
Порядок надання предметів речового майна виробників на експериментальну 
носку для проведення військових (дослідних) випробувань 

 
Загальну методику визначення експлуатаційних та інших характеристик 

предметів речового майна у реальних військових умовах, а також надання висновку про 
можливість прийняття їх на забезпечення у Збройних Силах України визначає ВСТ 
01.301.002 – 2009 (01) “Військова система стандартизації. Організація та проведення 
військових (дослідних) випробувань предметів речового майна. Основні положення 
(затверджено наказом начальника Центрального управління метрології і стандартизації 
– головного метролога Збройних Сил України від 07.09.2009 № 23, реєстраційний 
номер А2187/000036). 

Дійсний військовий стандарт призначено для фахівців, які приймають участь в 
організації та проведенні військових (дослідних) випробувань нових зразків предметів 
речового майна, тканин, фурнітури (далі - предмети), а також серійних зразків, які 
мають деякі зміни в конструкції, технології виготовлення або в умовах застосування. 

Обсяг дослідних партій речового майна, що підлягає випробуванню, 
визначається структурним підрозділом Міністерства оборони України або Генерального 
штабу Збройних Сил України, який організовує дослідні випробування з урахуванням 
необхідних умов для одержання обґрунтованих висновків. Кількість предметів у 
дослідній партії для відповідної кліматичної зони знаходиться, як правило, у межах від 
25 до 100 одиниць.  

Підставою для проведення військових (дослідних) випробувань є наказ, 
розпорядження відповідного керівника структурного підрозділу Міністерства оборони 
України або Генерального штабу Збройних Сил України, на підставі яких складається 
План проведення дослідних випробувань, визначається порядок, терміни, місце їх 
проведення (військова частина) та відповідальні особи. 

Для організації та проведення випробувань у визначеній військовій частині 
наказом командира військової частини призначається комісія. Рівень та склад комісії 
визначається відповідно до ступеня важливості випробувань. У роботі комісії під час 
видачі дослідних предметів речового майна у носіння, проведенні проміжних і 
заключних оглядів беруть участь представники структурних підрозділів Міністерства 
оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України (далі – замовник), які 
організовують випробування, та представник підприємства-розробника цих предметів. 
Доповідь про створення комісії разом із наказом про організацію  випробувань у 
військовій частині надається головою комісії до органу військового управління, який 
організовував випробування.  

Комісія організовує проведення наступних основних заходів: 
- інструктаж військовослужбовців, які залучені до проведення випробувань, про - 
- мету і порядок їх проведення; 
- медичний огляд військовослужбовців; 
- підготовку до видачі, припасування і видачу в носіння предметів; 
- періодичний вибірковий огляд предметів зі складанням акту; 
- повідомлення представників Міністерства оборони України, Генерального 
штабу Збройних Сил України та представників розробника предметів речового 
майна про дату наступного огляду предметів. 
Дослідні предмети випробовуються, як правило, у порівнянні з предметами, які 

знаходяться на забезпеченні. З цією метою військовослужбовці, які відібрані для 
проведення випробувань, діляться на дві групи: дослідну групу (ДГ) і контрольну групу 
(КГ). Військовослужбовці ДГ носять предмети нового зразка (дослідні), 



військовослужбовці КГ – носять предмети, що знаходяться на постачанні (контрольні). 
Військовослужбовці ДГ і КГ повинні мати однакову військову спеціальність, вік, 
терміни та умови служби. 

Дослідні й контрольні предмети видаються у носіння одночасно, як правило, 
додатково до плану постачання. Видані в дослідне носіння предмети повинні 
відповідати розмірним ознакам військовослужбовців. З цією метою здійснюється їх 
ретельне припасування, а також таврування надпису “Дослідний зразок” та дати видачі. 
Дослідні і контрольні предмети повинні експлуатуватися в реальних умовах 
повсякденної діяльності військ. Дослідні і контрольні предмети носяться постійно. 

Усі питання, які виникають у процесі дослідного носіння (списки дослідних і 
контрольних груп, зауваження до предметів, змушені перерви в носінні та їх причини, 
випадки виходу предметів з ладу, метеорологічні умови носіння тощо) відображаються 
в актах проміжних оглядів дослідних і контрольних виробів. Члени комісії з проведення 
випробувань повинні забезпечити організацію правильної експлуатації (за прямим 
призначенням) і відповідний догляд за дослідними і контрольними предметами (ремонт, 
сушіння, прання і т. ін.).  

Видача дослідних предметів у носіння, проміжні і заключні огляди 
оформляються актами. Один примірник акту направляється в орган військового 
управління, який організовував випробування, у термін не пізніше 10-ти діб після його 
затвердження головою комісії. 
 

Членами комісії та військовослужбовцями, які приймають участь у 
випробуваннях, оцінюються тактико-технічні, фізичні, естетичні та інші властивості 
дослідних предметів у порівнянні з контрольними предметами: 

а) тактико-технічні властивості: 
відповідність розмірів дослідних предметів фактичним обмірам 

військовослужбовців; 
зручність дослідних предметів у носінні та при виконанні завдань у специфічних 

для них умовах; 
захисність виробів від негативного впливу навколишнього середовища; 
зносостійкість виробів (характер і кількість дефектів, що виникають під час 

носіння виробів); 
відповідність дослідних предметів вимогам з маскування; 
сумісність дослідних виробів з іншими виробами. 
б) фізичні властивості містять у собі наступні: 
маса; 
теплозахистність; 
повітропроникність (вентилюємість); 
водостійкість; 
вологопроникність 
гігроскопічність; 
намокаємість; 
вологовіддача; 
стійкість фарбування до сонячного світла та до погодних умов (прання); 
зміни лінійних розмірів після прання та впливу вологи; 
вплив волого-теплової обробки на зовнішній вигляд; 
зминання; 
пілінгоутворення; 
інші показники. 



 
При проведенні дослідного носіння військового взуття можуть мати місце 

наступні особливості: 
а) дослідне взуття виготовляється в парах із застосуванням нових 

конструктивних рішень, матеріалів чи технологій виготовлення; 
б) зносостійкість дослідних і контрольних зразків фіксується під час огляду 

шляхом підрахунку кількості виниклих дефектів; 
в) особлива увага при проведенні іспитів повинна звертатися на правильний 

догляд за дослідним і контрольним взуттям (щоденне змащування взуттєвим кремом і 
просушування взуття при температурі не вище 40 С). 

З появою якого-небудь дефекту в напівпарі взуття, що знаходиться в носінні в 
ДГ чи КГ, дефектною вважається вся пара взуття. Критичними дефектами у взутті 
вважаються: наскрізний знос підошов, передів, халяв, значна деформація підносків, 
відривання підошов, збігання задника, втрата  жорсткості союзок, берець, підносків і 
задників. 

 
При проведенні дослідного носіння предметів військового одягу можуть мати 

місце наступні особливості: 
а) при випробуваннях нових тканин їх знос визначається за наступними 

критеріями: 
- незначні потертості, що не порушують малюнок тканини; 
- помітні потертості тканини, добре видимі на просвіт; 
- значні потертості з розривом тканини (окремо фіксуються механічні); 
б) при наявності у виробі знімних елементів (утеплювача, тощо) оцінюється 

кожен елемент виробу і комплект у сукупності, а також доцільність виготовлення цих 
елементів знімними; 

в) міцність швів визначається за розривом швейних ниток з обов'язковим 
зазначенням місць розриву для аналізу дефектів чи конструкції технології; 

г) стійкість до світла визначається порівнянням тканини основних деталей верху 
з внутрішніми деталями з основної тканини; 

д) водостійкість оцінюється за проникненням вологи в підодяговий простір при 
різній інтенсивності опадів з зазначенням місць проникнення вологи; 

е) вологовіддача оцінюється за часом висихання виробу при визначеній 
температурі, 

ж) теплозахистність визначається за комфортним станом (зручності) під час 
виконання робіт визначеної інтенсивності при визначеній температурі і вологості із 
зазначенням місць, які піддавалися найбільшому впливу; 

з) гігроскопічність визначається за ступенем усмоктування вологи. 
При перевірці окремих вузлів і деталей предметів можуть застосовуватися 

експрес-методи, що дозволяють значно скоротити кількість виробів і терміни 
дослідного носіння. Особлива увага при проведенні іспитів повинна звертатися на 
правильний догляд за дослідним і контрольним одягом і виконання рекомендацій 
символів за доглядом, зазначених на предметі. 

 
Членами комісії, які приймають участь у випробуваннях, проводяться огляди 

дослідних предметів у наступному порядку, періодичності та послідовності: 
а) огляди дослідних і контрольних предметів, що знаходяться в дослідному 

носінні, проводять через рівні проміжки часу, але не менше двох разів за період 
дослідного носіння; 



б) огляду підлягають, по можливості, 100 % дослідних контрольних виробів, а 
опитуванню - 100 % військовослужбовців; 

в) для огляду виділяється зручне для роботи приміщення, де зосереджуються 
вироби; 

г) опитування військовослужбовців, які носять дослідні та контрольні вироби, 
проводиться після огляду шляхом анкетування. В анкетах повинні бути відображені 
питання щодо експлуатаційних, тактико-технічних та інших властивостей, а також дата 
початку носіння та дата його закінчення. 

Тривалість випробувань дослідних предметів може складати від декількох 
місяців до року, а виробів сезонного носіння – перевищувати один рік. Факторами, що 
обумовлюють дострокове закінчення носіння, можуть бути: 

масовий вихід дослідних предметів із ладу (більше ніж 50 % за перші два місяці 
носіння), що робить неможливим їх використання за прямим призначенням;  

розвиток критичних дефектів (які виводять з ладу) у 50 % і більше дослідних 
предметів без обліку терміну їх носіння. 

Допускається дострокове закінчення носіння предметів при наявності критичних 
дефектів більше ніж у 10 % предметів дослідної партії. 

 
По закінченню випробувань комісія відбирає декілька зразків дослідних виробів 

з найбільш характерним зносом. До відібраних виробів кріпляться ярлики, на яких 
вказуються наступні дані: 

номер військової частини; 
військове звання, прізвище, ім’я та по-батькові військовослужбовця;  
дата видачі в носіння і дата його припинення; 
фактична тривалість випробувань у днях; 
скільки разів проводився ремонт (хімчистка, прання) і який. 
Відібрані вироби разом з актом заключного огляду і підсумковим звітом 

випробувань направляються до органу військового  управління, який організовував 
випробування. 

Після завершення носіння в ДГ і КГ комісія приймає рішення про продовження 
експлуатації дослідних і контрольних виробів до зносу або про припинення їх 
експлуатації військовослужбовцями. 

За результатами випробувань комісія складає звіт, у якому зазначаються дані з 
усіх питань їх організації і проведення, надаються висновки про доцільність прийняття 
на забезпечення дослідних предметів або про напрямки їх подальшого доопрацювання. 
Підсумковий звіт направляється в орган військового управління, який організовував 
випробування, у термін не пізніше 10-ти діб після його затвердження головою комісії. 
Разом із звітом надаються відібрані зразки предметів та акт заключного огляду. Копії 
актів та звітів надаються у структурні підрозділи Міністерства оборони України, 
Генерального штабу Збройних Сил України, підприємствам, установам-розробникам, 
які приймали участь у роботі комісії. 

 
Контактна особа - начальник Центу розвитку та супроводження матеріального 

забезпечення Збройних Сил України підполковник МАРЧЕНКО Дмитро 
Олександрович, тел. (095) 044-45-77. 


