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ВСТУПНА ЧАСТИНА 
Ці технічні умови (далі - ТУ) поширюються на добовий польовий набір 

продуктів (скорочено ДПНП, далі за текстом - набори), визначені Нормою № 15, 
затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 
"Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових 
формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, 
поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного 
забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної 
служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного 
захисту" із змінами. 

Набори отримують шляхом комплектування і пакування фасованих готових 
харчових продуктів різних назв і функціональних властивостей вітчизняного 
виробництва або імпортованих. 

Набори готуються на замовлення та призначені для забезпечення 
повноцінного харчування впродовж доби, особового складу Збройних Сил 
України та інших військових формувань, за умов неможливості приготування 
гарячої їжі. 

Вимоги цих ТУ є обов'язковими. 
Ці ТУ є власністю Міністерства оборони України, не можуть бути повністю 

або частково відтворені, використані, тиражовані і поширені організаціями або 
приватними особами без дозволу Міністерства оборони України. 

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих ТУ, наведений у 
додатку А. 

ТУ необхідно перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п'ять років 
після набуття ним чинності або з часу останньої перевірки, якщо не виникає 
потреби перевіряти їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, 
відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних 
документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в ТУ. 

Набори виготовляються в асортименті. 
Приклад позначення набору продуктів при замовленні: 
"Добовий польовий набір продуктів - ДПНП, 

ТУ У 10.8-00034022-153:2016"; 
"Добовий польовий набір продуктів посилений - ДПНП-П, 

ТУ У 10.8-00034022-153:2016". 
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1 Технічні вимоги 

1.1 Набори повинні відповідати вимогам цих ТУ, вироблятися за 

технологічною інструкцією з дотриманням санітарних норм і правил, 

затверджених у встановленому порядку. 

1.2 Асортимент 

В залежності від поставлених завдань та потреб набори виготовляють в 

наступному асортименті: 

- Добовий польовий набір продуктів (скорочено - ДПНП); 

- Добовий польовий набір продуктів посилений (скорочено - ДПНП-П). 

1.2.1 Набори комплектують з наступних раціонів: 

- раціон сніданку; 

- раціон обіду; 

- раціон вечері. 

Для виготовлення наборів, залежно від асортименту, використовують готові 

харчові продукти та допоміжні матеріали, які повинні відповідати вимогам чинної 

нормативної документації на конкретний вид продукції та вимогам цих ТУ. 

Дозволяється використовувати харчові продукти та допоміжні матеріали 

іноземного виробництва, дозволені до використання центральним органом 

виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України. 

1.2.2 Типова комплектація наборів наведена в таблиці 1.1 та таблиці 1.2 

Таблиця 1.1 - ДПНП 

№ 
з/п 

Найменування 
комплектувальних 

складових 

Одиниця 
виміру 

Раціон 
сніданку 

Раціон 
обіду 

Раціон 
вечері 

Всього, 
шт./г 

1 Галети з борошна 
пшеничного першого сорту пачка/г 1/50 1/50 1/50 3/150 

2 

Сухарі з борошна 
пшеничного першого сорту 
або з борошна житнього 
оббивного 

пачка/г - 1/50 1/50 2/100 

3 

Готова до вживання перша 
страва (борщ з м'ясом або 
супи з м'ясом в 
асортименті) 

реторт-
пакет/г - 1/500 -

1/500 
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Продовження таблиці 1.1 

4 

Готова до вживання друга 
страва (каші з м'ясом або 
овочі з м'ясом в 
асортименті) 

реторт-
пакет/г 1/350 1/350 1/350 3/1050 

5 Кава розчинна стік/г 1/2 - - 1/2 
6 Чай пакетик/г - 1/2 1/2 2/4 
7 Цукор стік/г 1/10 1/10 1/10 3/30 

8 Мед натуральний 
(в асортименті) стік/г - - 1/20 1/20 

9 Джем фруктовий 
(в асортименті) стік/г - 1/20 - 1/20 

10 Перець чорний мелений стік/г - 1/0,3 - 1/0,3 
11 Сіль стік/г 1/1 1/1 1/1 З/З 

12 Ложка пластикова 
одноразова упаковка/шт. 1/1 1/1 1/1 з/з 

13 Серветка паперова упаковка/шт. 1/1 1/1 1/1 з/з 
14 Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1/1 1/1 1/1 з/з 

Калорійність набору польового повинна становити не менше 3500 ккал. 

Таблиця 1.2 -дпнп-п 
№ 
з/п 

Найменування 
комплектувальних 

складових 

Одиниця 
виміру 

Раціон 
сніданку 

Раціон 
обіду 

Раціон 
вечері 

Всього, 
шт./г 

1 Галети з борошна 
пшеничного першого сорту пачка/г 1/50 1/50 1/50 3/150 

2 

Сухарі з борошна 
пшеничного першого сорту 
або з борошна житнього 
оббивного 

пачка/г - 1/50 1/50 2/100 

3 

Готова до вживання перша 
страва (борщ з м'ясом або 
супи з м'ясом в 
асортименті) 

реторт-
пакет/г - 1/500 - 1/500 

4 

Готова до вживання друга 
страва (каші з м'ясом або 
овочі з м'ясом в 
асортименті) 

реторт-
пакет/г 1/350 1/350 1/350 3/1050 

5 
Готова до вживання м'ясна 
страва (м'ясо тушковане 
яловичини або свинини) 

реторт-
пакет/г - - 1/200 1/200 

6 Кава розчинна стік/г 1/2 - 1/2 2/4 
7 Чай пакетик/г - 1/2 1/2 2/4 
8 Цукор стік/г 1/10 1/10 2/20 4/40 

9 Мед натуральний 
(в асортименті) стік/г - - 1/20 1/20 
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Продовження таблиці 1.2 

10 Джем фруктовий 
(в асортименті) стік/г - 1/20 - 1/20 

11 Сухофрукти 
(в асортименті) пакетик/г 1/30 - - 1/30 

12 Шоколад чорний 
(какао не менше 56%) плитка/г 1/35 - - 1/35 

13 Перець чорний мелений стік/г - 1/0,3 - 1/0,3 
14 Сіль стік/г 1/1 1/1 1/1 З/З 
15 Гумка жувальна упаковка/стік 1/1 1/1 1/1 з/з 

16 Ложка пластикова 
одноразова упаковка/шт. 1/1 1/1 1/1 з/з 

17 Серветка паперова упаковка/шт. 1/1 1/1 1/1 з/з 
18 Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1/1 1/1 1/1 з/з 

19 Безполуменевий нагрівач 
їжі упаковка/шт. 1/1 1/1 1/1 з/з 

Калорійність набору польового посиленого повинна становити 

3900 ккал-4100 ккал. 

1.2.3 Конкретні раціони наборів розробляються у відповідності до типової 

комплектації, визначеною пунктом 1.2.2 цього ТУ та затверджується розробником 

за погодженням з відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони 

України та Генерального штабу Збройних Сил України. 

1.3 Характеристики 

1.3.1 Готові перші, другі та м'ясні страви, виготовлені методом стерилізації, 

повинні бути повністю готові до вживання, не потребуючи додавання будь-яких 

додаткових речовин (води, олії, бульйону, спецій тощо) чи додаткової термічної 

обробки, окрім розігріву. 

Готові перші, другі та м'ясні страви мають бути виготовлені відповідно до 
рецептури виробника, з дотриманням санітарних норм та правил, затверджених у 
встановленому порядку та відповідати встановленим вимогам цих ТУ. 

Вимоги до сировини готових перших, других та м'ясних страв 
Для виготовлення готових страв використовують наступну сировину: 
- яловичину - згідно з ДСТУ 4426, ДСТУ 6030, першої категорії згідно з 

чинними нормативними документами та отриману після її ділення, обвалювання 
та жилування; яловичину знежиловану (або блоки) - м'язова тканина з вмістом 
жирової та сполучної тканини від 6% до 14%; 

- свинину - згідно з ДСТУ 7158, ДСТУ 7706 - другої та четвертої категорії 
без шкури, отриману після її ділення, обвалювання та жилування; 
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5.1.2 Не дозволено використовувати транспортні засоби, в яких перевозили 

отруйні речовини та вантажі з різким запахом, а також транспортувати набори 

разом із продуктами або матеріалами, що мають специфічний запах. 

5.1.3 Набори повинні транспортуватися в картонних ящиках по п'ять 

комплектів в кожному та бути захищеними від атмосферних опадів. 

5.2 Зберігання наборів. 

5.2.1 Набори зберігають у сухих, чистих, добре вентильованих 

приміщеннях, які не заражені шкідниками, за температури не вище 18 °С + 2 °С та 

відносній вологості повітря не вище, ніж 75 %. 

Зберігання наборів в польових умовах у спеціально обладнаних укриттях та 

інженерних спорудах, які забезпечують збереження наборів від впливу 

атмосферних опадів і ґрунтових вод, за температури від 0 °С до 25 °С не більше 

трьох місяців. 

5.2.2 Під час зберігання наборів на стелажах, висота стосів повинна бути не 

більшою, ніж 2 м. 

5.2.3 Набори при зберіганні і транспортуванні повинні бути захищенні від 

впливу кислот, лугів, бензину, змащувальних матеріалів і інших речовин, що 

руйнують полімерні матеріали. 

5.2.4 Термін придатності наборів встановлюється за мінімальним терміном 

придатності складових набору та не повинен бути меншим, ніж 11 місяців. 

6 Гарантії виробника 

6.1 Виробник гарантує відповідність наборів вимогам цих ТУ, при 

дотриманні споживачем умов транспортування та зберігання. 

6.2 Гарантійний термін придатності наборів встановлюється за 

мінімальним терміном придатності комплектуючих продуктів з урахуванням 

термінів їх закупок та виготовлення. 
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ДОДАТОК Б 
(обов'язковий) 

Національні номенклатурні номери 

ннн 
ДПНП 8970-61-013-0886 
д п н п - п 8970-61-013-0883 
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