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ВСТУП 

 

Цим ТО Міноборони встановлені вимоги до сумки адміністративної (далі – 

предмет), а також на її 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 ГОСТ 28631:2006 Сумки, валізи, портфелі, ранці, папки, 
вироби дрібної шкіргалантереї. Загальні 
технічні умови  

ГОСТ 13514-93 Ящики из гофрированного картона для 
продукции легкой промышленности. 
Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ТС 01XJ.06908-098:2018 (01) Тканина поліамідна. Технічна специфікація 
Міністерства оборони України 

ТС 01XJ.17223-062:2018 (01) Фурнітура пластикова. Технічна 
специфікація Міністерства оборони України 

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

ТС 01XJ.03537-083:2018 (01) Застібки-блискавки. Технічна специфікація 
Міністерства оборони України 

ТС 01XJ.32412-093:2018 (01) Застібка текстильна. Технічна специфікація 
Міністерства оборони України 

 
Примітка. 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. 
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2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

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

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Призначення  
  Предмет входить до складу бойового єдиного комплекту, що визначено 

наказом Міністерства оборони України від 29.04.2016 № 232 “Про речове 
забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України” (зі змінами), 
військовослужбовців Збройних Сил України та призначений для експлуатації 
військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, 
правоохоронних органів. 

 

3.2. Класифікація (види предмета) 
  Предмет виготовляється у двох типах, які відрізняються один від одного 

розміром предмета та п’яти видах, які відрізняються один від одного кольором 
основного матеріалу. Види та типи предмета визначені у таблицях 1 та 2.  

Таблиця 1 – Кольори видів предмета 

Вид предмета Назва кольору 

Вид 1 Coyote 

Вид 2 Olive green 

Вид 3 Black 

Вид 4 ММ-14 

Вид 5  ММ-16Ф 
Примітка 1. Заміни кольорів дозволяються лише за погодження із замовником. 
Примітка 2. Предмети інших кольорів можуть виготовлятись за вимогою замовника. 

 

Таблиця 2 – Розмірні характеристики предмета 

Тип предмета Розмір предмета (ШхВхГ) (±1см) Об’єм (літри) 
Тип 1 35х24х6 6 

Тип 2 45х28х10 12 

Примітка 3: Для закупівлі предмета на дослідну партію для проведення військових 
(дослідних) випробувань використовується лише один тип та вид предмета. 

 

3.3. Технічні та якісні характеристики 

 

3.3.1. Конструкція предмета 

3.3.2. За конструкцією предмет є сумкою (чохлом) для  транспортування 
документів, ноутбуку тощо. 

3.3.3. Ззовні на фронтальній частині розташований відкидний клапан, який  
закриває внутрішні кишені. Клапан закривається за допомогою двох 
пластикових пряжок типу “фастекс”, розташованих знизу клапана. На клапані 
знаходиться кишеня, яка закривається на застібку “блискавка”. На відстані  
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(2±0,5) см від застібки “блискавка” знизу розташована текстильна застібка типу 
“велкро” довжиною (13±0,5) см та шириною (2,5±0,5) см для розміщення 
прізвища військовослужбовця. Зверху клапана знаходиться ручка для 
транспортування предмета. 

3.3.4. На задній частині предмета розташована кишеня, яка закривається на 
застібку “блискавка”. На задній частині предмета, у нижній частині справа, 

розташована емблема Збройних Сил України. 
3.3.5. На внутрішній частині предмета знаходяться два основних 

відділення для розміщення документів, ноутбуку, паперу тощо. Відділення 
мають проміжний шар для відокремлення один від одного. 

3.3.6. На лицьовій стороні внутрішньої частини предмета зверху, на 
відстані 1 см від верху зрізу розташована кишеня, яка закривається на застібку 
“блискавка”. Знизу кишені на відстані (2±0,5) см розташовані дві великі кишені 
для розміщення блокнотів тощо. На двох великих кишенях розташовані кишені 
для розміщення дрібних речей (ручки, олівці, ножиці, мультитул тощо).  

3.3.7. З обох боків предмета вшита стрічка текстильна, яка виконує 
функцію перенесення предмета на плечі. З одного боку стрічки текстильної 
розташована пластикова фурнітура типу “фастекс” для можливого від’єднання 
від сумки. Текстильна стрічка може ховатися у кишеню, розташовану збоку 
предмета. 

 

3.4. Лінійні виміри 

За лінійними вимірами предмет повинен відповідати вимірам, наведеним у 
таблиці 2, та зовнішньому вигляду, наведеному у додатку 1. 

 

3.5. Вимоги до матеріалів 

Основним матеріалом є 100% поліамідна  тканина,  яка   відповідає 1 типу 

показників якості згідно із технічною специфікацією Міністерства оборони 
України ТС 01XJ.06908-098:2018 (01). 

 

3.6. Вимоги безпеки  
Предмет повинен відповідати медичним вимогам безпеки для здоров’я і 

життя людин, згідно із чинним законодавством України.  
 

3.7. Правила приймання  
Приймання предмета здійснюється згідно з вимогами цього ТО 

Міноборони, наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 та 
договору про закупівлю.  

Із кожної партії вибирається до 5% предметів, що перевіряються на 
відповідність вимогам цього ТО Міноборони. 

Партія може бути забракована, коли необхідні параметри не відповідають 
вимогам цього ТО Міноборони або умови постачання виконані не в повному 
обсязі. 
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3.8. Методи контролю за якістю  
3.8.1. Контроль за якістю проводиться згідно цього ТО Міноборони, вимог 

договору замовника про поставку.  
3.8.2. Контроль лінійних вимірів предмета проводиться згідно таблиці 2. 

3.8.3. Постачальник повинен надати висновки та протоколи випробувань 
на предмет відповідно до переліку стандартів та параметрів, що передбачені цим 
ТО Міноборони і визначають характеристики сировини та матеріалів, з яких 
виготовлений предмет.  

3.8.4. 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) методами контролю якості предмета, передбаченими 
національними або міжнародними стандартами.  

3.8.5. У разі відсутності в Україні випробувальних лабораторій, 
акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за методами 
контролю якості предмета передбачених цим ТО Міноборони, дозволяється 
здійснювати перевірку відповідності предмета вказаними лабораторіями поза 
сферою їх акредитації.  

 

3.9. Вимоги до пакування  

3.9.1. Для пакування предмета застосовують первинну та транспортну 
тару.  

3.9.2. 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.  

3.9.3. Пакування повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 28631. 
3.9.4. Кожен предмет повинен пакуватись у пакет (первинна тара) із 

поліетиленової плівки. Пакети закриваються у будь-який спосіб, що забезпечує 
збереження предмета під час транспортування та зберігання. 

3.9.5. Група предметів по 10 штук повинна пакуватись в окрему картонну 
упаковку (транспортна тара) згідно з ГОСТ 13514, з відповідним позначенням 
інформації згідно з ГОСТ 14192 та тієї, що зазначена в пакувальному листі. 

3.9.6. До кожної картонної упаковки вкладається пакувальний лист. 
Пакувальний лист повинен містити таку інформацію: 
назва предмета; 

емблема Збройних Сил України; 
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; 
вид предмета. 
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Інформація у пакувальному листі повинна бути надрукована державною 
мовою. 

3.9.7. Особливі вимоги до пакування встановлюються замовником. 
3.9.8. Транспортне маркування здійснюється згідно з ГОСТ 14192 із 

нанесенням маніпуляційного знака “Берегти від вологи”.  
3.9.9. Вимоги до пакування предмета, передбачені цим ТО Міноборони, 

застосовуються у разі його закупівлі Міністерством оборони України або 
Збройними Силами України. 

 

3.10. Маркування 

3.10.1. Маркування предмета повинно відповідати вимогам цього ТО 

Міноборони. 

3.10.2. Для маркування готового предмета повинні застосовуватися: 
етикетка предмета (рис.1); 

товарний ярлик предмета (рис.2). 
Примітка: для закупівлі дослідної партії предмета, дозволяється наносити додаткове 

маркування. 
 

3.10.3. Етикетка предмета містить таку інформацію: 
назва предмета; 

емблема Збройних Сил України; 
ННН (національний номенклатурний номер); 
сировинний склад; 
номер договору/контракту МОУ; 
номер партії; 
дата виготовлення у форматі – мм.рррр (мм – номер місяця, рррр – рік); 
назва виробника, країна виробництва; 
вид предмета; 

напис на білому полі ”ДОСЛІДНИЙ ЗРАЗОК”; 

напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ”. 
 

 
Рисунок 1 –  Зовнішній вигляд етикетки предмета та її розміри 

 

3.10.4. Товарний ярлик на комплект містить таку інформацію: 
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назва предмета; 

емблема Збройних Сил України; 
вид предмета; 

ННН (національний номенклатурний номер); 
сировинний склад; 
номер договору/контракту МОУ; 
номер партії; 
дата виготовлення у форматі – мм.рррр (мм – номер місяця, рррр – рік); 
назва виробника, країна виробництва; 
напис на білому полі ”ДОСЛІДНИЙ ЗРАЗОК”; 

напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ”. 
 

 
Рисунок 2 –  Зовнішній вигляд товарного ярлика предмета та його розміри 

 

3.10.5. Етикетка предмета має білий колір. Написи на етикетці мають 
чорний колір. 

3.10.6. Етикетка предмета вшивається посередині верхнього шва 

основного відділення. 

3.10.7. Товарний ярлик виготовлений із картону. 
3.10.8. Етикетка повинна бути виготовлена із картону або зі стійкого до 

зносу поліестерового або поліамідного матеріалу із поверхневою щільністю не 
менше ніж 50 г/м2. 

3.10.9. Інформація, що міститься на етикетці предмета, повинна легко 
читатися протягом усього строку експлуатації предмета. 

3.10.10. Інформація на етикетці, товарному ярлику повинна бути 

надрукована державною мовою. 
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4. Транспортування та зберігання 

4.1. Зберігання предметів здійснюється у складських сухих, чистих, 
добре вентильованих приміщеннях при температурі від 5 °С до 25 °С і відносній 
вологості повітря від 60 % до 65 %, на стелажах або дерев’яних настилах 
штабелями максимальною висотою 4,5 м. 

4.2. Спеціальні правила і строки зберігання: предмети повинні бути 
захищені від потрапляння прямих сонячних променів, впливу пари, газів і 
хімічних речовин. 

4.3. Строк періодичного огляду, контролю, переконсервації – не 
встановлюється. 

 

5. Гарантії виробника 

5.1. Виробник забезпечує відповідність якості предмета вимогам цього 
ТО Міноборони та гарантує строк експлуатації не менше одного року з дати її 
чинності, в разі дотримання умов експлуатації, транспортування та зберігання. 

5.2. Гарантійний строк зберігання – 5 років від дати виготовлення у разі 
дотримання умов транспортування та зберігання. 

5.3. За згодою виробника та замовника можлива зміна правил 
обчислювання гарантійних строків у договірних документах. 
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Додаток 1 до пункту 3.4 

 

Орієнтовний зовнішній вигляд предмета 

 
Рисунок Д1.1 – Орієнтовний зовнішній вигляд предмета. Вид спереду (у закритому 

стані) 
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Продовження додатка 1 

 

 
Рисунок Д1.2 – Орієнтовний зовнішній  вигляд предмета. Вид спереду (у 

розкритому стані) 
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Продовження додатка 1 

 

 
Рисунок Д1.3 – Орієнтовний зовнішній  вигляд предмета ззаду (у розкритому 

стані) 
 


