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ВСТУП  

Цей технічний опис на дослідну партію (далі – ТО) розроблено з метою 
встановлення вимог до черевиків з високим берцями для осіб, які виконують 
роботи на технічній території арсеналів, баз та складів Збройних Сил України 
(далі – предмет) під час експериментального носіння з метою отримання оцінки 
черевиків щодо їх ергономічних властивостей. 

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

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

 
Познака документа 
 

 
Назва 

Наказ Міністерства 
оборони України від 
19.07.2017 № 375, 
зареєстрований 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 2589:2019 
(ISO 2589:2016, IDT) 

Шкіра. Фізичні та механічні випробування. 
Визначення товщини 

ДСТУ ISO 3376:2008 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Метод 
визначення границі міцності під час розтягування та 
відносного подовжування (ISO 3376:2002, IDT) 

ДСТУ EN ISO 
20344:2016 

Засоби індивідуального захисту. Методи 
випробування взуття 

ДСТУ ISO 17702:2007 Взуття. Метод випробування щодо водотривкості 
верху (ISO 17702:2003, IDT) 

ДСТУ 4057-2001 Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон 

ДСТУ ISO 1833-2:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. 
Частина 2. Трикомпонентні суміші волокон (ISO 
1833-2:2006, IDT) 

ДСТУ EN 12127:2009 Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на 
одиницю площі з використанням малих проб (EN 
12127:1997, IDT) 

ДСТУ ISO 1833-2:2009 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. 
Частина 2. Трикомпонентні суміші волокон (ISO 
1833-2:2006, IDT) 

ГОСТ 12023-93 (ИСО 
5084-77) 

Материалы текстильные. Полотна. Метод 
определения толщины 
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ДСТУ ISO 5084:2004 Текстиль. Визначення товщини текстильних 
матеріалів та виробів (ISO 5084:1996, IDT) 

ДСТУ ISO 11092:2005 Матеріали текстильні. Оцінювання фізіологічного 
впливу. Вимірювання теплового опору та водо-, 
паронепроникності в установленому режимі 
(методом виділення вологи на захищеній гарячій 
пластинці) (ISO 11092:1993, IDT) 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ДСТУ 4142:2002/ГОСТ 
7296:2003 

Взуття. Маркування, пакування, транспортування і 
зберігання (ГОСТ 7296-2003, IDT) 

 
Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому ТО Міноборони, перевіряють 

згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації ‒ каталогом національних 
нормативних документів. 

Якщо документ (нормативно-правовий акт або стандарт), на який є посилання у цьому 
ТО Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий 
документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

 

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

  

У цьому ТО Міноборони умовні позначення та скорочення наведені у тексті. 
 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Технічні та якісні характеристики 

 

3.1.1. Загальні вимоги 

 

Черевики за зовнішнім виглядом, конструкцією, розмірами, комплектацією, 
асортиментом матеріалів, а також інших складових частин, що використовуються 
для його виготовлення, та якістю виготовлення повинен відповідати вимогам 
цього ТО Міноборони. 

Берці, союзка, задинка черевиків із шкіри великої рогатої худоби чорного 
кольору, з комбінованими берцями, з м’яким кантом із синтетичного матеріалу. 

Черевики на черно-помаранчевий шнурках, на кожній півпарі розташовано 

пластмасові вшивні 4 пари петель для шнуровки. Підкладка виготовлена із 
синтетичного текстильного матеріалу (поліестер 100%). Формована вкладна 

тришарова устілка. Підошва двошарова (ходовий шар та проміжний шар - 

поліуретан) литтєвого методу кріплення. 
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3.1.2. Зовнішній вигляд 

 

За зовнішнім виглядом черевики повинні відповідати додатку 1. 
 

3.1.3. Технічні вимоги 

 

3.1.3.1. Черевики повинні виготовлятися за типовою технологією 
виробництва взуття литтєвого методу кріплення.  

Черевики в парі мають бути однаковим за розміром, повнотою, структурою і 
кольором матеріалів, добре відформованим, обробленим, без плям, складок і 
зморшок, всі однотипні деталі повинні бути однаковими по щільності, товщині, 
формі та розмірам. 

Підноски і задники у взутті повинні бути стійкими. Шнурки повинні бути з 
синтетичних ниток, з термічно обробленими наконечниками.  

Черевики вихідного 42 розміру за лінійними вимірами повинні відповідати 

вимогам, зазначеним у таблиці 1.  
 

Таблиця 1. Основні лінійні розміри виробу вихідного 42 розміру. 
 

Висота взуття, мм 

 

Висота задника, 
мм 

   Висота задинки, мм Висота черевиків по лінії  заднього 
контуру, мм 

110 ± 5 35±3 

 

50 ± 3 75±5 

Примітка 1. Висота черевиків вимірюється з внутрішнього боку черевиків по середній вертикальній 
лінії, яка проведена від верхнього канту берців до основної устілки. 
Примітка 2. Висота накладних задинок в черевиках вимірюється із зовнішнього боку по середній 
вертикальній лінії  п'яткової частини, яка проведена від верхнього краю задинок до підошви.  

  

3.1.3.2. При узгодженні з замовником допускається змінювати фасон 
підошви без зміни параметрів виробів.  

 

3.1.4. Розміри предмета 
 

3.1.4.1. Черевики виготовляються в середній повноті та у штихмасовій 
системі нумерації із одночасним дублюванням розмірів в метричній системі 
нумерації, що вказано в таблиці 2. 

Таблиця 2. Розміри виробу. 
 

Найменування 
системи 

Розмір 

Штрихмасова 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Метрична 230 235 245 250 255 265 270 275 285 290 295 300 
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3.1.4.2. На вимогу замовника допускається виготовлення взуття інших 
розмірів. 

 

3.1.5. Вимоги до матеріалів 

 

3.1.5.1. Черевики виготовляються з матеріалів, визначених цим ТО 

Міноборони. Якість матеріалів має відповідати вимогам цього ТО Міноборони. 

 

3.1.5.2. Для виготовлення черевиків повинні використовуватись наступні 
матеріали: 

 

Таблиця 3. Фізико-механічні показники шкіри для верху взуття (берці 
союзка, задинка предмету) 

 
 

№ 

з/п 
Найменування показника Характеристика, норма Методика перевірки 

1 Товщина, мм 1,8-2,0 

ГОСТ 938.15-70/(ДСТУ 
ISO 2589:2019 (ISO 

2589:2016, IDT)) 

2 Межа міцності при 
розтягуванні, 10 МПа  

 

не менше 1,5 ГОСТ 938.11-69/(ДСТУ 
ISO 3376:2008) 

3 Водопроникність, хв.  не менше 180 ГОСТ 938.22-71/(ДСТУ 
EN ISO 20344:2016 п.6.13; 
ДСТУ ISO 17702:2007; EN 

ISO 5403-1) 

4 Колір Чорний  

 

Таблиця 4. Фізико-механічні показники нетканого матеріалу для 
дублювання (міжпідкладка союзок, берець, задинок предмету) 

 

№  
з/п Найменування показника Характеристика, норма 

 

Методика перевірки 

1 Вміст складників 
сировинного складу 

синтетичного матеріалу  

 

Поліестер 100% 

ДСТУ 4057-2001 

(ДСТУ ISO 1833-2:2009) 
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2 

Щільність  290 ± 30 г/ м² 

 (ГОСТ 3811-72 (ИСО 
3932-76, ИСО 3933-76, 

ИСО 3801-77) (ДСТУ EN 
12127:2009)) 

3 
 Товщина  1,0 ± 0,2 мм 

ГОСТ 12023-93/ДСТУ ISO 

5084:2004 

 

Таблиця 5.  Фізико-механічні показники штучного матеріалу на основі 
нейлону із вологовідштовхуючою обробкою  (м’яка вставка, клапан 

предмету) 

 

№  
з/п Найменування показника Характеристика, норма 

 

Методика перевірки 

1 

Склад  Поліамід  100% 

ДСТУ 4057-2001 

(ДСТУ ISO 1833-2:2009) 

2 

Матеріал для дубляжу  Поліестер, 100% 

 ДСТУ 4057-2001 (ДСТУ 
ISO 1833-2:2009) 

3 
Поверхнева густина 350 ± 15 % г/м² 

ДСТУ EN 12127:2009 

4 
Товщина  1,0 ± 0,2 мм 

ГОСТ 12023-93 ДСТУ ISO 
5084-77 

 

Таблиця 6.  Фізико-механічні показники тасьми (петля на мякій ставці 
предмета) 
 

№  
з/п Найменування показника Характеристика, норма 

 

Методика перевірки 

1 
Склад  Поліамід  або 

Поліестер100% 

ДСТУ 4057-2001 

(ДСТУ ISO 1833-2:2009) 

2 
Ширина  15,0 ± 2,0 мм 

 

3 
Колір  чорний  
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Таблиця 7.  Фізико-механічні показники підкладки в берці предмета 

 

№  
з/п Найменування показника Характеристика, норма 

 

Методика перевірки 

1 

Склад  

Поліамід  - не менше 
33% 

Поліестер – не більше 
67% 

ДСТУ 4057-2001 

(ДСТУ ISO 1833-2:2009) 

2 
Товщина  2,5 ± 0,3 мм 

ГОСТ 12023-93 

(ДСТУ ISO 5084-77) 

3 

Щільність матеріалу 300 ± 10% г/м² 

(ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-

76, ИСО 3933-76, ИСО 
3801-77) 

 4 Колір  помаранчевий 

 

Таблиця 8.  Фізико-механічні показники підкладки під союзку предмета 

із нетканого матеріалу 

 

№  
з/п Найменування показника Характеристика, норма 

 

Методика перевірки 

1 

Щільність матеріалу 300 ± 10% г/м² 
ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-

76, ИСО 3933-76, ИСО 
3801) 

 

Таблиця 9.  Фізико-механічні показники ущільнювача м'якої вставки 

 

№  
з/п Найменування показника Характеристика, норма 

 

Методика перевірки 

1 

Товщина для деталей 
демпферу, клапану 

5-10 мм 

ГОСТ 12023-93  

ДСТУ ISO 5084-77 

 

2 

Щільність для деталей 
демпферу, клапану 

25 ± 10% кг/м³ 

 

ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-

76, ИСО 3933-76, ИСО 
3801-77) (ДСТУ EN 

12127:2009) 
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3 Товщина для деталей м'якої 
вставки 

7-10 мм 

(ГОСТ 12023-93 ДСТУ 
ISO 5084-77) 

4 

Щільність для деталей м'якої 
вставки 

100 ± 10% кг/м³ 

(ГОСТ 3811-72 (ИСО 
3932-76, ИСО 3933-76, 

ИСО 3801-77) (ДСТУ EN 

12127:2009)) 

 

3.1.5.3. Внутрішній карман предмета із нетканийого матеріалу  щільністю 

300 ± 10% г/м² (ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801). 

3.1.5.4. Петлі для шнуровки пластмасові вшивні, колір чорный.  

3.1.5.5. Шнурок плетений черно-помаранчевий діаметр 4 ± 0,5 мм , 

довжиною 1400 ± 50 мм , з розривним навантаження, не менше 550Н (ГОСТ 
16218.5-93). 

3.1.5.6. Проміжна деталь на петлі матеріал  еластичний закритопористий 
пінополієтилен товщиною 2 ± 15%, щільністю 210 г/м² ± 15%  (ГОСТ 3811-72 

(ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77) (ДСТУ EN 12127:2009)). 

3.1.5.7. Задник термопластичні матеріали 1,8 - 2,0 мм Т (ГОСТ 7065-81). 

3.1.5.8. Підносок композитний матеріал 200 Дж (ДСТУ EN ISO20345:2016). 

3.1.5.9. Супінатор металевий (ГОСТ 12.4.032-77). 

3.1.5.10. Основна устілка з антипрокольного штучного матеріалу. Опір 
проколу у готовому виробі не менше 1100Н (ДСТУ EN ISO20345:2016). 

3.1.5.11. Вкладна устілка тришарова формована верхній шар: тканина 

(поліестер або поліамід). Проміжний шар: вісколатекс. Нижній шар: тканина – 

віскоза/поліестер щільністю 1540 ± 200 г/м². 

3.1.5.12. Підошва двошарова проміжний шар – поліуретан щільністю 
поліуретану 0,42 г/см³ ± 10 % (ГОСТ 267-73). Колір – чорний. Ходовий шар – 

поліуретан щільністю поліуретану 1,1 г/см³ ± 10 % (ГОСТ 267-73). Колір 

помаранчевий. 

3.1.7. Вимоги до маркування 

 

3.1.7.1. Маркування предмета повинно відповідати вимогам цього ТО 

Міноборони. 
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3.1.7.2. Маркування взуття здійснюють нанесенням клейма (штампа) або 
методом друку на маркувальну стрічку незмивною білою фарбою. Клеймо 
повинно бути чітким протягом всього терміну експлуатації.  

 

3.1.7.3. Клеймо наносять з внутрішньої сторони взуття на штаферку або 

клапан під застібку-блискавку а маркувальна стрічка пришивається під штаферку. 

 

3.1.7.4. Маркування розміру повинно бути чітким та дублюватися на підошві 
взуття в геленочній частині. Допускається наносити на підошві найменування 
підприємства-виробника. 

 

3.1.7.5. Зміст маркування: 

клеймо (маркувальна стрічка) повинно містити: 
товарний знак або найменування підприємства-виробника; 
розмір взуття в штихмасовій та метричній системі; 
повноту взуття; 
місяць і рік виготовлення (останні дві цифри); 
 

3.1.7.6. Доповнення в маркуванні, зміна місця розташування та способів 
нанесення допускається лише за погодженням з замовником. 

 

3.1.7.7. Маркування індивідуальної тари (коробки) наносять на етикетку, 
приклеєну до неї. Етикетка повинна містити наступну інформацію, надруковану 
державною мовою: 

товарний знак або найменування підприємства-виробника та його поштову 
адресу; 

найменування підприємства-постачальника; 
повне найменування предмета; 
розмір в метричній та штихмасовій системах нумерації; 
повноту; 
колір; 
позначення нормативно-технічної документації на предмет; 
місяць і рік виготовлення (останні дві цифри); 
номер договору/контракту МОУ, дата у форматі – дд.мм.рррр. 
 

3.1.7.8. Дані змінного характеру допускається проставляти штампом. 

 

3.1.7.9. Транспортне маркування - відповідно до вимог ГОСТ 14192. 

 

3.1.7.10. Допускається нанесення на індивідуальну та транспортну упаковку 
іншої додаткової інформації про підприємство-виробника або про предмет, який в 
неї запакований. 
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3.1.8. Вимоги до пакування 

 

Предмет упаковується попарно в індивідуальну коробку з коробкового або 
гофрованого картону. 

Для пакування індивідуальних коробок повинна застосовуватися 

транспортна тара (ящик) з гофрованого картону. Предмети упаковують по 5 пар 
в ящик. 

Особливі вимоги до пакування встановлюються замовником. 
 

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 в цілому. 
Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та 

навколишнє природне середовище. 
 

3.3. Правила приймання 

 

Приймання предметів здійснюється відповідно до вимог цього             
ТО Міноборони, договору про закупівлю, укладеного між замовником та 
постачальником (виробником). 

 

3.4. Методи контролю 

 

Контроль за якістю здійснюються відповідно до вимог, визначених у цьому 
ТО Міноборони. 

Випробування показників якості матеріалів та фурнітури, з яких 
виготовляється предмет, здійснюється відповідно до вимог національних 
стандартів, наведених у пункті 3.1.5. цього ТО. 

За погодженням із розробником дозволяється здійснювати перевірку 
відповідності предмета вимогам цього ТО Міноборони у випробувальних 
лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за 
зіставними (аналогічними) методиками контролю якості предмета, передбаченими 
в національних або міжнародних стандартах. 

 

 

3.5. Умови транспортування та зберігання 

 

Транспортування предметів здійснюють відповідно до вимог та правил 
перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту і забезпечують 
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їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних 
середовищ. 

Зберігання предметів здійснюється у складських вентильованих 
приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та 
атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на відстані не 
менше 1 метру від опалювальних пристроїв, 0,2 метра від підлоги. 

 

3.6. Гарантії постачальника (виробника) 
 

Гарантійний строк експлуатації предмета становить 1 рік. Постачальник 
(виробник) гарантує відповідність якості предметів вимогам цього ТО 

Міноборони за умови дотримання замовником умов експлуатації, 
транспортування та зберігання. 
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                                                                                              Додаток 1 

                                                                                                       До пункту 3.1.2. 
 

Зовнішній вигляд предмета 

 

 

 
 

Рисунок Д1.1 – Зовнішній вигляд черевиків 
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Додаток 2 

Бібліографія 

1. ГОСТ 938.15-70 “Кожа. Метод определения толщины образцов и 
толщины кож в стандартной точке” 

2. ГОСТ 938.11-69 “Кожа. Метод испытания на растяжение” 

3. ГОСТ 938.22-71 Кожа. Метод определения водопромокаемости и 
водопроницаемости в динамических условиях 

4. ГОСТ 7065-81 “Нитроискожа-Т обувная. Технические условия” 

5. ГОСТ 267-73 “Резина. Методы определения плотности” 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу розробки спеціального та захисного спорядження управління 
розвитку речового майна Головного управління розвитку та супроводження 
матеріального забезпечення Збройних Сил України (керівник розробки) 
майор                                                                                                         Роман Козулин 

 

 

Заступник начальника відділу спеціального та захисного спорядження управління 
розвитку речового майна Головного управління розвитку та супроводження 
матеріального забезпечення Збройних Сил України  
капітан                                                                                                           Леся Шапіна 

 

 

Начальник відділу стандартизації речового майна управління розвитку речового 
майна Головного управління розвитку та супроводження матеріального 
забезпечення Збройних Сил України  
майор                                                                                                         Марина Ковтун 

 


