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Дійсний технічний опис розповсюджується на краватки для 

військовослужбовців (далі – краватки), які виготовляються у серійному 

виробництві. Краватки виготовляються на замовлення Міністерства оборони 

України 

 

1. ТЕХНЧНІ ВИМОГИ 

 

Краватки за розмірами, асортиментом (кольором) матеріалів, зовнішнім 

виглядом та якістю виготовлення провинні відповідати вимогам цього 

технічного опису, технології виготовлення форменого одягу 

військовослужбовців та зразку-еталону, затвердженому в установленому 

порядку. 

 

 

1.2 Основні параметри та розміри 

 
Краватки виготовляються одного розміру. 

Виміри готових краваток повинні відповідати даним Таблиці 1 та 

Креслення 1. 

 

Таблиця 1 

№ 

виміру 
Найменування виміру 

Одиниця виміру, 

см 

Допустиме 

відхилення, см 

1 Довжина 47,0 ±1,0 

2 
Довжина шийки разом з 

вузлом 
19,0 ±0,5 

3 

Довжина еластичної 

стрічки: правий кінець 

(складений вдвоє) 

8,0 ±0,5 

4 Лівий кінець 8,0 ±0,4 

5 Ширина кінця краватки 8,5 ±0,4 

6 
Ширина вузла у верхній 

частині 
6,5 ±0,5 

7 Ширина шийки 1,5 ±0,2 

8 Висота вузла 4,5 ±0,5 

 

1.3 Характеристики 

 

Зовнішній вигляд. 

Краватка складається з основної деталі, вузла і шийки. Широкий кінець 

основної деталі закінчується кутом, бокові сторони нахилені. Шийка 

краватки складається з основної тканини, тасьми еластичної та фурнітури 

металевої. 
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1.4 Вимоги до матеріалів 

Краватки повинні виготовлятися з матеріалів, вказаних в Таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

 

№ 

пп 

Найменування 

матеріалів 

Нормативний 

документ 

Призначення 

матеріалу 

1 

Тканина для краваток ТО МОУ та 

затверджений 

зразок 

Для виготовлення 

краваток 

2 

Тканина бортова сурова 

з одностороннім 

просоченням або 

тканина двунитка 

ГОСТ 5665 Для прокладки в 

основну деталь 

краватки 

3 
Тканина бортова з 

просоченням 

ГОСТ 5665 Для прокладки у 

вузол 

4 

Тканина з просоченням НД 

виробника 

Для прокладки в 

верхню частину 

краватки 

5 
Нитки швейні ПЕ в колір 

основної тканини 

ГОСТ 6309 Для виготовлення 

краваток 

6 
Нитки армовані 44-ЛХ в 

колір основної тканини 

ОСТ 17-921 Для пристрочування 

банта 

7 

Фурнітура металева 

(петлі, передвижка, 

гачок) з антикорозійною 

обробкою хромована 

НД 

виробника 

Для застібання 

краваток 

8 

Стрічка еластична 

шириною 10±1 мм, 

чорного кольору 

НД 

виробника 

Для регулювання 

довжини шийки 

краваток 

Примітка: 

1. За погодженням із замовником допускається застосування інших 

матеріалів (у тому числі кольорів) за якістю не нижче, зазначених в 

Таблиці 1. 

2. Колір тканини погоджується замовником. 

 

1.5 Основні вимоги до виготовлення 

 

Основні вимоги до виготовлення згідно ГОСТ 28847. 

Додатково верхня частина краватки доповнюється деталлю з тканини з 

просоченням. 

 

1.6 Маркування, пакування, транспортування та зберігання. 
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Маркування, пакування, транспортування та зберігання здійснюється 

згідно ГОСТ 19159 та ГОСТ 25530. 

2. ПРИЙМАННЯ 

 

Правила приймання за ГОСТ 21768 та ГОСТ 24782. 

 

3. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Відбір проб за ГОСТ 21768 

Визначення лінійних вимірів краваток за ГОСТ 16218.1 та відповідно 

до п. 1.5.12 ГОСТ 28847 

 

4. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

 

Виробник гарантує відповідність виробів вимогам цього технічного 

опису при дотриманні замовником умов транспортування та зберігання. 

Гарантійний строк використання складає 1 рік. 


