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1. Загальні положення 

                                                                                      

Костюм спеціальний літній входить до складу бойового спеціального комплекту 

(БСК), призначений для експлуатації військовослужбовцями Збройних Сил України, інших 

військових формувань, правоохоронних органів.  

Костюм призначений для експлуатації в польових умовах при проведені тренувань 

або бойових дій.  

Вільна конструкція костюма забезпечує максимальну свободу рухів, приховує 

контури людини; дозволяє використовувати його в якості верхнього одягу; одягати на 

натільну білизну.   

Дійсний технічний опис розповсюджується на костюм спеціальний літній (куртка та 

штани), призначений для експлуатації військовослужбовцями Збройних Сил України, який 

виготовляються у серійному виробництві. 

Основним замовником являється Міністерство оборони України. 

Приклад запису при замовленні: костюм  спеціальний літній з тканини тип х клас х. 
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2.Технічні вимоги. 

 

Костюм спеціальний літній, призначений для експлуатації військовослужбовцями 

Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів.  

Зовнішнім виглядом та якістю виготовлення повинен відповідати вимогам цього 

технічного опису та зразку еталону, затвердженому в установленому порядку.  

2.1 Технічні характеристики виробу 

Костюм складається з куртки та штанів, зображений рис.1 та рис.2. Куртка костюму з 

центральною застібкою до низу на 5 потайних ґудзиках та петлях, також 2 петлі та 2 ґудзика 

на застібці капюшона, з відрізною кокеткою спинки та пілочки. На центральній застібці лівої 

пілочки зверху нашита текстильна застібка “петлі” для кріплення погону. Місце 

розташування погону прикриває декоративна деталь з відповідно текстильною застібкою 

“гачки”. 

На пілочках розташовані нагрудні вертикальні прорізні кишені «в рамку» що 

застібаються на тасьму «блискавка» та бокові прорізні кишені з клапанами, що застібаються 

на потайні ґудзики та петлі. Верхній край обшивки кишені має виступ настрочений з двох 

боків на клапан, при закритті утворює складку, що запобігає висипанню вмісту кишені. З 

внутрішнього боку на лівій пілочці розташована накладна кишеня, що застібається на 

текстильну застібку. 

Спинка з кулісою по спинці на рівні талії, що стягується еластичним шнуром і 

фіксується з двох боків фіксаторами. Нижній край спинки фігурний. 

Рукава вшивні двошовні. На верхній частині рукава розташована прорізна кишеня «в 

рамку», що застібається на тасьму «блискавка» та текстильна застібка для кріплення 

нарукавних ідентифікаторів. По низу верхніх частин рукавів настрочені посилюючи ліктьові 

накладки з 4 виточками. Низ рукавів на манжеті, стягнуто еластичною тасьмою. Між 

посилюючою ліктьовою накладкою та рукавно - боковим швом вставлена куліса.   

Капюшон складається з центральної і бокових частин і має два види регулювання, які 

забезпечують максимальне прилягання до обличчя: 

- регулювання лицьового вирізу капюшона за допомогою еластичного шнура і фіксаторів 

з обмежувачами, кінці шнура закріплені наконечниками; 

- регулювання ширини капюшона за допомогою, еластичного шнура і фіксатора з 

обмежувачем, який знаходиться в середній частині капюшона. 

В рукавно-бокових швах розташовані вентиляційні отвори з вставками із сітчастого 

полотна, що застібаються на тасьму «блискавка». 

Об’єм куртки регулюється по низу за допомогою еластичного шнура та фіксаторів. 

В  бігунки тасьми «блискавки»  кишень, вентиляційних отворів та в петлі, утворені 

еластичним шнуром що протягнуто крізь фіксатор, вставлена тасьма замкнутою петлею. 

Штани костюму з суцільнокроєним  поясом, який застібається на дві  петлі та два 

ґудзики, з застібкою на тасьму «блискавка» в середньому шві передніх половинок. Петлі 

розміщені одна під одною на лівій стороні поясу. Пояс стягується еластичною тасьмою, що 

розміщується  у два ряди. В верхній частині поясу, з обох боків в районі бічних швів, вшита 

тасьма репсова для вішалки. На  поясі  нашиті  5  хомутиків:  шириною (25±3) мм розміщені  

по одному  на передніх та задніх половинках, хомутик по центру задньої частини поясу. 

Передня половинка з відрізними бочками, в яких утворюються кишені. 
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Передні половинки штанів з верхніми прорізними кишенями з листочками 

посилюючими накладками на ділянці колін. Задні половинки з посилюючими накладками на 

ділянці сідниць. На правій половинці розташована прорізна кишеня з застібкою на тасьму 

блискавку. Нижче рівня колін розташовані куліси з еластичною тасьмою.  

На бокових швах під кишенями передніх половинок розташована бокова накладна 

кишеня з двома складками для надання об’єму та клапаном, що застібається на потайні 

ґудзики.  Верхній край кишені має виступ настрочений з двох боків на клапан, при закритті 

утворює складку, що запобігає висипанню вмісту кишені.  

Низ штанів стягнуто еластичною тасьмою. По кроковому шву розташована фігурна 

накладка з посилюючого матеріалу. З  внутрішньої сторони нашиті  пилозахисні манжети, 

що також стягнуто еластичною тасьмою.  В крокових швах розташовані вентиляційні отвори 

з вставками із сітчастого полотна, що застібаються на тасьму «блискавка». 

В  бігунки тасьми «блискавки»  центральної застібки, кишені, вентиляційних отворів 

вставлена тасьма замкнутою петлею. 
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2.2.  Зовнішній вигляд 

 

 
Рисунок 1. Зовнішній вигляд куртки, вид спереду та ззаду   
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Рисунок 2.  Зовнішній вигляд штанів,  вид спереду та ззаду  
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2.3. Основні параметри та розміри. 

 

Костюми за розмірами повинні виготовлятися на типові фігури чоловічі, що 

передбачені ГОСТ 17521-72 та таблицями 1, 2 цього технічного опису. 

 

Таблиця 1 

 
Зріст типової фігури Інтервал зросту Умовний зріст 

158-164 Від 155 до 167 вкл. 1-2 

170-176  Понад 167 до179 вкл. 3-4 

182-188 Понад 179 до191 вкл. 5-6 

194-200 Понад 191 до 203 вкл. 7-8 

 
Таблиця 2 

Обхват грудей типової 

фігури 
Інтервал обхвату грудей Умовний розмір 

88-92 Від 86 до 94 вкл. 44-46 

96-100 Понад 94 до 102 48-50 

104-108 Понад 102 до 110 52-54 

112-116 Понад 110 до 118 56-58 

120-124 Понад 118 до 126 60-62 

 
Процентні співвідношення розмірів встановлює замовник. 

 

Специфікація деталей костюма приведена в таблиці довідкового Додатку 1. 

Виміри готових костюмів повинні відповідати величинам, вказаним в Таблиці 4. 
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2.4. Матеріали 

 

Костюми виготовляють з матеріалів, вказаних в таблиці 3. 

Таблиця 3 

№ 

пп 
Матеріали 

Перелік 

нормативної 

документації 

Призначення матеріалу 

1 Тканина змішана для 

виготовлення верху 

форменого та спеціального 

одягу 

 

 

ТУ У 13.2-

00034022-

024:2015 

Для верху куртки та штанів 

2 Бязь гладкопофарбована 

кольору, який гармонує з 

кольором тканини 

 

ДСТУ ГОСТ 

29298 

Для виготовлення  пилозахисних 

манжет штанів 

3 Полотно трикотажне (сітка), 

кольору, який гармонує з 

кольором тканини верху 

За НД 

виробника 

Для вентиляційних вставок  

4 Застібка-“блискавка” 

нероз’ємна на один замок 

 

ДСТУ 4146 

Для застібання нагрудних та 

нарукавних кишень, для застібання 

гульфіка штанів, для вентиляційних 

отворів, кишені штанів та куртки 

5 Тасьма репсова, 8-10 мм ДСТУ 3482 Для полегшення застібання застібки-

“блискавка” та регулювання об’єму 

виробу за допомогою фіксаторів, 

для пришивання ґудзиків, для 

вішалки 

6 Шнур еластичний діаметром 

3-4 мм кольору, який 

гармонує з кольором тканини 

верху 

ГОСТ 6467-

79 

Для стягування капюшона, куліски 

талії, низу куртки 

7 Тасьма еластична шириною 

25-30 мм кольору, який 

гармонує з кольором тканини 

верху 

За НД 

виробника 

Для стягування низу манжет 

рукавів, поясу та низу штанів, 

куліски штанів під коліном 

8 Тасьма еластична шириною 8-

12 мм кольору, який гармонує 

з кольором тканини верху 

За НД 

виробника 

Для стягування низу пилозахисних 

манжет штанів 

9 Текстильна застібка “петлі”, 

40 мм 

ДСТУ 2057 На верхній частині рукавів 

розміщені текстильні застібки для 

ідентифікаторів 

10 Текстильна застібка “гачки”, 

40 мм 

ДСТУ 2057 На верхній частині рукавів 

розміщені текстильні застібки для 

ідентифікаторів 

 

11 

Текстильна застібка “петлі”, 

50 мм 

ДСТУ 2057 Розміщення погону по краю борта 

лівої пілочки 

12 Текстильна застібка “ гачки”, 

50 мм 

ДСТУ 2057 Розміщення погону по краю борта 

лівої пілочки 

13 Гудзик термостійкий з двома 

прямокутними отворами,  

діаметр    28 мм 

За НД 

виробника 

Для застібання центральної застібки 

та бокових кишень куртки, 

застібання бокових кишень та поясу 
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штанів 

14 Фіксатори пластмасові з 

двома отворами кольору, який 

гармонує з кольором тканини 

верху  

За НД 

виробника 

 

Для регулювання об’єму капюшона 

 

15 Нитки армовані швейні 42 44-

лх в тон основного матеріалу 

 

ГОСТ 6309 

Для виготовлення куртки та штанів, 

обметування петель, вишивання 

ґудзиків 

 
Примітка: по узгодженню з замовником можливе застосування інших матеріалів, по якісним 

показникам не нижче вказаних в Таблиці 3. 
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2.5  Виміри в готовому вигляді 

 

Таблиця вимірів костюма  

 

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                Таблица 4 

 

Номер 

лін. 

виміру  

  

Найменування лінійного виміру 

  

Зріст 

  

Обхват грудей типової фігури, см 

Д
о
п

у
ст

и
м

е 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
, 
(+

,-
) 

см
 

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124   

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

Куртка 

1 

Довжина спинки посередині від шва вшивання коміра  

до  низу 
158-164 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 1,0 

170-176 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5   

182-188 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5   

194-200 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5   

2 

Довжина пілочки від шва вшивання капюшона до низу 

вздовж борту 
158-164 63,8 64,3 64,8 65,3 65,8 1,0 

170-176 67,8 68,3 68,8 69,3 69,8   

182-188 71,8 72,3 72,8 73,3 73,8   

194-200 75,8 76,3 76,8 77,3 77,8   

3 
Ширина виробу на рівні глибини пройми 158 - 

200 59,5 63,5 67,5 71,5 75,5 

1,0 

4 Ширина спинки по кокетці 
158 - 

200 49,8 52,0 54,2 56,4 58,6 0,5 
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5 
Ширина лівої пілочки по кокетці  

158 - 

200 27,6 28,8 30,0 31,2 32,4 0,5 

 Продовження таблиці 4 

 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Довжина  рукава  від вищої  точки окату  до  низу   158-164 64,4 65,0 65,5 66,0 66,5 1,0 

170-176 68,4 69,0 69,5 70,0 70,5   

182-188 72,4 73,0 73,5 74,0 74,5   

194-200 76,4 77,0 77,5 78,0 78,5   

7 
Ширина рукава на рівні глибини пройми 

158 - 

200 26,0 27,5 29,0 30,4 31,9 0,5 

8 Ширина рукава внизу (по манжеті в розтягнутому 

вигляді) 

158 - 

200 15,7 16,3 16,9 17,5 18,1 0,5 

Штани 

1 

Довжина по боковому шву  від шва пришивання поясу 

до низу 
158-164 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 1,0 

170-176 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2   

182-188 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2   

194-200 124,4 124,2 125,2 124,2 124,2   

2 

Довжина по кроковому шву 158-164 78,0 77,1 76,3 75,4 74,6 1,0 

170-176 84,7 83,8 82,9 82,0 81,1   

182-188 91,4 90,5 89,6 88,7 87,8   

194-200 98,2 97,3 96,4 95,4 94,5   

3 
Ширина на рівні середнього шва 158 - 

200 38,9 40,6 42,5 44,3 46,2 

1,0 

4 
Ширина внизу розтягнутому вигляді 158 - 

200 23,1 24,1 25,1 26,1 27,1 0,5 

5 
Довжина лівого пояса у розтягнутому вигляді 158 - 

200 54,7 58,7 62,7 66,7 70,7 

1,0 

 

 



 

2.6. Основні вимоги до виготовлення. 

 

2.6.1. Розкрій костюмів повинен відповідати ГОСТ 19902-89. 

 

2.6.2. Припуски при розкрої повинні відповідати ГОСТ 19902-89. 

 

2.6.3. Особливості оброблення деталей наведені в Додатку 1. 

 

 

3. Правила приймання 

 
3.1. Правила приймання костюмів по ГОСТ 24782-90. 

 

3.2. Методи контролю: 

 

методи контролю якості –  ГОСТ 4103-82; 

визначення ґатунку – ГОСТ 11259-79. 

 

4. Маркування, пакування, транспортування та зберігання 

 

4.1. Маркування, пакування, транспортування та зберігання костюмів згідно ГОСТ 

19159-85. В куртці контрольну  стрічку(етикетку виробу) вставляють на ліву пілочку з 

внутрішнього боку на відстані 14-16 см від низу вироба. В штанах  контрольну стрічку 

кріплять в пояс посередині лівої задньої половинки. 

Контрольна стрічка повинна мати наступні реквізити: 

найменування підприємства-виробника; 

розмірні ознаки;  

артикул тканини верху ; 

символи за доглядом тканини; 

рік виготовлення. 

 
4.2 Транспортне маркування вантажів згідно ГОСТ 14192-96. 

 

4.3 Контейнери для транспортування згідно з ГОСТ 20259-80. 

 

5. Вказівки з експлуатації 

 

Костюм повинен використовуватись у відповідності з призначенням і місцем 

застосування, вказаним в цьому технічному описі. 

 

6. Гарантії виробника 

 

Виробник гарантує відповідність якості виробів вимогам цього технічного опису при 

дотриманні споживачем умов транспортування, експлуатації та зберігання. 
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 Додаток 1 (довідковий) 

Специфікація деталей 

№ 

п/п 
Найменування деталі 

Кількість 

деталей 

1 2 3 

Куртка  

Деталі з основної тканини 

1 Спинка 1 

2 Пілочка 2 

3 Кокетка пілочок та спинки суцільнокроєна 1 

4 Горішня частина рукава 2 

5 Нижня частина рукава 2 

6 Середня частина капюшона  1 

7 Бокова частина капюшона горішня 2 

8 Бокова частина капюшона нижня 2 

9 Підборт 2 

10 Планка центральної застібки на потайну застібку 1 

11 Обшивки кишені рукава 4 

12 Клапан бокової кишені 4 

13 Обшивка бокової кишені 2 

14 Кишеня накладна внутрішня 1 

15 Куліса низу спинки 1 

16 Куліса низу пілочки 2 

17 Куліса спинки по талії 1 

18 Куліса рукава 2 

19 Куліса капюшона на регулювання об’єму 1 

20 Обшивка лицьового зрізу капюшона 2 

21 Клапан капюшона на фіксатори по лицьовому зрізу 2 

22 Посилююча накладка рукава  2 

23 Манжета рукава 2 

24 Підкладка кишені рукава мала деталь 2 

25 Підкладка кишені рукава велика деталь 2 

Сітчасте полотно 

26 Вставка в вентиляційні отвори 2 

Штани 

27 Передня половина 2 

28 Задня половина 2 

28 Нижня частина штанів 2 

29 Відкосок 1 

30 Гульфік 1 

31 Клапан бокової кишені 4 

32 Накладна бокова кишеня 2 

33 Обшивка накладної бокової кишені 2 

34 Листочка передньої кишені 2 

35 Листочка задньої кишені 1 

36 Підкладка бокової кишені мала деталь 2 
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 37 Підкладка бокової кишені велика деталь 2 

38 Підкладка задньої кишені  мала деталь 1 

39 Підкладка задньої кишені  велика деталь 1 

40 Посилювач бокової кишені 2 

41 Посилююча накладка передньої половини штанів 2 

42 Посилююча накладка задньої половини штанів 2 

43 Посилююча накладка низу штанів 2 

44 Обшивка поясу задньої половини 2 

45 Обшивка поясу передньої половини 2 

46 Куліса задньої половини штанів 2 

47 Хомутики 4 

48 Хомутик великий 1 

Деталі з кишенькової тканини (бязь) 

49 Пилозахисні манжети штанів 2 

Сітчасте полотно 

50 Вставка в вентиляційні отвори 2 


