
 
МІН ІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРА ЇНИ  

 

Н А К А З  
 
 

19.08.2014 р.                            м. Київ         № 541 
 
 

Про прийняття на забезпечення 
Збройних Сил України 
бронежилетів 
 
 

Відповідно до Указу Президента України від 13 травня 2014 року 
№ 468 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
28 квітня 2014 року “Про заходи щодо підвищення ефективності планування 
в секторі безпеки і оборони”, з метою забезпечення Збройних Сил України 
бронежилетами, враховуючи позитивні результати випробувань 
бронежилетів “Корсар М3-1-4”, “Корсар М3м-1-4”, “Корсар М3с-1-4”, 
“Корсар 1-4”, 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 
1. Прийняти на забезпечення Збройних Сил України: бронежилет 

“Корсар М3-1-4” (код предмета постачання за Класифікатором озброєння, 
військової техніки та майна Міністерства оборони України – Т415Б403Y, 
національний номенклатурний номер – 8470 61 004 6247); 

бронежилет “Корсар М3м-1-4” (код предмета постачання за 
Класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства 
оборони України – Т415Б405Y, національний номенклатурний номер – 
8470 61 010 5072); 

бронежилет “Корсар М3с-1-4” (код предмета постачання за 
Класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства 
оборони України – Т415Б407Y, національний номенклатурний номер – 
8470 61 010 5073); 

бронежилет “Корсар-1-4” (код предмета постачання за Класифікатором 
озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України – 
Т415Б401Y, національний номенклатурний номер – 8470 61 010 5074) з 
основними технічними та захисними характеристиками, викладеними в 
додатку до наказу. 
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2. Повне найменування, основні технічні та захисні характеристики, 

нормативну (конструкторську) та експлуатаційну документацію 
бронежилетів “Корсар М3-1-4”, “Корсар М3м-1-4”, “Корсар М3с-1-4, 
“Корсар 1-4” вважати такими, що не містять інформації з обмеженим 
доступом. 

 
 
3. Функції служби забезпечення бронежилетами покласти на 

Центральне управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу 
Збройних Сил України. 

 
 
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони 

України від 05 травня 2014 року № 301 “Про прийняття на постачання 
(забезпечення) Збройних Сил України бронежилета “Корсар 4”. 

 
 
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 

 
 
 
Міністр оборони України 
генерал-полковник                                                                           В.В.ГЕЛЕТЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 
до наказу Міністерства оборони України 

                                            № 
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Основні 
технічні та захисні характеристики бронежилетів 

 
1. Основні технічні та захисні характеристики бронежилета 

“Корсар М3-1-4” 
 

1.1. Повне найменування (найменування при замовленні) – бронежилет 
“Корсар М3-1-4”. 

 
1.2. Бронежилет “Корсар М3-1-4” відноситься до бронежилетів 

зовнішнього типу носіння, напівжорсткий, з базовою захисною структурою 
на основі спеціальних тканин та з додатковими жорсткими захисними 
елементами, призначений для індивідуального захисту тіла людини від 
ураження кулями вогнепальної зброї та осколками. 

 
1.3. Склад бронежилета “Корсар М3-1-4”: 
 

Найменування Позначення Кількість 

Чохол до бронежилета  1  
Гнучкий захисний пакет грудної частини  1 
Гнучкий захисний пакет спинної частини  1 

Жорсткий захисний елемент  2-4 

Сумка  1 
Паспорт  1 

 
1.4. Основні захисні характеристики бронежилета “Корсар М3-1-4”: 
 

Площа захисту гнучкого балістичного 
пакета (не менше), дм2 

52,0 

Клас захисту гнучкого балістичного 
пакета за ДСТУ В 4103 – 2002 

1 

Площа захисту жорстких захисних 
елементів (не менше), дм2 

15 

Клас захисту жорстких захисних 
елементів за ДСТУ В 4103 – 2002 

4 

 
2. Основні технічні та захисні характеристики бронежилета 

“Корсар М3м-1-4” 
 
2.1. Повне найменування (найменування при замовленні) – бронежилет 

“Корсар М3м-1-4”. 
Продовження додатка 
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2.2. Бронежилет “Корсар М3м-1-4” відноситься до бронежилетів 
зовнішнього типу носіння, напівжорсткий, з базовою захисною структурою 
на основі спеціальних тканин та з додатковими жорсткими захисними 
елементами, з системою кріплення спорядження (типу “Molle”), призначений 
для індивідуального захисту тіла людини від ураження кулями вогнепальної 
зброї та осколками. 

 
2.3. Склад бронежилета “Корсар М3м-1-4”: 
 

Найменування Позначення Кількість 

Чохол до бронежилета  1  
Гнучкий захисний пакет грудної частини  1 

Гнучкий захисний пакет спинної частини  1 
Жорсткий захисний елемент  2-4 

Сумка  1 

Паспорт  1 
 
2.4. Основні захисні характеристики бронежилета “Корсар М3м-1-4”: 
 

Площа захисту гнучкого балістичного 
пакета (не менше), дм2 

38,0 

Клас захисту гнучкого балістичного 
пакета за ДСТУ В 4103 – 2002 

1 

Площа захисту жорстких захисних 
елементів (не менше), дм2 

15,0 

Клас захисту жорстких захисних 
елементів за ДСТУ В 4103 – 2002 

4 

 
 

3. Основні технічні та захисні характеристики бронежилета 
“Корсар М3с-1-4” 

 
3.1. Повне найменування (найменування при замовленні) – бронежилет 

“Корсар М3с-1-4”. 
 
3.2. Бронежилет “Корсар М3с-1-4” відноситься до бронежилетів 

зовнішнього типу носіння, напівжорсткий, з базовою захисною структурою 
на основі спеціальних тканин та з додатковими жорсткими захисними 
елементами, з системою кріплення спорядження (типу “Molle”), призначений 
для індивідуального захисту тіла людини від ураження кулями вогнепальної 
зброї та осколками. 

 
Продовження додатка 
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3.3. Склад бронежилета “Корсар М3с-1-4”: 
 

Найменування Позначення Кількість 
Чохол до бронежилета  1  
Гнучкий захисний пакет грудної частини  1 

Гнучкий захисний пакет спинної частини  1 
Жорсткий захисний елемент  2-4 

Сумка  1 

Паспорт  1 
 
3.4. Основні захисні характеристики бронежилета “Корсар М3с-1-4”: 
 

Площа захисту гнучкого балістичного 
пакета (не менше), дм2 

38,0 

Клас захисту гнучкого балістичного 
пакета за ДСТУ В 4103 – 2002 

1 

Площа захисту жорстких захисних 
елементів (не менше), дм2 

15 

Клас захисту жорстких захисних 
елементів за ДСТУ В 4103 – 2002 

4 

 
4. Основні технічні та захисні характеристики бронежилета         

“Корсар 1-4” 
 
4.1. Повне найменування (найменування при замовленні) – бронежилет 

“Корсар 1-4”. 
 
4.2. Бронежилет “Корсар 1-4” відноситься до бронежилетів 

зовнішнього типу носіння, напівжорсткий, з базовою захисною структурою 
на основі спеціальних тканин та з додатковими жорсткими захисними 
елементами призначений для індивідуального захисту тіла людини від 
ураження кулями вогнепальної зброї та осколками. 

 
4.3. Склад бронежилета “Корсар 1-4”: 
 

Найменування Позначення Кількість 

Чохол до бронежилета  1  
Гнучкий захисний пакет грудної частини  1 
Гнучкий захисний пакет спинної частини  1 

Жорсткий захисний елемент  2-4 

Сумка  1 
Паспорт  1 

Продовження додатка 
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4.4. Основні захисні характеристики бронежилета “Корсар 1-4”: 
 

Площа захисту гнучкого балістичного 
пакета (не менше), дм2 

30,0 

Клас захисту гнучкого балістичного 
пакета за ДСТУ В 4103 – 2002 

1 

Площа захисту жорстких захисних 
елементів (не менше), дм2 

15,0 

Клас захисту жорстких захисних 
елементів за ДСТУ В 4103 – 2002 

4 

 
 
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника 
Тилу Збройних Сил України 
полковник                                                                                 Л.Ф.ХАРАХАЛІЛЬ 


