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ПЕРЕДМОВА 

 

I. Розроблено: Головним управлінням розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення Збройних Сил України.  
Розробники: О.Самко (керівник розробки), Р.Козулін (перевірив). 

 

II.Назва та позначення технічної специфікації: 

“Технічна специфікація на “Рукавиці спеціальні ” ТС А01XJ.32477-

181:2019(01)  

 

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі: 

“Рукавиці спеціальні” ТС А01XJ.32477-181:2019 (01). Додатково може бути 

зазначена інша інформація про предмет. 

 

Затверджено “____” _____________2019 року. 

Введено в дію “____” ____________2019року. 

Строк зберігання ─ постійно. 

 

IV. Код предмета закупівлі за ВПР 01.002.003-2014 (01): 32477 (Protective 

gloves for firefighters). 

 

V. Ця технічна специфікація використовується 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 речового 

забезпечення. 

 

VI. Ця технічна специфікація не може бути повністю або частково 

відтворено, тиражовано і поширено організаціями або приватними особами без 

дозволу Міністерства оборони України. 
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ВСТУП 

  

Ця технічна специфікація (далі – ТС) розроблена з метою встановлення 

вимог до рукавиць спеціальних(далі – предмет), який буде застосовуватись 

військовослужбовцями Збройних Сил України (далі – військовослужбовці 

ЗСУ). 

Ця ТС поширюється як на предмет в цілому так і на його складові 

частини та матеріали. 

Предмет є засобом індивідуального захисту людини у вигляді рукавичок, 

який складається з матеріалів, здатних забезпечити захист кистей рук та 

частини перепліччя людини від дії термічних чинників (полум’я, контактна 

теплота, конвективна теплота, інфрачервоне випромінювання, бризки 

розплавленого металу тощо), вода та поверхнево-активні речовини, хімічні 

речовини (кислоти, луги, нафтопродукти тощо), мікроорганізми, бруд та  

механічні ушкодження (стирання, розривання, проколювання, різання ручним 

та механізованим інструментом, в тому числі автоматичними ножами, пилами 

тощо). Предмет використовується в комплекті бойового індивідуального 

екіпірування як засіб захисту рук військовослужбовців штатних пожежних та 

рятувальних команд Міністерства оборони та Збройних Сил України. 

Предмет повинен використовуватися в комплексі з іншими складовими 

комплекту індивідуального оснащення військовослужбовців Збройних Сил 

України, для досягання максимальної сумісності та ефективності під час 

несення служби та виконання бойових завдань. 

Предмет може використовуватися військовослужбовцями Збройних Сил 

України як у складі комплекту індивідуального оснащення військовослужбовця 

Збройних Сил України, так і окремо від інших елементів оснащення. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Позначення 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 

ВСТ 01.301.002-2009 (01) 

Організація та проведення військових (дослідних) 

випробувань предметів речового майна. Основні 

положення 

ДСТУ ГОСТ 

28846:2009 (ИСО 

4418-78) 

Перчатки и рукавицы. Общие технические условия 

(ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), IDT) 
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ДСТУ EN 407:2005  
Спеціальні рукавички для захисту від термічного 

впливу (тепла та/чи полум’я) 

ДСТУ EN 

659:2017/Поправка № 

1:2017 (EN 659:2003 + 

A1:2008/AC:2009, IDT) 

Захисні рукавички для пожежників. Загальні 

технічні вимоги та методи випробування 

ДСТУ 2057-92 Застібки текстильні. Загальні технічні умови 

ДСТУ EN 12562:2018 (EN 

12562:1999, IDT)  

 

ДСТУ 4057-2001 

 

ДСТУ ISO 4915:2005 

 

Текстиль. Параарамідні філаментні нитки. Методи 

випробування 

 

Матеріали текстильні. Метод ідентифікації 

волокон 

 

Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація 

та термінологія (ІSO 4915:1991, ІDT) 

 

ДСТУ ISO 4916:2005 

 

Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація та 

термінологія (ІSO 4916:1991, ІDT) 

ДСТУ ISO 3758:2005 
Матеріали  текстильні. Маркування символами 

щодо догляду (ISO 3758:1991, IDT) 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

 
 
Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС, перевіряють згідно з 

офіційним виданням національного органу стандартизації ‒ каталогом національних 
нормативних документів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесені зміни, 
треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

 

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цій ТС умовні позначення та скорочення наведені у тексті. 

 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Технічні та якісні характеристики 

 

3.1.1. Загальні вимоги 

 

Предмет за конструкцією, розмірами, зовнішнім виглядом, 

номенклатурою матеріалів, а також інших складових частин, що 

використовуються для його виготовлення та якістю виготовлення повинен 

відповідати вимогам цього ТО та рівням експлуатаційних властивостей згідно 
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ДСТУ EN 407:2005 та ДСТУ EN 659:2017.  

За конструкцією предмет (відповідно ДСТУ EN 659:2017) є рукавицями, 

які виготовлені з тканин, матеріалів мембранної структури, трикотажних 

полотен, нетканих матеріалів, композиційних матеріалів, утворених 

синтетичними волокнами та полімерними речовинами. 

Предмет складаються з пакету матеріалів, що вкривають тильну, 

долоннучастини, зап'ясток та нижнюю частинупередпліччя. 

Рукавиці спеціальні складаються з манжети, тильної частини, посилювача 

тильної частини, тильної частини зап'ястка, долонної частини, напалку 

великого пальця, накладки напалку великого пальця. Для захисту пальців та 

забезпечення ергономічності виробу з тильної сторони у виробі передбачено 

середні частини пальців, які з'єднюються з верхніми частинами пальців, а також 

стрілки вказівного пальця та мізинця та стрілки між вказівним і середнім 

пальцями, між середнім і підмізинним пальцями, між підмізинним пальцем і 

мізинцем. 

 

3.1.2. Зовнішній вигляд 

 

За зовнішнім виглядом предмет повинен відповідати додатку 1. 

 

3.1.3. Розміри  предмета 

 

Предмет виготовляється в трьох розмірах, відповідно до типових  

величин обхватів кисті правої руки людини, наведених у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Розміри рукавиць спеціальних 
 

Розміри Обхват кисті правої руки, мм 

10 від  250 до 270 

11 від 270 до 290 

12 від 290 до 310 

 
Примітка 1. Предмети інших розмірів виготовляються за вимогою замовника. 
Примітка  2. Відсоткове співвідношення розмірів встановлюється замовником. 

 

3.1.4. Лінійні виміри 

 
За лінійними вимірами предмет повинен відповідати вимірам, наведеним 

у додатку 2.  
   

3.1.5. Вимоги до матеріалів  

 
3.1.5.1 Предмет виготовляється з матеріалів, визначених цією ТС. Якість 
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матеріалів має відповідати вимогам цієї ТС. 
Перелік матеріалів та вимоги до якості матеріалів наведені у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Перелік матеріалів та вимоги до якості матеріалів 
 

№ 
з/п 

Назва матеріалу та фурнітури Нормативна документація 

1. Тканина арамідна  Підпункт 3.1.5.2 цієї ТС 

2. 
Матеріал параарамідний с 
покриттям сілікон-карбон 

Підпункт 3.1.5.3 цієї ТС 

3. Матеріал мембранної структури Підпункт 3.1.5.4 цієї ТС 

4. 
Матеріал нетканий 
теплоізоляційний 

Підпункт 3.1.5.5 цієї ТС 

5. 
Матеріал ара мідний 
підкладковий 

Підпункт 3.1.5.6 цієї ТС 

6. Нитки Підпункт 3.1.5.7 цієї ТС 

 
3.1.5.2. Тканина термостійка та вогнетривка з арамідних волокон 

(допускається використовувати від 2 до 5% антистатичних волокон) для 
деталей захисного основного шару. 

 
3.1.5.3. Матеріал параарамідний зі  зносостійким покриттям Сілікон 

Карбон для забезпечення підвищених антиабразивних властивостей для 
деталей долонной частини захисного додаткового шару долонної частини. 

 
3.1.5.4. Матеріал мембранної структури для водотривкого шару - 

водотривка паропроникна мембрана  з вогнетривкими властивостями.  
 
3.1.5.5. Матеріал теплоізоляційний з вогнетривкими властивостями для 

прокладкового теплоізоляційного шару предмета. 
 
3.1.5.6. Матеріал термостійкий та вогнетривкий з арамідних волокон для 

підкладкового шару предмета. 

 

3.1.5.7. Текстильна застібка, що застосовується для застібання хлястику 

манжети та регулювання прилягання виробу в області зап'ястку виготовляється 

зі 100% поліаміду з вогнетривким оздобленням.  

 

3.1.5.8. Для пошиття предмета застосовуються параарамідні або арамідні 

нитки, що забезпечують якість предмета відповідно до нормативних 

документів. 
Примітка. Відхилення кольорів ниток та фурнітури предмета мають бути погоджені 

та затверджені замовником. Заміна одного матеріалу іншим в пакеті допускається за 
узгодженням з замовником при умові забезпечення не погіршення захисних властивостей та 
рівня якості виробу. 
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3.1.6. Основні вимоги до виготовлення предмета 

 

Предмет виготовляють відповідно до вимог цієї ТС. 

Класифікація та видистібків, строчок і швів, що застосовуються – згідно 

ДСТУ ISO 4915 та ДСТУ ISO 4916.  

Шви зшивання деталей виконуються прямою однолінійною човниковою 

строчкою, частота 3-4 стібка на 10 мм. Підсилюючі накладки настрочуються 

прямою однолінійною човниковою строчкою на відстані (2±1) мм від краю. 

Еластична тасьма настрочується двонитковою однолінійною зигзагоподібною 

човниковою строчкою.  

Шви зшивання деталей з шарів пакету матеріалів виконуються прямою 

однолінійною човниковою строчкою частотою 3-4 стібка на 10 мм. Шви 

обшивання деталей настрочуються шириною (3±1) мм прямою однолінійною 

човниковою строчкою частотою 3-4 стібка на 10 мм. 

Усі кінці швів, а також розриви швів, фіксуються зворотним стібком. 

За узгодженні з замовником допускається змінювати методи обробки без 

зміни зовнішнього вигляду і параметрів виробу. 

 

3.1.7. Деталі крою предмета 

 

Спеціфікація деталей крою предмета наведені в таблиці 3. Позначення 

деталей наведено в додатку4. 

 

Таблиця 3 − Специфікація деталей предмета 

 

№ 

з/п 

Найменування деталі Кількість 

Лекал Деталей 

крою 

1 2 3 4 

Деталі крою з тканини арамідної 

1 Манжета 1 8 

2 Хлястик 1 4 

3 Кінець хлястика 1 2 

4 Тримач рамки 1 1 

5 Напалок великого пальця 1 2 

7 Середня частина великого пальця 1 2 

8 Верхняя частина великого пальця 1 2 

10 Тильна частина зап'ястка 1 2 

11 Посилювач тильної частини 1 2 

12 Тильна частина 1 2 

13 Середня частина вказівного пальця 1 2 

14 Середня частина середнього пальця 1 2 

15 Середня частина підмізинного пальця 1 2 
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16 Середня частина мізинця 1 2 

17 Верхня частина вказівного пальця 1 2 

18 Верхня частина середнього пальця 1 2 

19 Верхня частина підмізинного пальця 1 2 

20 Верхня частина мізинця 1 2 

21 Стрілка вказівного пальця 1 2 

22 Стрілкаміжвказівним і середнімпальцями 1 2 

23 Стрілка між середнім і підмізинним 

пальцями 

1 2 

24 Стрілкаміжпідмізинним пальцем та 

мізинцем 

1 2 

25 Стрілка мізинця 1 2 

1Деталі крою з матеріалу параарамідного з покриттям сілікон-карбон 

6 Накладка напалку великого пальця 1 2 

9 Долонна частина 1 2 

Деталі крою з матеріалу нетканого теплоізоляційного 

 Середня частина великого пальця 1 2 

 Тильна частина зап'ястка 1 2 

 Середня частина вказівного пальця 1 2 

 Середня частина середнього пальця 1 2 

 Середня частина підмізинного пальця 1 2 

 Середня частина мізинця 1 2 

Деталі крою з матеріалу арамідного з покриттям сілікон-карбон 

 Підкладка тильної частини 1 2 

 Підкладка долонної частини 1 2 

 

 3.1.8. Вимоги до маркування 

 

3.1.8.1. Маркування предмета повинно відповідати вимогам цієї ТС. 

Для маркування готового предмета повинні застосовуватися: 

етикетка; 

товарний ярлик; 
пакувальний лист (для групи спакованих предметів). 
 
3.1.8.2. Етикетка та товарний ярлик мають містити таку інформацію: 
назва предмета; 
емблема Збройних Сил України; 
вид предмета; 
розмір предмета; 
сировинний склад; 
номер договору/контракту МОУ; 
номер партії; 
дата виготовлення у форматі – мм.рррр (мм –  номер місяця, рррр –  рік); 
назва виробника, країна виробництва; 
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назва постачальника, його адреса (зазначається у випадку, якщо 
постачальник не є виробником); 

символи по догляду за предметом, згідно з ДСТУ ISO 3758 (лише для 
етикетки); 

позначення “ДОСЛІДНИЙ ЗРАЗОК № Д”, де Д – номер дослідного 
зразка; 

напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ” (лише для етикетки). 
Етикетка білого кольору повинна бути виготовлена зі стійкого до зносу 

поліестерового або поліамідного матеріалу з поверхневою щільністю не менше 
ніж 50 г/м

2
. Етикетка предмета, насторочується на праву задню частину 

підкладки стінки на відстані (1,5 см ± 0,5 см) від з’єднувального шва підкладки, 
над начільником.  

Товарний ярлик білого кольору виготовлений з картону  щільністю не 

менш 75 г/м
2
 та кріпиться  до предмета біля заднього шва полів капелюха 

пістолетом для кріплення ярликів на ярликотримачі так, щоб під час складання 

та пакування  ярлик був зовні та мав розміри (5,0 см х 9,0 см) ± 0,2 см. 

 

 
 

Рисунок 1 − Зовнішній вигляд етикетки предмета та її розміри. 

 

 

3.1.8.3. Пакувальний лист має містити таку інформацію: 

назва предмета; 

емблема Збройних Сил України; 

вид предмета; 

кількість предметів в упаковці; 

сировинний склад; 

номер договору/контракту МОУ; 

номер партії; 

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

назва виробника, країна виробництва; 
назва постачальника, його адреса (зазначається у випадку, якщо 

постачальник не є виробником); 
 
3.1.8.4. Інформація на етикетці, товарному ярлику та у пакувальному 

листі повинна бути надрукована державною мовою. 
 
3.1.9. Вимоги до пакування 
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Пакування повинно відповідати вимогам цієї ТС. 
Кожен предмет покладений на картонну вставку повинен пакуватись у 

коробку з картону по 2 штуки, потім складаються в ящик по 12 коробок. 
Група предметів пакується в ящик  з гофрованого картону згідно з ГОСТ 

13514 з відповідним позначенням інформації згідно з ГОСТ 14192 та тієї, що 
зазначена в пакувальному листі. 

До кожної картонної упаковки вкладається пакувальний лист. 
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 у цілому. 

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

 

3.3. Правила приймання 

 
Приймання предметів здійснюється відповідно до вимог цієї ТС, 

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

 

3.4. Методи контролю 

 

Контроль за якістю здійснюються відповідно до вимог, визначених у цієї 

ТС. 

Випробування показників якості матеріалів та фурнітури, з яких 

виготовляється предмет, здійснюється відповідно до вимог національних 

стандартів, наведених у пункті 3.1.5. цієї ТС. 

За погодженням із розробником дозволяється здійснювати перевірку 

відповідності предмета вимогам цієї ТС 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 

 

3.5.1. Транспортування предмета у пакуванні здійснюють усіма видами 

критого транспорту згідно із правилами, що існують на цих видах транспорту. 

3.5.2. Умови зберігання предмета – в опалюваних та вентильованих 

приміщеннях за температури від 10 °С до 25 °С та відносній вологості повітря 

від 25% до 75%. 
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Не дозволяється зберігання  предмета в одному приміщенні з хімічно-

активними речовинами. 

 

3.6. Гарантії постачальника (виробника) 

 

Гарантійний термін зберігання предмету визначається умовами договору 

про закупівлю. Постачальник (виробник) повинен гарантувати відповідність 

предмет вимогам цієї ТС за умови дотримання замовником умов зберігання 

визначених у цій ТС. 
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Додаток 1 

до пункту 3.1.2 

 

Зовнішній вигляд предмета 

 

 
 

а                                                                          б 

 

Рисунок Д1.1 – Зовнішній вигляд предмета:  а – вигляд тильної сторони; б – 

вигляд долонної сторони 
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Додаток 2 

до підпункту 3.1.4 

 

Таблиця Д21.1 – Лінійні виміри предмета 

 

№ 

виміру 
Найменування виміру 

Розмір  Допустиме 

відхилення, 

мм 
10 11 12 

1 Довжина з тильного 

боку, мм 

330 340 350 ± 5 

2 Обхват на рівні суглобів 

кисті, мм 

300 310 320 ± 3 

3 Довжина великого 

пальця з тильного боку, 

мм 

95 100 105 ± 3 

4 Довжина вказівного 

пальця з тильного боку, 

мм 

90 90 95 ± 3 

5 Довжина середнього 

пальця з тильного боку, 

мм 

100 105 110 ± 3 

6 Довжина підмізинного 

пальця з тильного боку, 

мм 

95 100 105 ± 3 

7 Довжина мізинця з 

тильного боку, мм 

80 80 85 ± 3 

8 Довжина великого 

пальця з долонного 

боку, мм 

105 110 115 ± 3 
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Додаток 3 

до підпункту 3.1.4 

 
Місця лінійних вимірів 

 
 

 
 

 

Рисунок Д3.1 ‒ Місця лінійних вимірів предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТС А01XJ.32477-181:2019(01) 

17 

 

Додаток 4 

до підпункту 3.1.7 

 
Позначення деталей предмета 

 

 
 

Рисунок 4.1. – Схематичні зображення та позначення деталей предмета. 

 


