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ВСТУП  

 

Цей технічний опис на дослідну партію (далі – ТО) розроблено з метою 
встановлення вимог до рукавичок зимових білого кольору (далі – предмет) під 
час експериментального носіння особовим складом штатних підрозділів 

почесної варти або військових оркестрів Збройних Сил України з метою 
отримання оцінки предмета щодо його ергономічних властивостей. 

Цей ТО поширюється як на предмет в цілому так і на його складові 
частини та матеріали. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

Познака документа 

 

 

Назва 

ДСТУ 4057-2001 

 

Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон 

 
ДСТУ EN 12127:2009 Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на 

одиницю площі з використанням малих проб (EN 
12127:1997, IDT) 
 

ТС А01XJ.31137-
063:2018 (01) 

Технічна специфікація Міністерства оборони України 
“Нитки швейні” 

 

2. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Загальні вимоги 

Предмет виготовляється з гладкопофарбованого трикотажного кулірного 
полотна (або комбіновані з шкірою білого кольору) з підкладкою з 
трикотажного полотна типу «фліс». 

Предмет складається з тильної та долонної частин, напалка та стрілок. 

На тильну частину предмета з внутрішньої сторони по лінії зап’ястка 

настрочена еластична тасьма. 

Низ манжету оброблено швом упідгин з відкритим зрізом з вшиванням 

еластичної тасьми по периметру. 
 

2.2. Зовнішній вигляд 

За зовнішнім виглядом предмет повинен відповідати зображенню на 
Рисунку Д1. 

 

2.3. Розміри предмета 

Предмети виготовляються у відповідності до розмірної сітки замовника. 
 

2.4. Типи предмета  
Предмет виготовляється двох типів, які відрізняються один від одного 

матеріалом для виготовлення долонної частини та внутрішньої частини напалка 
предмета: тип А –із основного матеріалу (гладкопофарбованого трикотажного 
кулірного полотна), тип Б – із натуральної шкіри білого кольору. 
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2.5. Вимоги до матеріалів 
 

2.5.1. Предмет виготовляється з матеріалів визначених цим ТО. Перелік 
матеріалів та вимоги до якості матеріалів наведені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Перелік матеріалів та вимоги до якості матеріалів 

 

№ 
з/п 

Назва матеріалу та 
фурнітури 

Вимоги до матеріалу 
Призначення 

матеріалу 

1. 
Гладкопофарбоване 
трикотажне кулірне 
полотно  

Поверхнева щільність 170-
180 гр/м² (ДСТУ EN 12127), 
сировинний склад: бавовна - 
не менше 92 %, еластан - не 
більше 8 % (ДСТУ 4057), 
білого кольору 

Для виготовлення 
предмета 

2. 

Гладкопофарбоване 
трикотажне ворсове 
начісне полотно 
типу «фліс» 

Поверхнева щільність  
260±10 гр/м² (ДСТУ EN 
12127), сировинний склад: 
поліестер – 100 %  
(ДСТУ 4057) 

Для підкладки 
предмета 

3. Тасьма еластична  Ширина (5±1) мм 

Для зменшення 
об’єму предмета по 
лінії зап’ястка на 
тильній частині 
предмета   
(з внутрішньої 
сторони) та по 
верхньому краю 
манжет  

4. 
Шкіра білого 
кольору  

- 

Для долонної 
частини та 
внутрішньої частини 
напалка предметів 
типу Б 

5. 
Нитки швейні: 
Тип 3, Вид 1;  
Тип 1, Вид 3 

Технічна специфікація 
Міністерства оборони 
України “Нитки швейні”  
ТС А01XJ.31137-063:2018 
(01) 

Для виготовлення 
предмета  

 

2.6. Правила приймання 

Приймання предметів здійснюється відповідно до умов договору про 
закупівлю, укладеного між замовником та постачальником (виробником). 
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Додаток 1 

до пункта 2.2 

 

 

Зовнішній вигляд предмета 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок Д1 – Зовнішній вигляд предмета 


