
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

ПОГОДЖЕНО 
 

Начальник Тилу Збройних Сил України 

генерал-майор 

 

 

Ю. ГУСЛЯКОВ 

 

“____” __________ 20___ р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Начальник Головного управління 

розвитку та супроводження матеріального 

забезпечення Збройних Сил України  

полковник  

Д. МАРЧЕНКО 

 

“____” __________ 20___ р. 

 

 

 

 

ПРОЄКТ 

 

КАШКЕТ ДЛЯ СТОРОЖОВОЇ ТА ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ 
 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НА ПРЕДМЕТИ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

ТС A01XJ.04770-XXX:2019 (01) 
 

Введено вперше 

Дата надання чинності_________ 

 

 

 

 

  

РОЗРОБЛЕНО 
 

Начальник управління розвитку речового 

майна Головного управління розвитку та 

супроводження матеріального забезпечення 

Збройних Сил України 

підполковник 

В. РЯБОВ 

“____” __________ 20___ р. 

 



ТС А01XJ.04770-XXX:2019 (01) 

2 

ОБЛІК ЗМІН 

 

Порядковий 

номер зміни 
Дата зміни 

В якому місці 

документа розміщено зміну 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



ТС А01XJ.04770-XXX:2019 (01) 

3 

 

ПЕРЕДМОВА 

I. Розроблено: Головним управлінням розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення Збройних Сил України за результатами перегляду 

технічного опису “Кашкет для сторожової та воєнізованої охорони” від 

27.06.2017 (Інв. № 81).  

Розробники технічного опису: О. Романченко (керівник розробки); 

В.Рябов (перевірив). 

Перегляд здійснили: М. Ковтун, А. Остаповський. 

ІІ. Назва та позначення технічної специфікації Міністерства оборони 

України: 

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Кашкет для 

сторожової та воєнізованої охорони” ТС А01XJ.04770-158:2019 (01)”. 

ІІІ. Приклад запису назви предмета при закупівлі: 

“Кашкет для сторожової та воєнізованої охорони ТС А01XJ.04770-

XXX:2019 (01)”. 

IV. Затверджено “____” _____________ 20___ року. 

Введено в дію “____” _____________ 20___ року. 

Термін зберігання – постійно. 

V. Код предмета закупівлі за: 

ВПР 01.002.003-2014 (01): 04770 Кашкет формений (Cap, service). 

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України 

застосовується в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та 

іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах 

виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам 

України предметів для речового забезпечення. 

VII. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може 

бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями 

або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України. 
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ВСТУП 

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України                    

(далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог   до кашкета 

для сторожової та воєнізованої охорони (далі – предмет) для підрозділів 

сторожової та воєнізованої охорони, а також до його складових частин та 

матеріалів, що застосовуються для його виготовлення. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Познака документа Назва 

ДСТУ ISO 3758:2005 Матеріали текстильні. Маркування 

символами щодо догляду (ISO 3758:1991, 

IDT) 

ГОСТ 23167-91 

 

Фигуры военнослужащих типовые. 

Размерные признаки для проектирования 

военной одежды 

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и 

синтетические. Технические условия 

ДСТУ ISO 4915:2005 Матеріали текстильні. Типи стібків. 
Класифікація та термінологія  
(ISO 4915:1991, IDT) 

ДСТУ ISO 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. 
Класифікація і термінологія  
(ISO 4916:1991, IDT) 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ТС А01XJ.24722-153:2019 (01) Тканина спеціальна поліефірна армована 
Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють 

згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних 

нормативних документів. 

Якщо документ (нормативно-правовий акт або стандарт тощо), на який є посилання у 

цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати 

новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 
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2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цій ТС Міноборони умовні позначення та скорочення наведені у тексті. 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 

3.1. Технічні та якісні характеристики 

3.1.1. Загальні вимоги 
Предмет за зовнішнім виглядом (кольором), конструкцією, розмірами, 

комплектацією, асортиментом та якістю матеріалів, що використовуються для 
його виготовлення, повинен відповідати вимогам цієї ТС Міноборони та зразку-
еталону. 

3.1.2. Зовнішній вигляд 

Предмет виготовляється із тканини бавовняної або змішаної, гладкопо 

фарбованої або вибивної. 

3.3.2. Предмет складається з головки та козирка. Головка з денцем 

овальної форми та подвійною стінкою (зовнішньою та внутрішньою) з двох 

частин, що з’єднані посередині передньої і задньої сторін виробу таким чином, 

що передня частина є більшою ніж задня. На зовнішній частини стінки нашиті 

деталі бортика, які у передній частині виробу утворюють V-подібний виріз з 

кутом 60°+5% (див. рис.2) 

3.3.3. По переднім та верхнім частинам деталей бортика прокладені дві 

оздоблювальні строчки на відстані 0,2±0,1 см та 0,7±0,2 см від краю (з 

довжиною стібка 0,3+0,1 см). По верхньому краю стінки прокладено 

оздоблювальну строчку на відстані (0,2±0,1) см від краю (з довжиною стібка 

0,2+0,1 см). По нижньому краю стінки та бортика прокладено оздоблювальну 

строчку на відстані (0,2±0,1) см від краю (з довжиною стібка 0,2+0,1 см). 

3.3.4. На бокових сторонах стінок розташовані кругові вентиляційні 

отвори – з кожної сторони по два. Внутрішній діаметр отворів (0,5±0,2)см. 

Відстань від переднього шва до першого отвору для розмірів: 54 – 56 включно 

(10,5±1,0) см, для розмірів 57 - 59 включно (12,5±1,0) см, для розмірів 59 – 62 

включно (14,5±1,0) см. Другий - на відстані між центрами першого і другого у 

(3,5±0,5)см. Розташування отворів від верхнього краю стінки до центру отворів 

(1,0±0,3) см. Колір вентиляційних отворів повинен бути в колір основного 

кольору тканини верху, з якої виготовлений виріб (див. рис. 2). 

3.3.5. Козирок з двох частин (горішньої та нижньої) з ущільнювачем 

(поліетилен 100% товщиною (0,18+0,02) см). По козирку прокладають шість 

оздоблювальних строчок від переднього краю на відстані: перша (1,0+0,2) см, 

інші (0,5+0,1) см одна від одної. Кут нахилу козирка відносно вертикалі 

передньої стінки кашкета (130+5)
0
. 
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4. ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ 

 

4.1. Лінійні розміри деталей предмета 

Лінійні виміри предмета у готовому вигляді повинні відповідати вимогам, 

що вказані у Таблиці 1 та на рисунку 2. 

Таблиця 1 
Розмір 

 

Найменування 

54 55 56 57 58 59 60 61 62 
Допуск, 

 см 

Окружність голови 

(внутрішній периметр), см 
54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 0,5 

Висота стінки спереду по 

шву сточування, Hф, см 
7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 0,5 

Висота стінки ззаду по 

шву сточування, Hт, см 
6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 0,5 

Довжина денця, Sд,, см 19,45 19,65 19,85 20,05 20,25 20,45 20,65 20,85 21,05 0,5 

Ширина денця, Lд, см 15,7 15,9 16,1 16,3 16,5 16,6 16,8 17,0 17,2 0,5 

Висота бортику спереду у 

найвищий точці, Hвф, см 
6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 0,5 

Висота бортику ззаду по 

шву сточування, Hвт, , см 
5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 0,5 

Довжина козирка, Lк, см 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 0,5 

 

4.2.  Вимоги до матеріалів 

Предмет повинен виготовлятися з матеріалів що вказані в таблиці 2. 

Таблиця 2 

№ 

п/п Назва матеріалу Вимоги до матеріалу 
Призначення 

матеріалу 

1 
Тканина темно-

синього кольору  

(поверхнева щільність не менше 

220 г/м², склад: ≥ 53% бавовняна, 

≤47% поліестер) 

Для деталей 

верху кашкета 

для ВОХОР 

2 Поліетилен  
100% поліетилен товщиною  

(0,18 ± 0,02) см 

Для  

ущільнювача 

козирка 

3 
Нитки армовані 

швейні 

колір повинен гармонізувати з 

кольором тканини верху, 44-ЛХ, 

44-ЛХ-1 або 45ЛЛ, або аналогів. 

Для 

виготовлення 

кашкета для 

ВОХОР 

 
Примітка: 1. За згодою замовника при виготовленні предмета допускається 

застосування інших матеріалів і фурнітури, за якістю не нижче вказаних у 

таблиці 2. 

2. Тип та клас тканини верху, які застосовуються для виготовлення 

предмета, визначається замовником. 
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4.2.1. Предмет виготовляється в темно – синьому кольорі (19 – 4052 

TCX/TP Classic Blue або еквівалент). 

 

5. ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ  

 

5.1. Методи виробництва 

Розкрий деталей предмету здійснюється відповідно до ГОСТ 19902. 

5.1.1. Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовуються для 

виготовлення виробу згідно з ДСТУ ISO 4915:2005, ДСТУ ISO 4916:2005. 

5.1.2. При узгодженні з замовником допускається змінювати методи 

обробки без зміни зовнішнього виду і параметрів предмету. 

 

6. ВИМОГИ ДО ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ 

 

6.1. Пакування 

Пакування предмета повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони. 

Для предмета застосовують первинну та транспортну тару. 

Пакування предмета повинно забезпечувати захист продукції від 

пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час 

транспортування та зберігання. Для пакування застосовуються матеріали, що не 

мають шкідливого впливу на здоров’я людини та навколишнє середовище. 

Кожен предмет пакується в первинну тару (поліетиленовий пакет). 

Пакети закриваються в будь‒який спосіб, що забезпечить збереження предмета 

під час транспортування та зберігання. 

Група предметів по 100 штук пакується в транспортну тару (окремий 

поліпропіленовий або текстильний мішок). У кожний пакет вкладається 

пакувальний лист відповідно до вимог цієї ТС Міноборони. 

За погодженням із замовником можуть встановлюватися інші вимоги до 

пакування. 

 

6.2. Маркування  

Маркування предмета повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони. 

Для маркування готового предмета застосовуються: 

етикетка предмета; 

товарний ярлик; 

пакувальний лист (для групи спакованих предметів). 

Інформація, що міститься на етикетці, товарному ярлику та у 

пакувальному листі, повинна бути нанесена державною мовою друкованим 

способом. Маркування має бути чітким, розбірливим і міцним. 
Примітка 1. Особливі вимоги до пакування встановлюються замовником у договорі 

про закупівлю. 

Примітка 2. За згодою постачальника та замовника маркування може доповнюватись 

додатковою інформацією про предмет. 
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6.2.1. Етикетка предмета 

Етикетка предмета  вшивається з правої внутрішньої сторони у лівий 

предмета.  

Етикетка повинна бути виготовлена зі стійкого до зносу матеріалу 

(поліефір або поліамід) з поверхневою щільністю не менше ніж 50 г/м2 (ДСТУ 

12127:2009). Розміри етикетки: (45,0 ± 2,0) мм х (30,0 ± 2,0) мм. Етикетка має 

білий колір, шрифт тексту чорного кольору. Інформація, що міститься на 

етикетці предмета, повинна легко читатись протягом усього строку 

експлуатації предмета.  

Етикетка предмета містить таку інформацію: 

назва предмета (відповідно до пункту ІІІ Передмови цієї ТС Міноборони); 

емблема Збройних Сил України; 

розмір предмета; 

сировинний склад; 

вид предмета; 

ННН (номенклатурний номер НАТО); 

номер договору про закупівлю, дата у форматі – дд.мм.рррр; 

номер партії; 

дата виготовлення у форматі – мм.рррр (мм ‒ номер місяця, рррр ‒ рік); 

назва виробника, країна виробництва; 

назва постачальника; 

напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ”; 

біле поле для підпису; 

символи по догляду за предметом (згідно з ДСТУ ISO 3758), що 

зображені на рисунку 1.  

 
 

Рисунок 1 – Символи за доглядом за предметом 

 

6.2.2. Товарний ярлик 

Товарний ярлик виготовляється з картону та кріпиться до низу задньої 

сторни предмета. 

Товарний ярлик містить таку інформацію: 

назва предмета (відповідно до пункту ІІІ Передмови цієї ТС Міноборони); 

емблема Збройних Сил України; 

розмір предмета; 

сировинний склад; 

вид предмета; 

ННН (номенклатурний номер НАТО); 

номер договору про закупівлю, дата у форматі – дд.мм.рррр; 

номер партії; 

дата виготовлення у форматі – мм.рррр; 

назва виробника, країна виробництва; 
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назва постачальника; 

напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ”. 

 

6.2.3. Пакувальний лист 

Пакувальний лист вкладається в кожну транспортну тару. 

Пакувальний лист повинен містити таку інформацію: 

назва предмета; 

емблема Збройних Сил України; 

розмір та кількість предметів в упаковці; 

сировинний склад; 

вид предмета; 

ННН (номенклатурний номер НАТО); 

номер договору про закупівлю, дата у форматі – дд.мм.рррр; 

номер партії; 

дата виготовлення у форматі – мм.рррр; 

назва виробника, країна виробництва; 

назва постачальника; 

напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ”. 

 

6.3. Умови транспортування та зберігання 

Транспортування предметів здійснюють відповідно до правил 

перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту та 

забезпечують її зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів 

та агресивних середовищ. 

Предмети зберігають в сухих, чистих, добре вентильованих складських 

приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та 

атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин при 

температурі від +5°С до +25°С і відносній вологості повітря від 60% до 65%. 

Предмети у складських приміщеннях зберігаються на стелажах на 

відстані не менше ніж 1,0 метра від приладів опалення, 0,5 метра від 

електричних ламп і стін, 0,2 метра від пологи. Проходи між стелажами повинні 

бути не менше ніж 0,5 метра. 

 

6.4. Гарантії постачальника (виробника) 

Виробник (постачальник) забезпечує відповідність якості предмету 

вимогам, визначених у цій ТС Міноборони, у разі дотриманні умов 

транспортування, зберігання та експлуатації протягом одного року з дати 

випуску продукції та не менше шести місяців з дати початку експлуатації. 

За згодою виробника (постачальника) та замовника дозволяється 

змінювати гарантійні строки в договорі про закупівлю. 

Гарантійний строк зберігання предмету – 5 років від дати виготовлення за 

умови дотримання вимог транспортування та зберігання. 
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Додаток 1 

до пункту 3.1.4 

Лінійні виміри предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок Д1.1 – Схематичне зображення предмета із цифровими позначеннями 

лінійних вимірів
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Додаток 2 

до пункту 3.1.4 

 

 
 

Рисунок Д2.1 – Схематичне зображення зовнішнього вида предмета 
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40+2мм 

Додаток 3 

до пункту 3.1.4 

Маркування 

                                                  90 ± 2 мм 

 

 

 
 

Рисунок Д3.1 – Зовнішній вигляд етикетки 
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