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ПЕРЕДМОВА 

 

I. Розроблено: Головним управлінням розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення Збройних Сил України. 

    Розробники: А. Павлєнко (керівник розробки), В. Саковець 

(перевірив). 

 

II. Назва та позначення технічного опису на дослідну партію: 

    “Технічний опис на дослідну партію “Намет пневмокаркасний 

модульний” ТО А01XJ.10873-XXX:2019. 

III. Приклад запису предмета при закупівлі: 

   “Намет  пневмокаркасний  модульний” (Вид Х) ТО А01XJ.10873-

XXX:2019”. 

IV. Затверджено “_____” ___________ 20__ року. 

         Введено в дію “_____” ___________ 20__ року. 

         Строк зберігання – постійно. 

V. Код предмета закупівлі за:  

 ВПР 01.002.003-2014 (01): 10873 “Намет” (tent). 

 

VI. Цей технічний опис на дослідну партію застосовується у 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 дослідної партії. 

 

VII. Цей технічний опис на дослідну партію не може бути повністю або 

частково відтворений, тиражований і поширений організаціями або приватними 

особами без дозволу Міністерства оборони України. 
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ВСТУП 

 

Цей технічний опис на дослідну партію (далі – ТО) розроблено з метою 

встановлення вимог до намету пневмокаркасного модульного (далі –  предмет),  

що призначений для розміщення персоналу військового госпіталю або для 

лікування військовослужбовців у польових умовах у теплу та холодну пору року. 

Намет дозволяє надавати як першу медичну допомогу постраждалим, так 

і проводити операційні заходи з порятунку тяжкопоранених 

військовослужбовців з подальшою їх евакуацією.  

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Познака документа Назва 

STANAG AECTP-230 Climatic Conditions 

DIN EN ISO 3744:2010 Acoustics - Determination of sound power levels and 

sound energy levels of noise sources using sound 

pressure -- Engineering methods for an essentially 

free field over a reflecting plane 

ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і 

конструкції, що застосовуються у будівництві та 

виробництві меблів. Гігієнічні вимоги 

ДСанПіН 3.3-182-2012 Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. 

Основні гігієнічні вимоги 

ГОСТ 15530-93 Парусины и двунитки. Общие технические 

условия 

ДСТУ ГОСТ 21790:2008 Тканини бавовняні і змішані для одягу. Загальні 

технічні умови 

ДСТУ 2914-94  
 

Кручені текстильні вироби. Терміни та визначення 

ДСТУ 2307-2001 Канати і мотузки. Метод визначення певних 

фізичних та механічних властивостей 

ГОСТ 10704-91 Труби сталеві електрозварні прямошовні. 

Сортамент 

ГОСТ 30226-93 Нитки обувные хлопчатобумажные и 

синтетические. Технические условия 

ДСТУ 2535-94 Пряжа бавовняна і змішана для трикотажного і 

ткацького виробництв. Загальні технічні умови 

ДСТУ 7576:2014 Полівінілхлорид суспензійний. Технічні вимоги 
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ТС А01X.32412-093:2018 

(01) 

Застібка текстильна. Технічна специфікація 

Міністерства оборони України на предмети для 

речового забезпечення 

ТС А01XJ.17223-

062:2018 (01) 

Фурнітура пластикова. Технічна специфікація 

Міністерства оборони України на предмети для 

речового забезпечення 

 

 

2. Загальні та технічні вимоги до предмета 

2.1. Загальні вимоги 

2.1.1. Предмет (рисунок 1 додатку 1) повинен виготовлятися в одному 

типі відповідно до його габаритних розмірів, наведених у таблиці 1.  

  

Таблиця 1 –  Габаритні розміри предмета. 

Найменування показника Габаритні розміри 

Довжина внутрішня, не менше (8200 ± 1000) мм 

Ширина внутрішня, не менше (5200 ± 1000)  мм 

Висота бокових стінок, не менше (2000± 500)  мм 

Висота до гребеня, не менше (3500± 1000)  мм 

Площа, не менше (42 ± 5) м
2
 

 

2.1.2. Предмети є житловими або робочими. Вид предмета визначається 

його призначенням. Вид 1 (барачний) – намет для розміщення (проживання) 

особового складу та/або персоналу військового госпіталю. Кількість чоловік не 

повинна перевищувати  12 осіб розміщених в один ярус. Вид 2 (санітарний) – 

дозволяє використовувати предмет як робоче приміщення для персоналу 

військового госпіталю та/або місце перебування (лікування) поранених та 

хворих. 

 

2.1.3. Конструкція предмета повинна дозволяти розміщення особового 

складу та пацієнтів на ліжках у два яруси, а також знаходиться у предметі в 

повний зріст. 
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2.1.4. Предмет повинен передбачати можливість здійснення природного 

освітлення, використання електричних засобів освітлення та можливість 

проведення світломаскування шляхом закриття отворів вікон клапанами. 

 

2.1.5. Конструкція предмета повинна передбачати наявність розподільчих 

рукавів (повітроводів) для розподілу теплого повітря від зовнішнього обігрівача 

або кондиціонера по периметру предмета. 

 

2.1.6. Предмет повинен бути розрахований на експлуатацію у 

кліматичних зонах А3 та С1 відповідно до STANAG AECTP-230. 

Конструктивне рішення предмета повинно дозволяти проведення заходів 

обігріву в холодну пору року, та кондиціювання у жарку пору року для 

підтримки оптимальних показників температури та вологості повітря всередині. 

 

2.1.7. Вітрове навантаження, яке повинен витримувати предмет, - до 30 

м/с, снігове навантаження - не менше 50 кг/м2.  

 

2.2. Комплектація предмета 

 

2.2.1. Склад предмета: 

пневматичний каркас; 

зовнішній тент; 

внутрішній тент; 

вікна предмета; 

двері предмета; 

підлога предмета; 

допоміжні елементи для кріплення та встановлення предмета; 

розподільчий рукав; 

чохол для транспортування та зберігання; 

ремонтний набір; 

електричний компресор. 

 

2.2.2. Предмет двоскатний з вертикальними стінками, обладнаний двома 

виходами з тамбурами та чотирма вікнами. 
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2.2.3. Приміщення має прямокутну форму. Вертикальні стінки та скати 

даху підтримуються за рахунок пневматичного каркасу. Для розтягнення та 

фіксації зовнішнього намету застосовуються відтяжки мотузкового типу які 

фіксуються до ґрунту за допомогою кілків. Низ намету кріпіться до землі також 

за допомогою кілків. 

 

2.3. Пневматичний каркас предмета 

 

2.3.1. Пневматичний каркас - герметичний пневматичний арочний каркас 

з поздовжніми балками, який зібрано в єдину конструкцію. Система кріплення 

повинна реалізовуватися за допомогою ременів з фурнітурою пластиковою типу 

“фастекс”. 

 

2.3.2. Наповнення каркасу виконується за допомогою повітряного насоса 

з системою автоматичної підтримки тиску через повітряні клапани. Кількість 

клапанів повинна бути не менше 2. Клапани повинні забезпечувати можливість 

приєднання як електричного, так і механічного повітряних насосів (напряму, 

або за допомогою перехідника).  

 

2.3.3. Для виготовлення пневмокаркасу використовується матеріал з ПВХ-

покриттям, щільністю не менше 750 г/м
2
. 

 

2.4. Зовнішній тент предмета 

 

2.4.1. Зовнішній тент повинен бути інтегрованим з пневмокаркасом та 

виготовлений з армованої ПВХ тканини, щільністю не менше 620 г/м
2
, стійкої 

до зовнішніх впливів. Колір зовнішнього тенту захисний. 

 

2.4.2. На кожній із торцевих стінок розташовано по тамбуру (невід’ємна 

частина зовнішнього тенту), висотою 2000 мм, шириною 2000 мм та довжиною 

1500 мм, які встановлюються з використанням бічних тамбурних металевих 

стійок. 

 

2.4.3. Тамбури та зовнішні виходи із них виконані з матеріалу з ПВХ-

покриттям, такого як і зовнішній тент. Зовнішній вихід двостулковий, 

“зачиняється” за допомогою клевантів та фурнітури типу “фастекс”. 
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Конструкція предметів повинна передбачати можливість з’єднання декількох 

наметів між собою за допомогою тамбурів. 

 

2.4.4. Тамбури на місці з’єднання із зовнішнім тентом мають “шторки-

двері”, що виконані із парусини напівлляної з протигнильним та 

водовідштовхувальним просоченням, які зачиняються внапуск та фіксуються 

клевантами як в зачиненому вигляді, так і при підійманні доверху. 

 

2.4.5. На кожній боковій стінці зовнішнього тенту є по 3 отвори для вікон 

розміром 800 мм х 500 мм (загальна кількість вікон 6). Отвори для вікон 

підсилені вшитими у край нейлоновими ременями. Вікна вставляються окремо 

та фіксуються за допомогою текстильної застібки, що розташована по усьому 

периметру вікна та клевантів. 

 

2.4.6. На кожній боковій стінці зовнішнього тенту на відстані 200 мм від 

дна предмета розташовані два технічні отвори розміром 450 мм х 450 мм для 

можливості під’єднання зовнішнього обігрівача (кондиціонера), прокладання 

електричної мережі тощо. Отвори зачиняються матеріалом зовнішнього тенту за 

допомогою текстильної застібки. 

 

2.4.7. По  верхньому  борту зовнішнього тенту розташовано не менше 12 

металевих кілець з мотузками для розтяжки предмета на ділянці для протидії 

вітровим навантаженням. По кутах знизу та нижньому краю – не менше 8 

металевих кілець для фіксації дна предмета на ґрунті за допомогою кілків. 

 

2.4.8. Дно предмета виготовляється з матеріалу з ПВХ-покриттям сірого 

кольору та з’єднується із зовнішнім тентом та пневмокаркасом за допомогою 

клевантів (або еквівалент).  

 

2.5. Внутрішній тент (утеплювач) 

 

2.5.1. Внутрішній тент (утеплювач) виготовляється з нетканого матеріалу 

за технологією “спанбонд” щільністю не менше 200 г/м
2
. Він закріплюється до 

пневмокаркасу за допомогою ременів з фурнітурою пластиковою типу 

“фастекс”, крок закріплення не повинен перевищувати 1 м.  
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2.5.2. У якості утеплювача застосовується нетканий матеріал типу 

синтепон (або еквівалент) товщиною не менше 20 мм. 

 

2.5.3. З внутрішньої сторони тенту розташована система півкілець для 

монтажу легкого обладнання, електропроводки або підвішування одягу, 

спорядження. Відповідно до зовнішнього тенту він має вікна, двері, проходи 

для електрики та кліматичної техніки. Вікна виконано з прозорої плівки, 

фіксуються за допомогою текстильної застібки типу “Velcro” у закритому стані 

та відкриваються донизу. Двері внутрішнього тенту відкриваються за 

допомогою застібки-блискавки або клевантів. У відкритому стані двері 

закріпляються зверху за допомогою фурнітури пластикової типу “фастекс”. 

 

2.5.4. Вікна складаються з зовнішньої непрозорої шторки-клапана, 

прозорого шару із плівки та протимоскітної сітки. Зовнішня шторка-клапан 

підіймається до верху та фіксується в такому стані за допомогою клевантів. Усі 

складові вікна фіксуються між собою за допомогою текстильної застібки, що 

розташована по периметру кожного шару. 

 

2.6. Вікна предмета 

 

2.6.1. Вікна  предмета складаються з двох окремих один від одного вікон 

– вікна зовнішнього тенту та вікна внутрішнього тенту. 

 

2.6.2. Вікна зовнішнього тенту розташовані ззовні бічних сторін предмета 

(по три вікна з кожного боку предмету) та складаються з москітної  сітки, 

світлозахисної шторки, яка виготовляється з основного матеріалу виготовлення 

тенту, та з’ємної прозорої плівки, яка захищає від природніх опадів тощо. 

Площа одного вікна складає (0,63 ± 0,10) м
2
. 

 

2.6.3. Вікна внутрішнього тенту розташовані всередині предмета (по три 

вікна з кожного боку предмета) та складаються з москітної  сітки, 

світлозахисної шторки, яка виготовляється з основного матеріалу виготовлення 

тенту, та з’ємної прозорої плівки, яка захищає від природніх  

 

2.7. Двері предмету 
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2.7.1. Предмет може мати два входи (виходи) для зручного доступу в 

приміщення та для зручного з’єднання декількох предметів.  Виходи (входи) у 

предмет виконані у формі дверей, які в свою чергу поділяються на двері 

зовнішнього тенту та двері внутрішнього тенту. 

 

2.7.2. Двері зовнішнього тенту висотою 2000 мм та шириною 2000 мм, які 

виконані з основного матеріалу предмета. Фіксація дверей здійснюється за 

допомогою фурнітури пластикової типу “фастекс”. 

 

2.7.3. Двері внутрішнього тенту висотою 2000 мм та шириною 2000 мм, 

які виконані з основного матеріалу предмета. Двері фіксуються за допомогою 

фурнітури пластикової типу “фастекс” та/або еластичної чи силіконової стрічки 

або джута. 

 

2.8. Підлога 

 

2.8.1. Підлога забезпечує додатковий захист намету від негативного 

впливу навколишнього середовища. Підлога виготовлена з водонепроникного  

матеріалу ПВХ щільністю не менше 630 г/м
2 
. 

 Примітка. У разі розташування предмета на не рівному або вологому ґрунті, 

дозволяється застосування додаткового покриття, яке б забезпечувало рівність підлоги та 

потрапляння з полу вологи. 

 

 

2.9. Допоміжні елементи для кріплення та встановлення предмета 

 

2.9.1. До складу допоміжних елементів предмета відносяться: 

металеві кілочки (30 од.); 

сумка для кілочків, виготовлена із парусини напівлляної;  

молоток 2 кг — 2 од. (у чохлі з кілками); 

мотузка 6 м, прив’язана до кілець на тенті; 

бічні тамбурні металеві стійки - 10 од. 

 

2.10. Розподільчий рукав 

 

2.10.1. Розподільчий рукав виконує функцію обігріву та охолодження 

предмета у будь-яку пору року та за будь-яких погодних умов. Отвори під рукав 

можуть бути розташовані уздовж та поперек предмета. Розподільчий рукав 
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повинен бути інтегрований з пристроями обігріву/охолодження та витримувати 

температурні навантаження. Розподільчий рукав повинен бути еластичним та 

гнучким. Довжина розподільчого рукава повинна бути не менше 3 метри 

(дозволяється застосовувати додатковий рукав, довжиною не менше 3 метрів та 

діаметром, сумісним з елементами входу/виходу обігрівача/охолоджувача). 

 

2.11. Чохол для транспортування та зберігання предмета 

 

2.11.1. Чохол для транспортування та зберігання предмета з ручками, 

виготовлений із парусини напівлляної з протигнильним просоченням. 

 

2.11.2. Усі матеріали, що входять до складу предмета, повинні 

відповідати вимогам цього ТО з дотриманням чинних в Україні державних 

санітарних норм та правил.  

 

2.11.3. Основні фізико-механічні та гігієнічні характеристики елементів 

предмета до кінця строку експлуатації не повинні знижуватись більше ніж на 

50%.  

 

2.12. Ремонтний набір 

 

2.12.1. Ремонтний набір включає в себе комплект із тканин (у 

кількості не менше 1 м
2
 кожного типу тканин, що застосовуються для 

виготовлення предмета, відрізами по 0,2 м
2
), клею (не менше 120 мл) та 

розчинника для обробки місця склеювання (не менше 100 мл) нитки для 

ремонту текстильної частини предмета - не менше 20 м, голки, клеванти 

поліетиленові - не менше 20 од. 

 

2.13. Електронний компресор (насос) 

 

2.13.1. Електронний компресор (насос) призначений для наповнення 

(здування) предмета повітрям у найкоротший строк, повинен бути оснащений  

автоматичною підтримкою тиску та автоматичним відключенням, а також може 

бути оснащений регулятором тиску. Споживана напруга повинна складати від 

220 В до 380 В. Максимальний  тиск  повинен бути не більше 500 мБар. 

Продуктивність повинна бути не менше 1000 л/хв. 
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3. Вимоги за призначенням 

 

3.1. Усі складові предмета повинні забезпечувати зручність його 

експлуатації, розгортання та згортання тощо, не заважати виконанню завдань 

особовим складом за призначенням у ході повсякденної діяльності в польових 

умовах. 

 

4. Вимоги стійкості до зовнішнього впливу 

 

4.1. Протягом усього строку експлуатації складові частини предмета 

повинні бути стійким до впливу зовнішніх факторів, а також зберігати, 

щонайменше задовільний зовнішній вигляд без суттєвих змін початкової форми. 

 

4.2. Гарантійний строк експлуатації предмета за призначенням не 

повинен бути меншим ніж 1 рік від початку його експлуатації. 

 

4.3. Гарантійний строк зберігання предмета не повинен бути меншим 

ніж 5 років, за умови якого зберігання здійснюється у складських приміщеннях 

при температурі не нижче 0°С і не вище +30°С і відносній вологості повітря від 

50% до 70%. 

 

5. Вимоги безпеки 

 

5.1. Усі складові предмета, а також матеріали та комплектуючі, що 

використовуються для їх виготовлення, повинні відповідати вимогам ДСанПіН 

8.2.1-181-2012 “Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що 

застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги”, 

ДСанПіН 3.3-182 “Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні 

гігієнічні вимоги” та не повинні чинити шкідливого впливу на організм людини, 

а також не повинні нести загрози навколишньому середовищу.  

 

5.2. Усі складові предмета повинні забезпечувати простий і легкий їх 

догляд та обслуговування із застосовуванням розповсюджених комерційних 

засобів за доглядом.  

6. Технічні вимоги 
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6.1. Вимоги до матеріалів 

6.1.1. Основні вимоги до матеріалів наведені у таблиці 3 

Таблиця 3 –  Основні вимоги до матеріалів 

№ 

з/п 

Найменування 

матеріалів 

Нормативно-технічна 

документація 

Призначення матеріалів 

1. 2. 3. 4. 

1. Матеріал з ПВХ-

покриттям 

ДСТУ 7576 Пневматичний каркас, 

зовнішній тент, підлога 

2. Парусина 

напівлляна 

ДСТУ ГОСТ 15530  Внутрішні двері тамбурів, 

сумка для кілочків, чохол 

для транспортування та 

зберігання предмета 

3. Бязь відбілена ДСТУ ГОСТ 21790 Внутрішній намет, 

повітрявод 

4. Мотузка ДСТУ 2914 
 

Відтяжки мотузкового 

типу 

5. Сталь кутова 

40мм  х 40 мм х 

4мм 

ДСТУ 2651 Металеві кілочки 

6. Труба стальна 

електрозварна 

прямошовна 

Д=25х1,5 

ГОСТ 10704 Тамбурні стійки 

7. Нитки бавовняні 

або із 

синтетичних 

волокон 

ГОСТ 30226 Для зшивання тканинних 

елементів предмета 

8. Сітчасті 

матеріали 

ДСТУ 2535 Протимоскітна сітка 

9. Текстильна 

застібка типу 

“Велкро” 

ТС А01X.32412-093:2018 (01)  

10. Фурнітура типу 

“фастекс” 

ТС А01XJ.17223-062:2018 (01)  
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6.1.2. За згодою замовника під час виготовлення предмета допускається 

застосування інших матеріалів, за якістю не нижче наведених у таблиці 3. 

7. Основні вимоги до виготовлення 

 

7.1. Вироби виготовляються відповідно до цього ТО. 

 

7.2. Дозволяється за узгодженням із замовником змінювати конструкцію 

та методи обробки складових частин предмета, якщо це не погіршить їх 

зовнішній вигляд та якість. 
 

8. Маркування 

 

8.1. Для маркування готового предмета повинні застосовуватися: 

етикетка предмета; 

пакувальний лист. 

 

8.2. Етикетка предмета розміром (150 ± 2) мм х (100 ± 2) мм повинна 

містити таку інформацію: 

назва предмета; 

тип предмета; 

назва складової частини предмета; 

сировинний склад зовнішнього та внутрішнього основного матеріалу; 

номер договору/контракту МОУ, дата у форматі – дд.мм.рррр; 

номер партії; 

дата виготовлення у форматі – мм.рррр (мм – номер місяця, рррр – 

рік); 

назва виробника (постачальника),  країна виробництва; 

символи по догляду за предметом, згідно з ДСТУ ISO 3758:2005 

“Матеріали текстильні. Маркування символами щодо догляду”. 

8.3. Пакувальний лист повинен містити таку інформацію: 

назва предмета; 

тип та вид предмета; 

комплектація предмета; 

номер договору/контракту МОУ, дата у форматі – дд.мм.рррр; 

номер партії; 

дата виготовлення у форматі – мм.рррр (мм – номер місяця, рррр – 

рік). 
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назва виробника (постачальника), країна виробництва; 

 

8.4. Етикетку предмета кріплять: 

на пневматичний каркас – біля кожного з клапанів для накачування; 

на зовнішній тент – на торцевих стінках, з внутрішньої сторони тенту, 

справа від виходу, на відстані 200 мм від краю виходу на висоті 1800 мм; 

на підлогу – на внутрішній стороні одного із кутів, на відстані 500 мм від 

торцевого та 500 мм бокових країв; 

на внутрішній тент (утеплювач) – на торцевих стінках, з внутрішньої 

сторони тенту, справа від виходу, на відстані 200 мм від краю виходу на висоті 

1800 мм; 

на допоміжні елементи для кріплення та встановлення предмета – з 

середини; 

на розподільчий рукав – на відстані 500 мм від краю, що призначений 

для під'єднання обігрівача (охолоджувача); 

на чохол для транспортування та зберігання – на боковій стінці, 

зсередини, біля верхнього краю. 

 

8.5. Етикетки повинні бути виготовлені зі стійкого до зносу 

поліестерового або поліамідного матеріалу з поверхневою щільністю не менше 

ніж 50 г/м2. Інформація, що міститься на етикетці предмета, повинна легко 

читатися протягом усього строку експлуатації предмета. 

 

8.6. Етикетка предмета та пакувальний лист мають білий колір, написи 

на ній – чорний колір. 

 

8.7. Інформація на етикетці складових частин намету та пакувальному 

листі повинна бути надрукована державною мовою методом друку. 

 

9. Пакування 

 

9.1. Предмет вкладаються у чохол для транспортування та зберігання, які 

повинні забезпечувати їх збереження під час транспортування та зберігання. 

 

9.2. У кожний чохол для транспортування та зберігання вкладається 

пакувальний лист. 
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10. Санітарно-гігієнічні вимоги 

 

10.1. Виробник зобов’язаний отримати та надати замовнику позитивний 

висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на сировину та матеріали 

(фурнітуру), з яких виготовляються предмети, або на предмет у цілому, згідно з  

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 № 247 “Про 

затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної 

експертизи”. 

 

11. Вимоги екологічної безпеки 

 

11.1. Безпека використання предметів гарантується дотриманням вимог 

нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, 

застосовані для виготовлення складових частин предметів. 

 

11.2. Матеріали, що застосовуються для виготовлення предметів не 

повинні чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє природне 

середовище. 

 

12. Методи контролю за якістю 
 

12.1. Контроль за якістю проводять згідно з вимогами цього ТО та 

вимогами договору про закупівлю.  
 

12.2.    Постачальник повинен надати висновки та протоколи випробувань 

на предмет відповідно до того переліку стандартів та параметрів, що 

передбачені у цьому ТО і визначають характеристики сировини та матеріалів, з 

яких виготовлений предмет.  
 

12.3.  За погодженням з розробником дозволяється здійснювати перевірку 

відповідності предмета вимогам цього ТО у випробувальних лабораторіях, 

акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за зіставними 

(аналогічними) методами контролю якості предмета, передбаченими в 

національних або міжнародних стандартах. 
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Додаток 1 до пункту 2.1.1.  

 

 

 

 

Рисунок 1 предмет пневмокаркасний модульний (орієнтовний вигляд) 

  

 

 

 


