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ПЕРЕДМОВА 

I. Розроблено: Головним управлінням розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення Збройних Сил України за результатами перегляду 

технічного опису “Рукавички шкіряні білого кольору” від 19.06.2017                      

(Інв. № 121).  

Розробники технічного опису: В. Білан (керівник розробки); Є. Єлькін 

(перевірив). 

Перегляд здійснили: М. Ковтун, Ж. Ковган. 

ІІ. Назва та позначення технічної специфікації Міністерства оборони 

України:  

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Рукавички 

шкіряні білого кольору” ТС А01XJ.67975-XXX:2019 (01)”.  
 

ІІІ. Приклад запису назви предмета при закупівлі: 

“Рукавички шкіряні білого кольору” (Вид 1) ТС А01XJ.67975-XXX:2019 

(01)", де Вид 1 – позначення кольору рукавичок шкіряних. Додатково може 

бути зазначена інша інформація про предмет. 

IV. Затверджено “____” _____________ 20___ року. 

Введено в дію “____” _____________ 20___ року. 

Строк зберігання – постійно. 

V. Код предмета закупівлі за: 

 

ВПР  01.002.003‒2014(01): 67975 Рукавички парадні (Gloves, dress). 

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України 

застосовується Міністерством оборони України, Збройними Силами 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. 



ТС А01XJ.67975-XXX:2019 (01)                                                                                   

4 

 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ………………………………………………………………………... 5 

1. Нормативні посилання………………………………………………….. 5 

2. Умовні позначення та скорочення……………………………………... 6 

3. Вимоги до предмета…………………………………………………….. 6 

 3.1. Технічні та якісні характеристики………………………………… 6 

 3.2. Вимоги екологічної безпеки……………………………………….. 10 

 3.3. Правила приймання………………………………………………… 10 

 3.4. Методи контролю за якістю……………………………………….. 10 

 3.5. Вимоги до пакування та маркування………………………............ 10 

 3.6. Умови транспортування та зберігання………………………......... 12 

 3.7. Гарантії постачальника (виробника)…………………………........ 12 

Додаток  1 Лінійні виміри предмета……………………………………… 13 

Додаток  2 Специфікація деталей крою предмета……………………..... 14 

Додаток  3 Контроль лінійних вимірів предмета ………………………. 17 

Додаток  4 Маркування предмета ……………………………………….. 18 

Додаток  5 Бібліографія…………………………………………………… 19 



ТС А01XJ.67975-XXX:2019 (01)                                                                                   

5 

 

ВСТУП 

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України                    

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

шкіряних білого кольору (далі – предмет) для військовослужбовців Збройних 

Сил України, а також до його складових частин та матеріалів, що 

застосовуються для його виготовлення. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Познака документа Назва 

Наказ Міністерства оборони 

України від 19.07.2017 № 375,  

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України від 01.12.2017  

за № 1461/31329 

Про затвердження Порядку здійснення 

контролю за якістю речового майна, що 

постачається для потреб Збройних Сил 

України 

ДСТУ ISO 4915:2005 Матеріали текстильні. Типи стібків. 

Класифікація та термінологія  

ДСТУ ISO 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. 

Класифікація і термінологія (ISO 

4916:1991,IDT) 

ДСТУ ISO 3376:2008 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. 

Метод визначення границі міцності під час 

розтягування та відносного подовжування 

ДСТУ ISO 15700:2005 Шкіра. Метод випробування на тривкість 

фарбовання. Тривкість фарбовання до дії 

води 

ДСТУ 3402-96 (ГОСТ 30454-

97) 

Шнури плетені. Загальні технічні умови 

ТС А01XJ.16782-094:2018 (01) 

 

Технічна специфікація Міністерства оборони 

України “Стрічка еластична” 

ТС А01XJ.31137-063:2018 (01) Технічна специфікація Міністерства оборони 

України “Нитки швейні” 

Примітка. Якщо документ (нормативно-правовий акт або стандарт), 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 

Предмет за конструкцією, розмірами, комплектацією, асортиментом 

матеріалів і фурнітури, зовнішнім виглядом (кольором) та якістю виготовлення 

повинен відповідати вимогам цієї ТС Міноборони, основам промислових 

методів по вузлової обробки одягу та зразку-еталону. 

3.1.1. Конструкція та зовнішній вигляд 

Предмет в умовах промислового виробництва виготовляють з 

натуральної шкіри (козячої). Шкіра має бути відмінною вичинки, на вивороті 

бархатиста. Шкіра повинна бути м’якою на дотик, тягучою, повністю 

продубленою, пофарбованою та не містити дефектів, які погіршують зовнішній 

вигляд та характеристики виробу.  

Рукавички мають швидко одягатися і зніматися без будь-яких проблем. 

Усередині рукавичок нічого не повинно терти і колоти. На руках рукавички 

мають сидіти акуратно, облягаючи кисті рук. Кисті рук в одягнених рукавичках 

мають вільно повертатися в різних напрямках без дискомфорту в районі 

суглобів. Пальці так само відмінно мають згинатися без будь-яких факторів, що 

заважають комфорту і ергономіці рук.  

За якісними показниками матеріал повинен відповідати вимогам [1] і [2] 

додатку 5.  

Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовуються до 

виготовлення предмета, мають відповідати ДСТУ ISO 4915 та ДСТУ ISO 4916. 

За конструкцією предмет складається з тильної та долонної частин, 

напалка, стрілок та накладок. На тильній частині для кращого прилягання до 

руки пристрочений ряд стрічки еластичної, яка прокладена також по всьому 

периметру манжети виробу. 

Деталі предмету зшиваються за допомогою двох паралельними строчок, 

відстань першої строчки від краю (1,0 ± 2,0) мм, частота строчки 3 ‒ 4 стібки на 

1,0 см шву, відстань між строчками (2,0 ± 3,0) мм (код стібка 301). 

Повне з’єднання тильної та долонної частин предмета з одночасним 

пристрочуванням стрілок до тильної частини виконується через крайнім 

(внутрішнім) методом, відстань строчки від краю (1,0 ± 2,0) мм, частота строчки 

4 ‒ 5 стібків на 1,0 см шву (код стібка 301). 

Стрічка еластична насторочується двонитковою однолінійною 

зигзагоподібною човниковою строчкою (код стібка 304). 

Низ манжету предмета обробляється швом упідгин з відкритим зрізом 

прямою однолінійною човниковою строчкою (код стібка 301), частота строчки 

3 ‒ 4 стібки на 1,0 см шву. 
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Усі шви виконуються армованими швейними нитками, які мають  

відповідати вимогам ТС Міноборони “Нитки швейні” ТС 

А01XJ.31137‒063:2018 (01), та у тоні який гармонує з кольором основного 

матеріалу.  

Усі кінці швів, а також розриви швів, фіксуються зворотним стібком. 
Відповідність кольору матеріалу, з якого виготовляється предмет  

повинен відповідати затвердженому зразку. Додатковий матеріал, нитки та 
фурнітура, яка використовується у предметі, повинні відповідати кольору 
основного матеріалу.  

За згодою розробника, під час виготовлення предмета допускається 
застосування інших матеріалів та методи обробки, які не погрішать якість 
предмета, без зміни його зовнішнього вигляду та технологічних параметрів.  

Предмет виготовляється без поділу на ґатунки, при цьому повинен 
відповідати вимогам, що пред’являються до предметів першого ґатунку. 

Зовнішній вигляд предмета зображено на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд предмета 

3.1.2. Види предмета 

Предмет має тільки один вид, який позначають колір основного матеріалу 

відповідно до таблиці 1.  

Таблиця 1 – Види предмета 

Вид предмета Умовна назва кольору 

Вид 1 Білий 

Примітка. Відповідність кольору визначається шляхом порівняння із затвердженими 

в установленому порядку зразками. 
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3.1.3. Розміри предмета 

За розмірами предмет повинен виготовлятися у п’яти типових розмірах 

рук людини та відповідати вимогам таблиці 2 цієї ТС Міноборони. Відсоткове 

співвідношення розмірів предметів встановлюється замовником. 

  

Таблиця 2 – Розміри предмета 

 
Умовне позначення розміру 

предмету 
S M L XL XXL 

Обхват кисті правої руки (мм) 190 ‒ 210 210 ‒ 230 230 ‒ 240 240 ‒ 260 260 ‒ 270 

 

Примітка 1. Виріб інших розмірів предмета виготовляється за вимогою замовника. 

Примітка 2. Відсоткове співвідношення розмірів предмета встановлюється 

замовником. 

 

3.1.4. Лінійні виміри предмета 

Предмет повинен відповідати лінійним вимірам, що наведені в додатку 1. 

 

3.1.5. Специфікація деталей крою предмета 

Специфікація деталей крою предмета наведена в додатку 2. 

 

3.1.6. Основні вимоги до виготовлення предмета 

Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовуються до 

виготовлення предмета, мають відповідати ДСТУ ISO 4915 та ДСТУ ISO 4916. 

Предмет виготовляється без поділу на ґатунки, при цьому повинен 

відповідати вимогам, що пред’являються до предметів першого ґатунку. 

 

3.1.7. Вимоги до матеріалів і фурнітури 

Предмет виготовляється з матеріалів і фурнітури, перелік яких наведено в 

таблиці 3. Якість матеріалів і фурнітури має відповідати вимогам цієї 

ТС Міноборони (наведено у підпунктах 3.1.7.1 – 3.1.7.4). 

 

Таблиця 3 – Перелік та призначення матеріалів і фурнітури, з яких 

виготовляється предмет 
 

№  
з/п 

Назва матеріалу та фурнітури Призначення матеріалу 

1 2 3 

1. Шкіра натуральна Для деталей крою предмета 

2. Стрічка еластична  Для манжету 

3. Шнур плетений поліефірний Для петель кріплення предмету до спорядження 

4. Нитки швейні  
Для зшивання деталей крою предмета, 

прокладання оздоблювальних строчок 

 

Примітка. За погодженням із розробником ТС Міноборони та замовником при 

виготовленні предмета допускається застосування інших матеріалів та фурнітури, за якістю 

не нижче вказаних у цій таблиці. 
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3.1.7.1. Шкіра натуральна  

Для предмета застосовується натуральна шкіра. Шкіра повинна бути 

м’якою на дотик, тягучою, повністю продубленою, пофарбованою та не містити 

дефектів, які погіршують зовнішній вигляд та характеристики виробу. За 

якісними показниками матеріал повинен відповідати вимогам таблиці 4. 

 

Таблиця 4 – Показники якості шкіри натуральної 
 

№ з/п 
Назва показника,  

одиниця виміру 

Значення 

показника 

Позначення документів,   у 

яких визначено метод 

перевірки показників 

1 2 3 4 

1. Шкіра натуральна, козяча 100% 100  [1], [2] додатку 5 

2. Товщина матеріалу, мм 0,7 ± 0,2 [1], [2] додатку 5 

3. 
Міцність лицьового шару при 

розтягуванні в 10 МПа, 
не менше 1,0 

ДСТУ ISO 3376 
[1] додатку 5 

4. 
Міцність при розтягуванні в            

10 МПа, 
не менше 1,25 

ДСТУ ISO 3376 
[1] додатку 5 

5. 
Подовження при напрузі в                

10 МПа, % 
не менше 40,0 

ДСТУ ISO 3376 
[1] додатку 5 

6. 
Стійкість фарбування до  

сухого тертя 
не менше 4 балів 

ДСТУ ISO 15700 
[1] додатку 5 

7. 
Стійкість фарбування до 

мокрого тертя 
не менше 3 балів 

ДСТУ ISO 15700 
[1] додатку 5 

8. Масова доля вологи не більше 16 % [1] додатку 5 

9. 
Масова частка речовин, що 
екстрагуються органічними 

розчинниками (жир), у межах 
в межах 12 ‒ 20 % [1] додатку 5 

10. Масова доля окису хрому не менше 3 % [1] додатку 5 

 

3.1.7.2. Стрічка еластична 

Стрічка еластична шириною (5,0 ± 1,0) мм білого кольору застосовується 

у виробі на тильній частині по лінії зап’ястка з внутрішньої сторони та 

вшивається в манжет. За показниками якості стрічка еластична має відповідати 

вимогам ТС Міноборони “Стрічка еластична” ТС А01XJ.16782-094:2018 (01). 

 

3.1.7.3. Шнур плетений поліефірний 

Шнур плетений поліефірний, у кольорах предмета, шириною                            

(5,0 ± 6,0) мм та товщиною (1,5 ± 2,0) мм застосовується у виробі для 

формування петель кріплення виробу до спорядження, та відповідає вимогам 

ДСТУ 3402 “Шнури плетені. Загальні технічні умови”. 
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3.1.7.4. Нитки швейні 
Для виготовлення предмета, а саме: зшивання деталей крою, прокладання 

оздоблюваних строчок та пришивання стрічки еластичної, застосовуються 
нитки швейні, які за показниками якості мають відповідати вимогам                          
ТС Міноборони “Нитки швейні” ТС А01XJ.31137‒063:2018 (01).  

 
3.2. Вимоги безпеки 
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. 

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та 
навколишнє середовище. 

 
3.3. Правила приймання 
Приймання предметів здійснюється згідно з вимогами цієї 

ТС Міноборони, наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 та 
договору про закупівлю, укладеного між замовником та постачальником 
(виробником). 

 
3.4. Методи контролю за якістю 
Контроль за якістю проводиться згідно з вимогами цієї ТС Міноборони, 

договору про закупівлю. 
Контроль лінійних вимірів проводиться згідно з таблицею Д1.1.             

додатка 1. 
Випробування показників якості матеріалів та фурнітури, з яких 

виготовляється предмет, здійснюється відповідно до вимог національних 
стандартів, наведених у пункті 3.1.7. 

За погодження з розробником дозволяється здійснювати перевірку 
відповідності предмета вимогам цієї ТС Міноборони у випробувальних 
лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за 
зіставними (аналогічними) методами контролю якості предмета, 
передбаченими в національних або міжнародних стандартах. 

 
3.5.  Вимоги до пакування та маркування 
 
3.5.1. 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 10 штук пакується в транспортну тару (окремий 
поліпропіленовий або текстильний мішок). У кожний пакет вкладається 
пакувальний лист відповідно до вимог цієї ТС Міноборони. 
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За погодженням із замовником можуть встановлюватися інші вимоги до 
пакування. 

 
3.5.2. 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. 

Гаряче тиснення по шкірі повинно наноситися на кожну тильну частину 
виробу згідно з вимогами додатку 4. 

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. 

 
3.5.2.1. Етикетка предмета 
Етикетку з маркуванням закріплюється на долонній частині лівої 

рукавички зсередини швом, яким підшивається манжет. 
Інформація на етикетці предмета повинна бути надрукована державною 

мовою. 
Етикетка повинна бути виготовлена зі стійкого до зносу матеріалу 

(поліефір або поліамід) з поверхневою щільністю не менше ніж 50 г/м
2
. 

Етикетка має білий колір, написи на ній мають чорний колір. Інформація, що 
міститься на етикетці предмета, повинна легко читатись протягом усього 
строку експлуатації предмета. Розміри етикетки: (80 ± 2) мм х (30 ± 2) мм.  

Етикетка предмета містить таку інформацію: 
назва предмета; 
емблема Збройних Сил України; 
розмір предмета; 
вид предмета; 
ННН (номенклатурний номер НАТО); 
сировинний склад; 
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 (якщо виробник не є постачальником); 
напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ”; 
біле поле для підпису. 

3.5.2.2. Товарний ярлик 
Товарний ярлик містить таку інформацію: 
назва предмета; 
емблема Збройних Сил України; 
розмір предмета; 
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вид предмета; 
ННН (номенклатурний номер НАТО); 
сировинний склад; 
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”. 
 
3.5.2.3. 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; 
вид предмета; 
ННН (номенклатурний номер НАТО); 
сировинний склад; 
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”. 
 
3.6. 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 мають зберігатися на стелажах, та бути захищені від прямого 
потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи 
та хімічних речовин. 

 
3.7. 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 

Таблиця Д1.1 – Лінійні виміри предмета відповідно до цифрових 

позначень, наведених на рисунку Д1.1 

Умовне 

позначення 

розміру предмету 
S M L XL XXL Допуски 

а, мм 210 220 225 235 240 ±5 

b, мм 190 210 220 240 250 ±3 

c, мм 67 69 70 72 74 ±2 

d, мм 80 84 87 90 93 ±2 

e, мм 90 94 97 100 103 ±2 

f, мм 94 97 90 93 96 ±2 

g, мм 69 71 73 75 77 ±2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д1.1 – Схематичне зображення предмета із цифровими позначеннями 

лінійних вимірів 
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Додаток 2 

до пункту 3.1.5 

 

Специфікація деталей крою предмета 

Таблиця Д2.1 – Деталі крою предмета, наведених на рисунку Д2.1 

 
1. Шнур плетений поліефірний 6. Напалок 

2. Тасьма еластична  7. Накладка напалку 

3. Тасьма еластична  8. Стрілка № 1 

4. Тильна частина 9. Стрілка № 2 

5. Долонна частина 10. Підкладка долонної частини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д2.1 – Схематичне зображення деталей крою предмета               

(розмір предмета L) 
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 Продовження додатку 2 

 

Специфікація деталей крою предмета 

Таблиця Д2.1 – Специфікація деталей крою предмета 

№  

п/п 
Найменування деталей 

Кількість 

деталей крою 

Кількість 

лекал 

1 Тильна частина 1 1 

2 Долонна частина 1 1 

3 Напалок 1 1 

4 Накладка напалку 1 1 

5 Стрілка №1 3 3 

6 Стрілка №2 3 3 

7 Підкладка долонної частини 1 1 

 

 

Рисунок Д2.1 – Ескізи деталей крою предмета зі шкіри (розмір предмета L) 
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Продовження додатку 2 

 

 

Рисунок Д2.2 – Ескізи деталей крою предмета зі шкіри (розмір предмета L) 
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Додаток 3  

до пункту 3.4.2 

 

Контроль лінійних параметрів предмету 

 

Контроль лінійних параметрів предмету проводять вимірюванням 

відповідно маркерів, зазначених на рисунку Д3.1 

Довжина рукавички “a” вимірюється лінійкою від точки A, манжетної 

частини, до вершини середнього пальця E1. 

Обхват предмету по ширині “b” вимірюється еластичною лінійкою 

(стрічкою). Еластична лінійка (стрічка) проходить через точки B1, B2 та 

замикається на зовнішній поверхні кисті. 

Довжина великого пальця “с” вимірюється лінійкою від його вершини С1 

до його основи С2. 

Довжини пальців: d, e, f, g вимірюються лінійкою на тильній стороні 

предмету, від вершин D1, E1, F1, G1 до основ D2, E2, F2, G2 відповідно, в 

місцях, вказаних на рисунку Д3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д3.1 – Схематичне зображення лінійних параметрів предмету 



ТС А01XJ.67975-XXX:2019 (01)                                                                                   

18 

 

 

Додаток 4 

до пункту 3.5.2 

 

Маркування предмета 

 

Гаряче тиснення по шкірі повинно наноситися на кожну тильну частину 

виробу згідно з рисунком Д4.1. На вимогу замовника при виготовленні 

предмету для його маркування допускається застосування інших варіантів 

тиснення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д4.1 – Гаряче тиснення по шкірі (розмір предмета L) 
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Додаток 5 

 

 

Бібліографія 

1. ГОСТ 15092-80 “Кожа для перчаток и рукавиц. Технические условия”. 

2. ДСТУ ГОСТ 28846:2009 (ИСО 4418-78) “Перчатки и рукавицы. Общие 

технические условия”. 

 


