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ПЕРЕДМОВА 

 

I. Розроблено: Головним управлінням розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення Збройних Сил України за результатами 

перегляду технічного опису “Кашкет безкозирка літній з двома чохлами” від 

20.06.2017 (Інв. № 115). 

Розробники: Т. Кучер (керівник розробки); О. Мегеря (перевірив).  

Перегляд здійснили: М. Ковтун, А. Остаповський.   

 

II. Назва та позначення технічної специфікації Міністерства оборони 

України: 

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Кашкет-

безкозирка літній з двома чохлами” ТС А01XJ.04770-XXX:2019 (01)”. 

 

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі: 

“Кашкет безкозирка літній з двома чохлами  

ТС А01XJ.04770-XXX:2019 (01)”. Додатково може бути зазначена інша 

інформація про предмет. 

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 у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та 

іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах 

виготовлення та постачання предмета Міністерству оборони України та 

Збройним Силам України. 

 

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 – 

безкозирки літньої з двома чохлами (далі – предмет), який призначений для 

носіння військовослужбовцями Збройних Сил України. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Познака документа  Назва 

Наказ Міністерства оборони 

України від 19.07.2017 № 375, 

що зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 

01.12.2017 за №1461/31329 

Про затвердження Порядку здійснення 

контролю за якістю речового майна, що 

постачається для потреб Збройних Сил 

України 

ДСТУ ISO 4916:2005 

Матеріали текстильні. Типи швів. 

Класифікація і термінологія (ISO 

4916:1991, IDT) 

 

ДСТУ 2057-92 (ГОСТ 30019.1-

93) 

Застібка текстильна. Загальні технічні 

умови 

 

ДСТУ ГОСТ 29298:2008 

(ГОСТ 29298-2005, IDT) 

Тканини бавовняні і змішані побутові. 

Загальні технічні умови 

 

ДСТУ ГОСТ 30157.0:2003 

Полотна текстильні. Методи визначання 

зміни розмірів після мокрих оброблень 

або хімічного чищення. Загальні 

положення (ГОСТ 30157.0-95, IDT) 

 

ДСТУ 3482-96 

Стрічки оздоблювальні. Загальні технічні 

умови 

 

ДСТУ EN 12127:2009 

Матеріали текстильні. Тканини. 

Визначення маси на одиницю площі з 

використанням малих проб (EN 

12127:1997, IDT) 

 

ДСТУ EN ISO 13934-1:2018 (EN 

ISO 13934-1:2013, IDT; ISO 

13934-1:2013, IDT) 

Текстиль. Розривні властивості тканин. 

Частина 1. Визначення максимального 

зусилля та видовження за максимального 
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зусилля методом прямокутного шматка 

ДСТУ ISO 4915:2005 

Матеріали текстильні. Типи стібків. 

Класифікація та термінологія (ISO 

4915:1991, IDT) 

ГОСТ 6309-93 

Нитки швейные хлопчатобумажные и 

синтетические. Технические условия 

 

ГОСТ 16218.2-93 

Изделия текстильно-галантерейные. 

Метод определения линейной плотности 

и массы 

 

ГОСТ 16218.5-93 

Изделия текстильно-галантерейные. 

Метод определения разрывной нагрузки 

и разрывного удлинения при растяжении 

  

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 13514-93 

Ящики из гофрованого картона для 

продукции легкой промышлености. 

Технические условия. 

 

ТС А01JX.29956-154:2019 (01) 
ТС Міноборони “Тканина напіввовняна” 

ТС А01XJ.32412-093:2018 (01) 
ТС Міноборони “Застібка текстильна” 

ТС А01XJ.10024-064:2018 (01) 
ТС Міноборони  “Кокарда на  кашкет 

безкозирку” 
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. 

 

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

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

 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Технічні і якісні характеристики 

В залежності від розміру, асортименту матеріалів, зовнішнім виглядом  

та якістю виготовлення кашкет-безкозирка літній  з двома чохлами (далі - 

http://www.mil.gov.ua/content/tenders_2019/dz_z_t.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/tenders_2019/dz_z_t.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/tenders_2018/kokard_vms.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/tenders_2018/kokard_vms.pdf
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предмет)  повинен відповідати вимогам цієї ТС, технології виготовлення 

форменого одягу та зразку-еталону, затвердженого в установленому порядку.  

Предмет виготовляється з тканини напіввовняної. 

Для виготовлення предмета застосовуються матеріали, які наведені в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 –  Перелік та призначення матеріалів, з яких 

виготовляється предмет 

 
№ 

з/п 
Найменування матеріалу 

Нормативна документація 
Призначення матеріалу 

1 2 3 4 

1. Тканина напіввовняна 

ТС Міноборони “Тканина 

напіввовняна” ТС 

А01JX.29956-154:2019 

(01) 

Для денця, стінок, канта 

предмета 

2. 
Тканина костюмна 

камвольна напіввовняна 

ТС Міноборони “Тканина 

напіввовняна” ТС 

А01JX.29956-154:2019 

(01) 

Для околиша предмета 

3. 

Тканина бавовняна та 

змішана (поверхнева 

щільність не менше 

121г/м²), колір якої гарманує 

з кольором тканини верху 

п. 3.1.2.таблиця 3 цієї ТС 

Міноборони 
Для підкладки предмета 

та обробки зразків 

4. Термопласт 
п. 3.1.4. цієї ТС 

Міноборони 

Для околиша та стійки 

предмета 

5. Плівка 
п. 3.1.3. цієї ТС 

Міноборони 

Накладка для підкладки 

денця предмета 

6. Стрічка армована 
п. 3.1.5. цієї ТС 

Міноборони 

Для каркаса денця 

предмета 

7. 
Штучна шкіра чорного 

кольору 
п 3.1.6 цієї ТС Міноборони Для начільника предмета 

8. Текстильна застібка 25мм 

ТС Міноборони “Застібка 

текстильна” 

ТС А01XJ.32412-093:2018 

(01) 

Для застібання стійки 

предмета 

9. Кокарда металева 

ТС Міноборони “Кокарда 

на кашкет безкозирку” ТС 

А01XJ.10024-064:2018 

(01) 

Для предмета 

10. Оздоблююча репсова тасьма 
п. 3.1.1.таблиця 2 цієї ТС 

Міноборони  
Для околиша предмета 

11. 
Нитки армовані кольору 

тканини верху 44ЛХ; 45 ЛЛ 

ТС Міноборони “Нитки 

швейні” ТС А01XJ.31137-

063:2018 (01) Тип 1, Вид 3 

Для з’єднання деталей 

предмета 

12.  
Нитки бавовняні кольору 

тканини верху 

ТС Міноборони “Нитки 

швейні” ТС А01XJ.31137-

063:2018 (01) 

Для з’єднання деталей 

предмета 

http://www.mil.gov.ua/content/tenders_2019/dz_z_t.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/tenders_2019/dz_z_t.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/tenders_2018/kokard_vms.pdf
http://www.mil.gov.ua/content/tenders_2018/kokard_vms.pdf


ТС А01XJ.04770-XXX:2019 (01) 
 
 

8 

 

Примітка. За згодою замовника під час виготовлення предмета допускається 

застосування інших матеріалів та фурнітури за якістю не нижче, наведених у Таблиці 1. 

3.1.1. Для виготовлення околиша предмета застосовується тасьма 

оздоблювальна (репсова). 

 

Таблиця 2 – Показники якості тасьми оздоблювальної 

 

№ 
з/п 

Назва показника, одиниця виміру 
Значення 
показника 

Позначення документів,у 
яких визначено метод 
перевірки показників 

1 2 3 4 
1. Вміст складників сировинного 

складу, % 
поліестр 

 
100 

 
ДСТУ 3482 

2. Лінійна щільність, г/м, не менше 3,4 ГОСТ 16218.2 

3. 
Розривне навантаження, кгс, не 
менше 

70,0 ГОСТ 16218.5 

4. 
Видовження при максимальному 
розривному навантаженні %, не 
менше 

60,0 ГОСТ 16218.5 

 

3.1.2.  Для виготовлення підкладки предмета, а також для обробки 

зрізів використовується бавовняна щільна тканина полотняного 

переплетення (бязь) в тон тканини підкладки або чорного кольору, яка за 

показниками якості має відповідати вимогам таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Показники тканини бавовняної  
 

№ 

з/п 
Назва показника, одиниця виміру 

Значення 

показника 

Позначення документів,    

у яких визначено метод 

перевірки показників 

1 2 3 4 

1. 
Сировинний склад, %:  

бавовна 
100 ДСТУ ГОСТ 29298 

2. Поверхнева густина, г/м² 125 ± 10 ДСТУ EN 12127 

3. 

Розривне навантаження, Н 

за основою, не менше 

по утоком, не менше 

 

 

294 

196 

 

ДСТУ EN ISO 13934-1 

 

4. 

Зміна лінійних розмірів після 

вологої обробки, %, не більше: 

за основою   

по утоку 

 

- 3,5 

- 1,5 

 

 

ДСТУ ГОСТ 30157.0 

 

3.1.3.  Для виготовлення накладки для підкладки денця предмета 

застосовується поліетилен 100%, товщиною (0.18 ± 0,02) см. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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3.1.4.  Для виготовлення околиша та стінки предмета застосовується 

термопласт  товщиною (0,2 ± 0,05) см. 

 

3.1.5. Для виготовлення каркасу денця предмета застосовують стрічку 

армовану. 

 

3.1.6. Для начільника предмета застосовують штучну шкіру чорного 

кольору, яка за показниками якості має відповідати вимогам таблиці 4 

 

 Таблиця 4 – Показники штучної шкіри чорного кольору 
 

№ 

з/п 
Назва показника, одиниця виміру 

Значення 

показника 

Позначення документів,    

у яких визначено метод 

перевірки показників 

1 2 3 4 

1. Маса1 м², г ≥ 500 ГОСТ 17073-71 

2. 
Міцність зв’язку плівкового 

покриття з основою, Н/см (кгс/см) 
≤ 0,3 ГОСТ 17317-88 

3. Водотривкість, мм вод. ст. 
 

≤ 250 

 

ДСТУ ГОСТ 3816:2009 

(ИСО 811-81) 

 

 

 

3.2. Конструкційні особливості предмета 
 
3.2.1. Предмет виготовляють з костюмної камвольної напіввовняної 

тканини. Предмет складається з околиша з начільником зі штучної шкіри та 
з’ємного чохла. Чохол складається з денця овальної форми та трьох стінок. 
Кант завширшки 0,2 см із основної тканини вишивається в шов з’єднання 
денця із стінками. На околишу на 0,5 см від його нижнього краю та 2 см від 
верхнього  - канти навширшки 0,1 см, які імітують обшивку. Зверху околиша 
розташований кант шириною 0,5 см в якій встановлена армуюча стрічка. 
Начільник з низу та зверху околиша закріплено строчкою. 

На околишу прикріплюється оздоблювальна репсова тасьма шириною 3 
см. Вздовж шва з’єднання денця із стінками кашкету встановлено армовану 
стрічку відповідно до окружності денця. На передній частині кашкету 
прикріплена металева кокарда. Кашкет на підкладці. На денце підкладки 
нашито накладку з плівки, у шов пришивання якої встановлено 
маркувальний талон із зазначенням розміру кашкету. Предмет 
комплектується з додатковим змінним чохлом. 

 

3.2.2. Специфікацію та коди деталей крою кашкетів наведено в  

Таблиці 5. 
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Таблиця 5 – Специфікація конструкторської документації   

(деталей крою кашкета) 

№ 

з/п 

Код 

деталі 

Найменування деталей Кількість 

деталей 

крою 

1 2 3 4 

Деталі крою з тканини верху білого кольору: 

1. ВД Денце 1 

2. ВПЧС Передня частина стінки 1 

3. ВЗЧС Задня частина стінки 2 

4. ВК Кант 1 

Деталі крою з тканини верху чорного кольору: 

5. ВО Околиш  1 

Деталі крою з підкладкової тканини: 

6. ПД Денце  1 

7. ППЧС Передня частина стінки 1 

8. ПЗЧС Задня частина стінки 2 

Деталі крою зі штучної шкіри: 

9. ШШН Начільник  1 

Деталі крою з термопласту: 

10. ТПО Околиш 1 

11. ТПС Стійка 2 

Деталі крою з плівки: 

12. ПЛНД Накладка на денця 1 

 

3.2.3. Зовнішній вид деталей крою кашкета зображено на рисунку         

Д 1.1. додатку 1. 

 

4. ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ  

 

4.1. Лінійні розміри деталей предмета 

Лінійні виміри предмета у готовому вигляді повинні відповідати 

вимогам, що вказані додатку  на рисунку  Д 2.2. 

 

4.1.1. Кашкети за розмірами повинні виготовлятися відповідно  до 

типових фігур військовослужбовців, що наведені в таблиці 6. Відсоткове 

співвідношення розмірів кашкетів встановлює замовник. 
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Таблиця 6 – Розміри кашкетів 

 

№ 

п/п 
Розміри Обхват голови, см 

1 53 52 - 53 

2 54 53 - 54 

3 55 54 - 55 

4 56 55 - 56 

5 57 56 - 57 

6 58 57 - 58 

7 59 58 - 59 

8 60 59 - 60 

9 61 60 - 61 

10 62 61 - 62 
Примітка 1. Відсоткове співвідношення розмірів предмета та колір    встановлюється за 

вимогою замовника. 

Примітка 2. Предмет інших розмірів повинен виготовлятися за  вимогою замовника. 
 

 

4.2. Зовнішній вигляд предмета     
 
4.2.1. Схематичне зображення предмета наведене у додатку 2 на 

рисунку Д2.1 

 

4.2.2. Предмет за зовнішнім виглядом повинен відповідати вимогам цієї 

ТС та зразку-еталону. 

 

4.2.3.  Зовнішній вигляд  предмета наведене у додатку 2 на рисунку 

Д2.3 

4.2.4. Конструкторську документацію виконано в системі 

автоматизованого проектування (САПР) JULIVI. Розмноження лекал деталей 

предмета за розмірами записано на лазерному носії і є обов’язковим для 

виконання при виготовленні замовлення на  пошиття предмета для 

військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

4.2.5. Лінійні розміри предмета у готовому вигляді повинні відповідати 

показникам вказаним у таблиці Д.3. 

 

5. ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ  

 

5.1. Методи виробництва 

 

5.1.1. Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовується 

для виготовлення предмета здійснюється відповідно до ДСТУ ISO 4915:2005 

і ДСТУ ISO 4916:2005. 
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5.2. Особливості обробки  

 

Обробку  предмета здійснюють по вузловим методом. 

5.2.1. Ширина швів зшивання стінок 0,6 см. Припуски на шви зшивання 

стінок розпрасовують. 

 

5.2.2. З’єднують деталі передньої та задньої стінок підкладки швом 0,6 

см та настрочують на стінки верху швом 0,3 см від краю. 

 

5.2.3. Розташування кокарди та накладки зі штучної шкіри на підкладці 

– намічають по додаткових лекалах. 

 

5.2.4. Накладку на денце підкладки нашивають на відстані 1,5-2,0 см 

від країв накладки. 

 

5.2.5. З’єднують денце верху з денцем прокладки. 

 

5.2.6. Настрочують канат на денця швом 0,7 см від краю. 

 

5.2.7. З’єднують стінки верху з денцем швом 0,7 см. 

 

5.2.8. В шов з’єднання стінки і денця вшивають тасьму застібку. 

 

5.2.9. Відкриті зрізи денця та стінок обробляють косою тасьмою. 

 

5.2.10. Лінію згину околиша намічають та запрасовують. З’єднують 

околиш у коло. Прострочують канти по околишу і один вставляють армуючи 

стрічку. 

 

5.2.11. На стійку нашивають тасьму застібку. 

 

5.2.12. Термопласт з’єднують у коло та вкладають у околиш. 

 

5.2.13. Стійку поліетиленову закріплюють на термопласті. 

 

5.2.14. На начільнику намічають лінію прикладання околиша 

додатковими лекалами. 

 

5.2.15. Околиш настрочують на начільник знизу та зверху. 

 

5.2.16. На околиші закріплюють оздоблювальну репсову тасьму 

шириною 3 см. 
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5.2.17. Вдягають на околиш верхню частину кашкета. 

 

5.2.18. Армуючі стрічки вставляють до окружності денця. 

 

5.3. Вимоги безпеки 

 

5.3.1. Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог 

нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та 

матеріали, застосовані для виготовлення предмета, або на предмет у цілому. 

 

5.3.2. Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм 

людини та навколишнє природне середовище. 

 

5.4. Правила приймання 

 

Приймання предметів здійснюється відповідно до вимог цієї ТС 

Міноборони, наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 та 

договору про закупівлю. 

 

5.5. Методи контролю  

 

5.5.1. Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, 

визначених у цій ТС Міноборони. 

 

5.5.1. У разі відсутності в Україні випробувальних лабораторій, 

акредитованих на технічну компетентність та незалежність, або методик 

проведення випробувань показників (вимог), визначених у цій ТС, при 

узгодженні з розробником допускається проводити випробування  згідно з 

іншими, діючими в Україні стандартами, які дозволяють встановити 

показники, зіставні з вимогами цієї ТС Міноборони. 

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 (картонна коробка). Пакети 

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

час транспортування та зберігання. 
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У кожну коробку 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. 

 

6.2.1. Етикетка предмета 

Етикетка предмета  вшивається з правої внутрішньої сторони 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.  
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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; 

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”. 
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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 предмета 

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 предмета – 5 років від дати виготовлення 

за умови дотримання вимог транспортування та зберігання. 
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Додаток 1  

до підпункту 1.1. 

Зовнішній вид деталей крою кашкету 

 
 

Рисунок Д1.1 – Зовнішній вид деталей крою кашкету 
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Додаток 2 

до підпункту 4.2. 

 

Схематичне зображення предмета 

 

 
Рисунок Д2.1 – Схематичне зображення предмета 

 

 

 

 

 

 
Рисунок Д2.2 – Лінійні виміри предмета у готовому вигляді 
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Рисунок Д2.3 – Зовнішнє зображення предмета у готовому вигляді 
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Додаток 3 

до підпункту 4.1. 

Таблиця 5 – Виміри кашкетів у готовому вигляді 

 

 

№ 

з/п 

Найменування вимірів 

Розмір кашкета, см Допустиме 

відхиленн

я, см 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Довжина денця (Д.2) 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 ±0,3 

2. Ширина денця (Д.2) 24,8 25,1 25,4 25,7 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 ±0,3 

3. 
Висота стінки денця уздовж переднього шва 

(Д.2) 
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 ±0,3 

4. Висота стінки денця уздовж бокового шва (Д.2) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ±0,3 

5. Висота стінки денця уздовж заднього шва (Д.2) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ±0,3 

6. Висота околиша (Д.2) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 ±0,3 

7. 
Довжина внутрішнього кола та довжина 

начільника по колу (Д.2) 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ±0,5 

8. Ширина оздоблювальної тасьми  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 ±0,2 

9. Ширина начільника (Д.2) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ±0,3 

10. Ширина канту (Д.2) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ±0,1 

11. Ширина обробки стінок (Д.2) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ±0,2 

12. 
Ширина оздоблювального канта від низу 

околиша (Д.2) 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ±0,2 

 

 

 

 



Додаток 4 

до підпунктів 3.1. 
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1. ГОСТ 15139-69 “Пластмассы. Методы определения плотности 

(объемной массы)”. 

2. ISO 4593:1993 “Plastics - Film and sheeting - Determination of thickness 

by mechanical scanning”. 

3. ГОСТ 17073-71 “Кожа искусственная. Метод определения толщины и 

массы 1 м²”. 

4. ДСТУ ГОСТ 3816:2009 (ИСО 811-81) “Полотна текстильные. Методы 

определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств (ГОСТ 3816-81 

(ИСО 811-81), IDT)”. 

5. ГОСТ 12807-88 (ИСО 4915-81, ИСО 4916-82) “Изделия швейные. 

Классификация стежков, строчек и швов”. 

 

 


