовим).
11. Яким чином українське підприємство може перевірити інформацію
стосовно існуючого коду NCAGE?
Перевірити інформацію стосовно існуючого коду NCAGE або подати заявку
на призначення нового можна на веб-сайті Агенції НАТО з підтримки та
постачання (NSPA) в мережі Інтернет за цим посиланням.
Для пошуку інформації: у полі Identification Number (IDN) необхідно
ввести код ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної особи-підприємця та
натиснути на знак пошуку. Редагування коду або призначення нового
здійснюється шляхом подання заявки через позиції «Request Update» або
«Request New» відповідно.
12. У якому випадку підприємство-виробник (розробник, постачальник)
зобов’язане виконувати роботи з кодифікації?
Роботи з кодифікації організовують і виконують під час:
 розробки або модернізації предметів постачання;
 закупівлі предметів постачання,
централізованими розрахунками;

оплата

яких

здійснюється

 експлуатації (використання) предметів постачання у разі,
кодифікація не була здійснена під час розробки або закупівлі.

за

якщо

13. Яке практичне застосування номенклатурних номерів НАТО?
Номенклатурні номери НАТО зазначають в експлуатаційних документах
предметів, виготовлених на замовлення Міністерства оборони України, як коди
продукції, згідно з ДСТУ ГОСТ 2.610:2006.
Коди номенклатури, як частина номенклатурного номеру НАТО (5-13 знаки)
використовуються Збройними Силами України у процесі обліку предметів
постачання відповідно до Інструкції з обліку військового майна у Збройних
Силах України затвердженої наказом Міністерства оборони України від
17.08.2017 №440.
14. Чи існують рекомендації для підприємства-виробника (розробника,
постачальника) щодо підготовки даних для кодифікації?
Для отримання NSN необхідно надати на адресу Управління через
центральну службу забезпечення Збройних Сил України разом із заявкою на
кодифікацію наступні документи:
 перелік предметів постачання, що підлягають кодифікації (в тому числі
перелік складників виробу, інструментів, приладдя та матеріалів, що
будуть об’єктами самостійного постачання замовнику (в разі наявності –
Каталог деталей та складових частин);
 технічну
документацію
(основний
конструкторський
(специфікація та/або кресленик), технічні умови).

документ

Технічні умови на озброєння, військову та спеціальну техніку, що
закуповується за централізованими розрахунками та державним оборонним
замовленням підлягають обліку в Управлінні. Для цього на адресу Управління
розробником (виробником) разом з супровідним листом надається правдник та
облікована копія технічних умов, оформлених відповідно до ДСТУ-Н 4486 (ГОСТ
2.114), відкоригованих за результатами випробувань та погоджених із
замовником, представником замовника та службою забезпечення.
15. Контакти
З питань забезпечення взаємодії з Управлінням та надання методичних
рекомендацій з проведення робіт з каталогізації і кодифікації:
Департамент планування виробництва, науково-технічного розвитку та ДОЗ
(управління з реалізації політики імпортозаміщення, стандартизації та
якості)
Тел.: 586-24-82
Ел. пошта:
Mykola.Gorin@ukroboronprom.com
Anatoliy.Vakulich@ukroboronprom.com

