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Обсяг  

перевірки предметів речового майна на відповідність  

вимогам нормативної або технічної документації 
 

(зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018) 

 

 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: 

Обсяг перевірки предметів речового майна на відповідність вимогам нормативної 

або технічної документації застосовується під час перевірки:  

зразків предметів речового майна (наказ Міністерства оборони України від 

15.03.2017 № 150); 

контрольних зразків предметів речового майна відповідно до умов договору; 

предметів речового майна під час приймального контролю товару за якістю, які 

перевіряються лише у виробі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375). 

У разі відсутності обсягу перевірки предмета речового майна на відповідність 

вимогам нормативної або технічної документації, перевірка такого предмета проводиться 

на повну відповідність вимогам нормативної або технічної документації.  

 

1. Польова форма одягу  

 

1.1. ТУ У 14.1-00034022-073:2015 “Кепі бойове (кашкет польовий)”                                 

(з повідомленням про зміни № 2). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина бавовняна та змішана для виготовлення верху форменого та спеціального 

одягу, що відповідає вимогам ТУ У 13.2-00034022-024:2015 (зі сповіщенням про зміну                  

№ 2): 

сировинний склад; 

ткацьке переплетення; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком); 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється:  

сировинний склад; 

поверхнева густина; 
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розривальне навантаження (за основою, за утоком); 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного формальдегіду; 

зміна лінійних розмірів після мокрих оброблень (за основою, за утоком); 

стійкість пофарбування до дії розчинників, сухого тертя, мокрого тертя, прання, 

поту; 

стійкість до дії мастил (в залежності від класу тканини); 

стійкість до стирання; 

водотривкість (в залежності від класу тканини). 

 

1.2. ТУ 14.1-080-00034022:2016 “Панама літня польова” (зі сповіщенням про 

зміни № 2). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина бавовняна та змішана для виготовлення верху форменого та спеціального 

одягу, що відповідає вимогам ТУ У 13.2-00034022-024:2015 (зі сповіщенням про зміну                  

№ 2): 

сировинний склад; 

ткацьке переплетення; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком). 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється:  

сировинний склад; 

ткацьке переплетення; 

поверхнева густина; 

розривальне навантаження (за основою, за утоком); 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного формальдегіду; 

зміна лінійних розмірів після мокрих оброблень (за основою, за утоком); 

стійкість пофарбування до дії розчинників, сухого тертя, мокрого тертя, прання, 

поту; 

стійкість до дії мастил (в залежності від класу тканини); 

стійкість до стирання; 

водотривкість (в залежності від класу тканини). 

 

1.3. ТУ 14.1-087-00034022-2016 “Шапка-феска (шапка-підшоломник) ШП”                      

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу (трикотажне ворсове начісне полотно типу “фліс”: 

сировинний склад; 

поверхнева густина. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку основного матеріалу виробу (трикотажне ворсове начісне 

полотно типу “фліс” перевіряється: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

розривальне зусилля по довжині (за петельними стовпчиками); 

зміна лінійних розмірів по довжині (за петельними стовпчиками) та по ширині (за 
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петельними рядками) після 3 циклів прання та сушіння; 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

схильність до пілінгованості (2000 циклів з лицевої сторони); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

сумарний тепловий опір; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, поту, 

органічних розчинників, сухого тертя, мокрого тертя). 

 

1.4. ТУ 14.1-132-00034022:2016 “Шапка зимова – ШЗ” (зі сповіщенням про зміни 

№ 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

тип переплетіння; 

число петельних стовпчиків, на 10 см; 

число петельних рядків, на 10 см; 

поверхнева густина; 

2. Додатковий матеріал виробу – гладкофарбоване трикотажне ворсове начісне 

полотно типу “фліс”: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

3. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

тип переплетіння; 

поверхнева густина; 

розривні навантаження по петельним стовпчикам; 

гігроскопічність; 

повітропроникність; 

схильність до пілінгування (2000 циклів); 

вміст вільного та здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, поту, 

органічних розчинників, сухого тертя); 

2. Додатковий матеріал виробу – гладкофарбоване трикотажне ворсове начісне 

полотно типу “фліс”: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розтяжність за петельними рядками при навантаженні 6 Н; 

розривальне зусилля за петельними стовпчиками; 

гігроскопічність; 

повітропроникність; 

схильність до пілінгованості; 

сумарний тепловий опір; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до фізико-хімічних впливів (прання, поту, 

органічних розчинників, сухого тертя, мокрого тертя). 
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1.5. ТУ У 14.1-00034022-161:2016 “Маска спеціальна – МС”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Гладкопофарбоване трикотажне бавовняне кулірне полотно: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

число петельних стовпчиків (по довжині), на 10 см; 

число петельних рядків (по ширині), на 10 см. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку гладкопофарбованого трикотажного бавовняного кулірного 

полотна перевіряється: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

вміст вільного і здатного частково виділятись формальдегіду; 

розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

стійкість до стирання; 

ступінь тривкості пофарбування до фізико-хімічних впливів (прання, сухого тертя, 

поту); 

зміна лінійних розмірів після мокрої обробки (довжині та ширині). 

 

1.6. ТУ У 14.1-00034022-160:2016 “Балаклава – БЛК”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Гладкопофарбоване трикотажне бавовняне кулірне полотно: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

число петельних стовпчиків (по довжині), на 10 см; 

число петельних рядків (по ширині), на 10 см. 

2. Лінійні виміри та маркування.  

Додатково на відрізку гладкопофарбованого трикотажного бавовняного кулірного 

полотна перевіряється: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

гігроскопічність; 

розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

вміст вільного і здатного частково виділятись формальдегіду; 

стійкість до стирання; 

розривні навантаження по петельним стовпчикам (по довжині); 

зміна лінійних розмірів після мокрої обробки (довжині та ширині); 

ступінь тривкості пофарбування до фізико-хімічних впливів (прання, сухого тертя, 

поту). 

 

1.7. ТУ У 14.1-00034022-082:2015 “Шарф труба літній (багатофункціональна 

повязка з трикотажного бавовняного кулірного полотна)” (зі сповіщенням про зміни 

№ 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу – гладкопофарбоване трикотажне кулірне полотно: 

сировинний склад; 

поверхнева щільність. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку гладкопофарбованого трикотажного кулірного полотна 

перевіряються: 

сировинний склад; 

поверхнева щільність; 
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гігроскопічність; 

повітропроникність; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

стійкість до стирання; 

розривні навантаження по петельним стовпчикам (по довжині); 

нормована вологість полотна; 

зміна лінійних розмірів після мокрої обробки (по довжині, по ширині); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухого 

тертя, поту); 

 

1.8. ТУ 14.1-088-00034022-2015 “Шарф труба зимовий” (зі сповіщенням про 

зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Гладкофарбоване трикотажне полотно типу “Фліс”: 

сировинний склад;  

поверхнева густина; 

переплетення (лицьова/зворотня). 

2.Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку основного матеріалу виробу –  гладкопофарбованого 

трикотажного полотна типу “фліс” перевіряється: 

сировинний склад;  

поверхнева густина; 

розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

розривальне зусилля по довжині (за петельними стовпчиками); 

гігроскопічність; 

повітропроникність; 

схильність до пілінгованості;  

сумарний тепловий опір; 

зміна лінійних розмірів по довжині (за петельними стовпчиками) та по ширині (за 

петельними рядками) після 3 циклів прання та сушіння; 

ступінь тривкості пофарбування до фізико-хімічних впливів (прання, поту, 

органічних розчинників, сухого тертя, мокрого тертя). 

 

1.9. ТУ У 14.1-00034022-162:2016 “Шарф-сітка маскувальний – ШМС”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Трикотажне поліефірне полотно: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

вміст вільного і здатного частково виділятись формальдегіду; 

розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

розривні навантаження по петельним стовпчикам (по довжині); 

зміна лінійних розмірів після мокрої обробки (по довжині, по ширині); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухото 

тертя, поту). 
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1.10. ТУ У 14.1-00034022-078:2015 “Костюм літній польовий – КЛП”                              

(з повідомленням про зміни № 3). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина бавовняна та змішана для виготовлення верху форменого та спеціального 

одягу, що відповідає вимогам ТУ У 13.2-00034022-024:2015 (зі сповіщенням про зміну № 

2): 

сировинний склад; 

ткацьке переплетення; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком); 

розривальне навантаження (за основою, за утоком); 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного формальдегіду; 

стійкість пофарбування до дії розчинників, сухого тертя, мокрого тертя, прання, 

поту; 

стійкість до дії мастил (відповідно до класу тканини); 

стійкість до стирання; 

видовження при максимальному зусиллі; 

водотривкість (відповідно до класу тканини); 

вогнезахисні властивості (відповідно до класу тканини); 

зміна лінійних розмірів після мокрих оброблень (за основою, за утоком). 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля зсуву нижнього обмежувача; 

зусилля фіксації замка верхнім обмежувачем; 

міцність зєднання нижнім обмежувачем; 

зусилля ходу замка; 

зусилля фіксації замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після наработки; 

задане напрацювання; 

зміна розмірів після прання; 

стійкість забарвлення до прання, сухого тертя. 

2. Застібка текстильна: 

міцність застібки: зусилля на зсув по довжині, питоме зусилля на розшарування; 

стійкість забарвлення до дії сухого тертя, прання. 

(пункт 1.10 зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

1.11. ТУ У 14.1-00034022-095:2015 “Сорочка бойова – СБ” (зі сповіщенням про 

зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Трикотажне бавовняне кулірне гладкопофарбоване полотно: 

сировинний склад; 

число петельних стовпчиків (по довжині)  на 10 см; 

число петельних рядків (по ширині)  на 10 см; 

коефіцієнт повітропроникності; 

гігроскопічність; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

поверхнева щільність; 
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розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

стійкість до стирання; 

розривні навантаження по петельним стовпчикам (по довжині); 

нормована вологість полотна; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухого 

тертя, поту). 

зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення по довжині та ширині після З 

циклів прання та сушіння; 

2. Бавовняна або змішана тканина: 

сировинний склад; 

ткацьке переплетення; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком). 

3. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: 

Бавовняна або змішана тканина:  

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком); 

розривальне навантаження (за основою, за утоком); 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного формальдегіду; 

зміна лінійних розмірів після мокрих оброблень (за основою, за утоком); 

стійкість пофарбування до дії розчинників, сухого тертя, мокрого тертя, прання, 

поту; 

стійкість до дії мастил (в залежності від класу тканини); 

стійкість до стирання; 

видовження при максимальному зусиллі; 

водотривкість (в залежності від класу тканини). 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля зсуву нижнього обмежувача; 

міцність фіксації замка верхнім обмежувачем; 

міцність зєднання нижнім обмежувачем; 

зусилля ходу замка; 

зусилля фіксації замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання; 

задане напрацювання; 

термостійкість; 

хімічна стійкість; 

стійкість пофарбування. 

2. Застібка текстильна: 

міцність застібки: зусилля зсуву за довжиною, питоме зусилля розшарування; 

стійкість пофарбування до дії поту, сухого тертя. 

 

1.12. ТУ У 14.1-00034022-101:2015 “Ремінь брючний – РБ”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Стрічка ремінна: 
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сировинний склад; 

розривне навантаження; 

стійкість пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (сухого та мокрого тертя, 

поту, прання). 

2. Пряжка: 

сировинний склад. 

3. Лінійні виміри та маркування. 

 

1.13. ТУ 14.1-137-0034022-2016 “Костюм маскувальний спеціальний – КМС”  

(зі сповіщенням про зміни № 2). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина поліефірновіскозна (змішана), гладкопофарбована або набивна: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривальне навантаження; 

гігроскопічність; 

кількість ниток на 100 мм; 

стійкість до стиранн по площині; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, поту, 

органічних розчинників, сухого тертя, мокрого тертя). 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля зсуву нижнього обмежувача; 

міцність фіксації замка верхнім обмежувачем; 

міцність зєднання нижнім обмежувачем; 

зусилля ходу замка; 

зусилля фіксації замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання; 

задане напрацювання; 

термостійкість; 

хімічна стійкість; 

стійкість пофарбування. 

2. Застібка текстильна: 

сировинний склад; 

міцність застібки: зусилля зсуву за довжиною, питоме зусилля розшарування; 

стійкість пофарбування до дії поту, сухого тертя. 

 

1.14. Технічний опис  “Індивідуальний маскувальний комплект – ІМК”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина для виготовлення виробу змішана (переплетення типу “Ріпстоп”): 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривальне навантаження; 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, поту, сухого 

тертя, мокрого тертя); 
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стійкість до стиранн по площині; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

видовження при максимальному зусиллі. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках тканин, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

Сітка синтетична: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривне навантаження. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля ходу замка. 

 

1.15. ТУ 14.1-134-00034022-2016 “Куртка вітровологозахисна зимова – КВВЗ” 

(зі сповіщенням про зміни № 4). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина плащова гладкопофарбована або вибивна (камуфльована) з пінним 

мікропористим покриттям: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

число ниток на 100 мм (за основою, за утоком); 

розривальне зусилля (за основою, за утоком); 

зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення (за основою, за утоком); 

водотривкість; 

число циклів стирання по площині; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

мокрого тертя. 

2. Синтетична двошарова тканина з водовідштовхувальним просоченням: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривне зусилля (за основою, за утоком); 

число циклів стирання по площині; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

стійкість до зволоження поверхні; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

мокрого тертя. 

3. Тканина підкладкова синтетична гладкопофарбована: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

стійкість до стирання по площині; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

мокрого тертя. 

4. Гладкофарбоване трикотажне полотно типу “Фліс”: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

коефіцієнт повітропроникності; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

розривальне зусилля по петельним стовпчикам; 



10 
 

 

 

зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення по довжині (за петельними 

стовпчиками) та по ширині (за петельними рядками) після 3 циклів прання та сушіння; 

6. Пакет матеріалів утеплювача: 

повітропроникність; 

сумарний тепловий опір. 

7. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля зсуву нижнього обмежувача; 

міцність фіксації замка верхнім обмежувачем; 

міцність зєднання нижнім обмежувачем; 

зусилля ходу замка; 

зусилля фіксації замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання; 

задане напрацювання; 

термостійкість; 

хімічна стійкість; 

стійкість пофарбування. 

2. Застібка текстильна: 

сировинний склад; 

міцність розшарування; 

міцність розшарування після прання; 

міцність розшарування після 10000 циклів закриття-відкриття; 

міцність на зсув після прання; 

міцність на зсув після 10000 циклів закриття-відкриття; 

зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення; 

стійкість пофарбування до дії прання, органічних розчинників, сухого тертя, 

мокрого тертя. 

 

1.16. ТУ 14.1-135-00034022-2016 “Штани вітровологозахисні зимові – ШВВЗ”           

(з повідомленням про зміни № 4). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина плащова гладкопофарбована або вибивна (камуфльована) для 

виготовлення верху штанів: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком); 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

стійкість до стирання по площині; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливі прання, органічних 

розчинників, сухого тертя, мокрого тертя. 

2.Синтетична двошарова тканина з водовідштовхувальним просоченням: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривне зусилля (по основі, по утоку); 

число циклів стирання по площині; 

зміна лінійних розмірів після мокрих оброблень(по основі, по утоку); 

стійкість до зволоження поверхні; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливі прання, сухого тертя, 
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мокрого тертя. 

3.Тканина підкладкова синтетична гладкопофарбована: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

стійкість до стирання по площині; 

повітропроникність; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

мокрого тертя. 

4. Неткане полотно, що застосовується в для шару утеплення: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

5. Пакет матеріалів утеплювача: 

повітропроникність. 

6.Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля зсуву нижнього обмежувача; 

міцність фіксації замка верхнім обмежувачем; 

міцність зєднання нижнім обмежувачем; 

зусилля ходу замка; 

зусилля фіксації замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання; 

задане напрацювання; 

термостійкість; 

хімічна стійкість; 

стійкість пофарбування. 

2. Застібка текстильна: 

сировинний склад; 

міцність розшарування; 

міцність розшарування після прання; 

міцність розшарування після 10000 циклів закриття-відкриття; 

міцність на зсув після прання; 

міцність на зсув після 10000 циклів закриття-відкриття; 

зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення; 

стійкість пофарбування до дії прання, органічних розчинників, сухого тертя, 

мокрого тертя. 

(пункт 1.16 зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

1.17. ТУ 14.1-108-00034022:2016 “Куртка костюму утеплювача – ККУ”                       

(з повідомленням про зміни № 3). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Гладкофарбоване трикотажне полотно типу “фліс”: 

переплетення (лицьова/зворотня); 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

розривальне зусилля по довжині (за петельними стовпчиками); 

зміна лінійних розмірів по довжині (за петельними стовпчиками) та по ширині (за 

петельними рядками) після 3 циклів прання та сушіння; 

повітропроникність; 
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гігроскопічність; 

схильність до пілінгованості; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

сумарний тепловий опір; 

товщина полотна; 

ступінь тривкості пофарбування до фізико-хімічних впливів (прання, поту, сухого 

тертя, мокрого тертя). 

2. Додатковий матеріал - матеріал накладок: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

стійкість тканини до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість фарбування до дії прання, тертя. 

3. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля зсуву нижнього обмежувача; 

зусилля фіксації замка верхнім обмежувачем; 

міцність зєднання нижнім обмежувачем; 

зусилля ходу замка; 

зусилля фіксації замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання; 

задане напрацювання; 

термостійкість; 

хімічна стійкість; 

стійкість пофарбування. 

2. Застібка текстильна: 

сировинний склад; 

міцність розшарування; 

міцність розшарування після прання; 

міцність розшарування після 10000 циклів закриття-відкриття; 

міцність на зсув після прання; 

міцність на зсув після 10000 циклів закриття-відкриття; 

зміна лінійних розмірів після 3 циклів прання та сушіння (по довжині, по ширині); 
стійкість тривкості пофарбування до дії прання, сухого тертя, мокрого тертя.”. 

(пункт 1.17 зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

1.18. ТУ У 14.1-00034022-109:2015 “Штани костюму утеплювача - ШКУ”                      

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1.Основний матеріал виробу (трикотажне ворсове начісне полотно типу “фліс”): 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

розривальне зусилля по довжині (за петельними стовпчиками); 

зміна лінійних розмірів по довжині (за петельними стовпчиками) та по ширині (за 

петельними рядками) після 3 циклів прання та сушіння; 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 
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схильність до пілінгованості (2000 циклів з лицевої сторони); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

сумарний тепловий опір; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, поту, 

органічних розчинників, сухого тертя, мокрого тертя). 

2. Лінійні виміри та маркування. 

На відрізку додаткового матеріалу (поліамідна тканина), що застосована для 

виготовлення виробу перевіряється: 

сировинний склад; 

поверхнева густина;. 

стійкість до зволоження; 

розривне навантаження (по основі, по утоку); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання,хімічної 

чистки, тертя); 

стійкість до стирання. 

 

1.19. ТУ 14.1-102-00034022-2016 “Костюм вітровологозахисний демісезонний” (зі 

сповіщенням про зміни № 3). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина поліефірна з поліуретановим покриттям (водовідштовхувальна); 

сировинний склад (тканини, полімерного покриття); 

поверхнева густина; 

розривальне зусилля (по основі, по утоку); 

стійкість до зволоження поверхні; 

водотривкість; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (дистильованої води, 

сухого тертя, мокрого тертя). 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля зсуву нижнього обмежувача; 

зусилля фіксації замка верхнім обмежувачем; 

міцність зєднання нижнім обмежувачем; 

зусилля ходу замка; 

зусилля фіксації замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання; 

задане напрацювання; 

термостійкість; 

хімічна стійкість; 

стійкість пофарбування. 

2. Застібка текстильна: 

сировинний склад; 

міцність розшарування; 

міцність розшарування після прання; 

міцність розшарування після 10000 циклів закриття-відкриття; 

міцність на зсув після прання; 

міцність на зсув після 10000 циклів закриття-відкриття; 

зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення; 

стійкість пофарбування до дії прання, сухого тертя, мокрого тертя. 
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1.20. ТУ У 14.1-0034022-149:2016 “Костюм маскувальний зимовий – КМЗ”                      

(з повішенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина поліефірна з поліуретановим покриттям (водовідштовхувальна): 

сировинний склад (тканини, полімерного покриття); 

поверхнева густина; 

розривальне зусилля (по основі, по утоку); 

стійкість до зволоження поверхні; 

водотривкість; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (дистильованої води, 

сухого тертя, мокрого тертя). 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля зсуву нижнього обмежувача; 

зусилля фіксації замка верхнім обмежувачем; 

міцність зєднання нижнім обмежувачем; 

зусилля ходу замка; 

зусилля фіксації замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання; 

задане напрацювання; 

термостійкість; 

хімічна стійкість; 

стійкість пофарбування. 

2. Застібка текстильна: 

сировинний склад; 

міцність розшарування; 

міцність розшарування після прання; 

міцність розшарування після 10000 циклів закриття-відкриття; 

міцність на зсув після прання; 

міцність на зсув після 10000 циклів закриття-відкриття; 

зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення; 

стійкість пофарбування до дії прання, органічних розчинників, сухого тертя, 

мокрого тертя. 

 

1.21. ТУ 14.1-00034022-151:2016 “Рукавички зимові – РЗ” (зі сповіщенням про 

зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряються:  

1. Основний матеріал за показниками, що зазначені в Таблиці В1 Додатку В. 

2. Підкладковий матеріал: 

склад сировини; 

поверхнева густина. 

 

1.22. ТУ 14.1-133-00034022:2016 “Рукавиці зимові – РЗ”. 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування.  

Додатково на відрізках матеріалів, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Трьохшаровий дубльований матеріал: 
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сировинний склад; 

поверхнева щільність; 

водовідштовхування; 

гігроскопічність; 

повітропроникність; 

розривне зусилля; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок по довжині; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (сухого тертя, 

вологого тертя, поту, прання. 

2. Замша: 

межа міцності при розтягуванні. 

 

1.23. ТУ 14.1-090-00034022-2015 “Рукавички демісезонні (РД)” (зі сповіщенням 

про зміни № 2). 

В готовому виробі перевіряютьсялінійні виміри та маркування.  

Додатково на відрізках матеріалів, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Трикотажне ворсове начісне полотно типу “фліс”: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

розривальне зусилля по довжині (за петельними стовпчиками); 

зміна лінійних розмірів по довжині (за петельними стовпчиками) та по ширині (за 

петельними рядками) після 3 циклів прання та сушіння; 

коефіцієнт повітропроникності; 

гігроскопічність; 

схильність до пілінгованості (2000 циклів з лицевої сторони); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, поту, сухого 

тертя, мокрого тертя). 

2. Замша: 

товщина; 

межа міцності при розтягування; 

стійкість пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (сухого та мокрого тертя). 

 

1.24. ТУ 15.2-072-00034022:2016 “Черевики з високими берцями (ЧБ)”                           

(зі сповіщенням про зміни № 2). 

В готовому виробі перевіряються: 

метод кріплення підошви із додатковим зовнішнім захистом носкової частини; 

міцність ниткових кріплень деталей заготовок верху взуття; 

гнучкість взуття; 

залишкова деформація задника і підноска; 

міцність ниткових кріплень деталей низу взуття; 

ступінь водостійкості взуття в динамічних умовах; 

лінійні виміри згідно технічних умов та маркування. 

 

1.25. ТУ У 15.2-00034022-175:2017 “Черевики з високими берцями Тип В”. 

В готовому виробі перевіряються: 

метод кріплення підошви із додатковим зовнішнім захистом носкової частини; 

міцність ниткових кріплень деталей заготовок верху взуття; 

гнучкість взуття; 

залишкова деформація задника і підноска; 
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міцність ниткових кріплень деталей низу взуття; 

ступінь водостійкості взуття в динамічних умовах; 

лінійні виміри згідно технічних умов та маркування. 

 

1.26. ТУ 15.2-114-00034022-2016 “Бахіли утеплені – БУ” (зі сповіщенням про 

зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (за основою, за утоком); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до дії мастил. 

2. Підошва виробу: 

опір до багаторазового згинання; 

міцність склеювання гуми із тканиною; 

3. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках матеріалів, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

водотривкість; 

стійкісьть до розривання (за основою, за утоком); 

стійкість до стирання; 

стійкість тканини до зволоження. 

2. Додатковий матеріал виробу (підкладка): 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

стійкість фарбування до прання, тертя. 

3. Утеплювач: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

гігроскопічність. 

4. Сумарний тепловий опір пакету матеріалів. 
 

1.27. Технічний опис “Чоботи гумові”. 

В готовому виробі перевіряються: 

твердість Шор А (виробу); 

міцність на розтягнення; 

відносне видовження при розриві; 

щільність; 

лінійні виміри та маркування. 
 

1.28. ТУ 14.1-113-00034022-2015 “Шкарпетки-вкладиші утеплювальні (ШВУ)” 

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу (трикотажне ворсове начісне полотно типу “фліс”: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, органічних 

розчинників, сухого тертя, мокрого тертя). 
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2. Лінійні виміри та маркування.  

Додатково на відрізку основного матеріалу виробу (трикотажне ворсове начісне 

полотно типу “фліс”: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розтяжність по ширині (за петельними рядками) при навантаженні 6 Н; 

розривальне зусилля по довжині (за петельними стовпчиками); 

зміна лінійних розмірів по довжині (за петельними стовпчиками) та по ширині (за 

петельними рядками) після 3 циклів прання та сушіння; 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

схильність до пілінгованості (2000 циклів з лицевої сторони); 

сумарний тепловий опір. 

 

1.29. Технічний опис “Сорочка – поло”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1.Основний матеріал виробу – кулірне однолицьове трикотажне полотно 

комбінованого переплетення типу “піке” з антибактеріальними властивостями* 

(*визначається згідно паспорта постачальника або виробника): 

сировинний склад; 

число петельних стовпчиків (по довжині); 

число петельних рядків (по ширині); 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

поверхнева густина; 

розтяжність по ширині при навантаження; 

число циклів стирання по площині; 

розривні навантаження по петельним стовпчикам (по довжині); 

вологість полотна; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, поту, 

прасування, сухого тертя, світла); 

зміна лінійних розмірів після прання та сушіння (по довжині, по ширині). 

2.Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється:  

1. Полотно трикотажне для коміра та манжет - кулірне дволицьове трикотажне 

полотно: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, поту, 

прасування, сухого тертя). 

(пункт 1.29 доповнено згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

1.30. Технічний опис “Капці казармені”. 

В готовому виробі перевіряються: 

лінійні виміри та маркування; 

уявна щільність; 

густина (щільність); 

втрата обєму зразка (опір до стирання); 

твердість по Шору А; 
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опір багаторазового вигину; 

міцність при розтягуванні; 

відносне видовження при розриві. 

(пункт 1.30 доповнено згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

 

2. Повсякденна форма одягу 

 

2.1. Технічний опис “Кашкет” 

В готовому виробі перевіряються: 

1.Тканина костюмна камвольна напіввовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

масова частка залишків жиру. 

2. Тканина підкладкова поліефірна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність. 

3. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках тканин, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Тканина костюмна камвольна напіввовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

стійкість до стирання по площині; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

подовження при розриві; 

коефіцієнт зминальності; 

схильність до пілінгування (2000 циклів); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

мокрого тертя; 

2. Тканинапідкладкова поліефірна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

стійкість пофарбування до дії органічних розчинників, поту, сухого тертя; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду. 

 

2.2. Технічний опис “Кашкет - безкозирка літній з двома чохлами”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина костюмна камвольна напіввовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

масова частка залишків жиру. 

2. Тканина бавовняна та змішана: 

склад сировини. 

3. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках тканин, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Тканина костюмна камвольна напіввовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 
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стійкість до стирання по площині; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

подовження при розриві; 

коефіцієнт зминальності; 

схильність до пілінгування (2000 циклів); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

мокрого тертя. 

2. Тканина бавовняна та змішана: 

склад сировини; 

стійкість пофарбування до дії поту, сухого тертя, прання; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

гігроскопічність; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду. 

 

2.3. Технічний опис “Берети трикотажні для військовослужбовців Збройних 

Сил України”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

лінійна щільність; 

масова частка жиру. 

2. Тканина бавовняна та змішана: 

склад сировини; 

поверхнева щільність. 

3. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках матеріалів, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Пряжа вовняна: 

сировинний склад; 

лінійна щільність; 

розривне навантаження; 

розривне подовження; 

стійкість пофарбування; 

2. Тканина бавовняна та змішана: 

сировинний склад; 

поверхнева щільність; 

стійкість пофарбування до дії поту, сухого тертя, прання; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

гігроскопічність; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду. 

 

2.4. Технічний опис “Шапка (з овчини, з каракулю)”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Танина пальтова вовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

масова частка залишків жиру. 

2. Лінійні виміри та маркування. 
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Додатково на відрізках матеріалів, що застосовуються для виготовлення виробу 

перевіряються: 

Тканина пальтова вовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

стійкість до стирання по площині; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

подовження при розриві; 

коефіцієнт зминальності; 

схильність до пілінгування (2000 циклів); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів сухого тертя, 

мокрого тертя. 

Овчина хутрова: 

для шкіряної тканини: 

розривне навантаження для цілої овчини. 

для волосяного покриву: 

висота; 

стійкість забарвлення до сухого тертя. 

Каракуль чистопородний сірий вичинений нефарбований: 

для шкіряної тканини: 

розривне навантаження поперечної ділянки цілих шкурок. 

Каракуль чистопородний сірий вичинений фарбований: 

для шкіряної тканини: 

розривне навантаження поперечної ділянки цілих шкурок. 

для волосяного покриву: 

стійкість забарвлення до сухого тертя. 

 

2.5. Технічний опис “Костюм (кітель та штани) чоловічий”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина костюмна камвольна напіввовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

стійкість до стирання по площині; 

подовження при розриві; 

коефіцієнт зминальності; 

схильність до пілінгування (2000 циклів); 

масова частка залишків жиру; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

мокрого тертя, поту. 

2. Тканина підкладкова поліефірна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

розривне навантаження; 

стійкість до стирання по площині; 

стійкість до розсування; 

сипучість; 

пілінгованість; 
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стійкість пофарбування до дії органічних розчинників, поту, сухого тертя, прання; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду. 

3. Лінійні виміри та маркування. 

(пункт 2.5. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

2.6. Технічний опис “Костюм (кітель та спідниця) жіночий для 

військовослужбовців Збройних Сил України”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина костюмна камвольна напіввовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

стійкість до стирання по площині; 

подовження при розриві; 

коефіцієнт зминальності; 

схильність до пілінгування (2000 циклів); 

масова частка залишків жиру; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

мокрого тертя, поту. 

2. Тканина підкладкова поліефірна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

стійкість пофарбування до дії органічних розчинників, поту, сухого тертя, прання; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду. 

3. Лінійні виміри та маркування. 

 

2.7. Технічний опис “Ремінь до штанів для військовослужбовців Збройних Сил 

України”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Стрічка еластична поясна: 

склад сировини; 

гранична розтяжність стрічки (ГОСТ 8847-85). 

2. Пряжка: 

сировинний склад. 

3. Лінійні виміри. 

 

2.8. Технічний опис “Тужурка (кітель)”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина костюмна камвольна напіввовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

стійкість до стирання по площині; 

подовження при розриві; 

коефіцієнт зминальності; 

схильність до пілінгування (2000 циклів); 

масова частка залишків жиру; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 
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ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

мокрого тертя, поту. 

2. Тканина підкладкова поліефірна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

розривне навантаження; 

стійкість до стирання по площині; 

стійкість до розсування; 

сипучість; 

пілінгованість; 

стійкість пофарбування до дії органічних розчинників, поту, сухого тертя, прання; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком). 

3. Лінійні виміри та маркування. 

 

2.9. Технічний опис “Форменка”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина бавовняна: 

склад сировини; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду ; 

ступінь тривкості пофарбування до фізико-хімічних впливів (прання,  поту, сухого 

тертя, прасування із запарюванням); 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

білизна вибіленої тканини; 

стійкість до стирання по площині; 

повітропроникність; 

гігроскопічність. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

2.10. Технічний опис “Сорочки формені (чоловічі)”. 

У готовому виробі перевіряються: 

1.Тканина сорочкова: 

склад сировини; 

поверхнева густина; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

гігроскопічність; 

незминальність; 

пілінгованість; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

стійкість до стирання по площині; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

ступінь тривкості пофарбування до прання (крім того, для сорочкової тканини білого 

кольору-зміна початкового пофарбування забарвлення білого матеріалу). 

2.Лінійні виміри та маркування.”. 

(пункт 2.10. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

2.11. Технічний опис Сорочки “Формені (жіночі) для військовослужбовців 

Збройних Сил України”. 

У готовому виробі перевіряються: 

1.Тканина сорочкова: 

склад сировини; 
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поверхнева густина; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

гігроскопічність; 

незминальність; 

пілінгованість; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

стійкість до стирання по площині; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

ступінь тривкості пофарбування до прання (крім того, для сорочкової тканини білого 

кольору-зміна початкового пофарбування забарвлення білого матеріалу). 

2.Лінійні виміри та маркування. 

 
2.12. Технічний опис “Краватка матроська”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Танина пальтова вовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

масова частка залишків жиру. 

2. Тканина бавовняна та змішана що використовується для підкладки: 

склад сировини; 

поверхнева щільність. 

3. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках матеріалів, що застосовуються для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Тканина пальтова вовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

стійкість до стирання по площині; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів сухого тертя, 

прасування, органічних розчинників. 

2. Тканина бавовняна та змішана, що застосована для підкладки: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду. 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

прасування з запарюванням, поту. 

 
2.13. Технічний опис “Краватки для військовослужбовців Збройних Сил 

України”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина для краваток: 

склад сировини; 

поверхнева густина. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевірити: 

склад сировини; 
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поверхнева густина; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

коефіцієнт зминальності; 

схильність до поверхневої заворсованості та пілінгування; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

група тривкості пофарбування. 

 
2.14. Технічний опис “Пальто зимове чоловіче для військовослужбовців 

Збройних Сил України”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Танина пальтова вовняна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

стійкість до стирання по площині; 

масова частка залишків жиру; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів сухого тертя, 

прасування, органічних розчинників, дистильованої води. 

2. Тканина підкладкова поліефірна: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

розривне навантаження; 

стійкість до стирання по площині; 

стійкість до розсування; 

сипучість; 

пілінгованість; 

стійкість пофарбування до дії органічних розчинників, поту, сухого тертя, прання; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду. 

3. Лінійні виміри та маркування. 

 
2.15. Технічний опис “Куртка зимова”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина плащова з покриттям: 

склад сировини: 

поверхнева густина; 

розривне навантаження (за основою, за утоком). 

Тканина підкладкова поліамідна: 

склад сировини. 

2. Гладкопофарбоване трикотажне начісне полотно типу “фліс”: 

склад сировини; 

поверхнева густина. 

3.Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини плащової з покриттям, що застосована для 

виготовлення виробу перевіряється: 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

ступінь тривкості пофарбування до фізико-хімічних впливів; 
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водовідштовхування; 

водонепроникність. 

 

2.16. Технічний опис “Джемпер”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Трикотажне полотно: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

стійкість пофарбування полотна; 

стійкість до стирання полотна; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

розривне навантаження полотна. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

2.17. Технічний опис “Кашне для військовослужбовців Збройних Сил України”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Трикотажне полотно: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

стійкість пофарбування; 

розривне навантаження. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

2.18. Технічний опис “Рукавички шкіряні білого кольору”. 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку шкіри, що застосована для виготовлення виробу перевірити: 

масова доля вологи; 

масова доля речовин, екстрагованих органічними розчинниками (без полімерних 

з’єднань); 

масова доля окису хрому; 

гранична міцність при розтягуванні; 

гранична міцність лицьового шару при розтягуванні; 

стійкість пофарбування до сухого та мокрого тертя. 

 

2.19. Технічний опис “Рукавички трикотажні”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Трикотажне кулірне полотно: 

склад сировини; 

поверхнева густина. 

2. Лінійні виміри та маркування.  

Додатково на відрізку трикотажного кулірного полотна, що застосоване для 

виготовлення виробу перевірити: 

склад сировини; 

поверхнева густина; 

стійкість пофарбування полотна; 

зміна лінійних розмірів полотна після вологої обробки; 

стійкість до стирання полотна; 

розривне навантаження по петельним стовпчикам. 

 

2.20. Технічний опис “Напівчеревики хромові”. 

В готовому виробі перевіряються: 

міцність ниткових кріплень; 
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міцність кріплення підошви з верхом взуття; 

остаточна деформація підносків та задників; 

гнучкість взуття; 

маса напівпари взуття; 

лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку шкіри, що застосована для виготовлення верху виробу 

перевірити: 

межа міцності при розтягуванні по партії; 

подовження при напрузі; 

стійкість покриття до багаторазового вигину; 

стійкість покриття до мокрого тертя. 

 

2.21. Технічні описи “Черевики хромові (для військовослужбовців Збройних 

Сил України, що входять до складу парадних розрахунків)”, “Черевики (для 

підрозділів сторожової та воєнізованої охорони)”. 

В готовому виробі перевіряються: 

основні лінійні розміри та маркування; 

маса напівпари взуття; 

міцність ниткових кріплень деталей верху взуття; 

міцність кріплення підошви з верхом взуття; 

міцність кріплення каблука (за наявності); 

гнучкість взуття; 

загальна деформація підноска і задника; 

Додатково на відрізку шкіри, що застосована для виготовлення виробу перевірити: 

межа міцності при розтягуванні по партії; 

подовження при напрузі; 

стійкість пофарбування до мокрого і сухого тертя. 

 

2.22. Технічний опис “Пояс парадний (ремінь поясний) з пряжкою”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Шкіра: 

межа міцності при розтязі; 

видовження при напрузі; 

стійкість пофарбування до дії сухого та мокрого тертя; 

2. Пряжка: 

сировинний склад (вид сплаву). 

3. Лінійні виміри. 

 

2.23. Технічний опис “Аксельбант”. 

В готовому виробі перевіряються: 

сировинний склад (втулки, наконечника та шнура); 

параметри та розміри деталей виробу. 

 

2.24. Технічний опис “Аксельбант плечовий шнур для старшинського, 

сержантського та рядового складу”. 

В готовому виробі перевіряються: 

сировинний склад шнура; 

розміри деталей виробу (діаметр шнура, довжина плетеної коси, ширина і довжина 

хлястика). 
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3. Натільна білизна 
 

3.1. ТУ У 14.1-00034022-150:2016 “Сорочка та Кальсони демісезонні”                            

(зі сповіщення про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал-трикотажне кулірне полотно: 

сировинний склад; 

число петельних стовпчиків (по довжині); 

число петельних рядків (по ширині); 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного та здатного частково виділятися формальдегіду; 

поверхнева щільність; 

розтяжність по ширині при навантаженні 6 Н; 

стійкість до стирання; 

розривні навантаження по петельним стовпчикам (по довжині); 

нормована вологість; 

зміна лінійних розмірів після мокрої обробки (по довжині, по ширині); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухого 

тертя, поту). 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

3.2. ТУ 14.1-107-00034022-2016 “Кальсони зимові – КЗ” (із повідомленням про 

зміни № 4), ТУ 14.1-106-00034022-2016 “Сорочка зимова – СЗ” (із повідомленням про 

зміни № 4). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал-трикотажне ворсове начісне полотно із переплетенням джерсі: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривне зусилля по петельним стовпчикам; 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

схильність до пілінгування (2000 циклів, вимірювання проводиться зі сторони 

ворсованих петель); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухого 

тертя, вологе тертя, поту); 

параметри клітки (ширина, довжина висота ворсу); 

зміна лінійних розмірів після 3 циклів прання та сушіння. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

(пункт 3.2. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

3.3. ТУ У 14.1-00034022-081:2015 “Фуфайка (з короткими рукавами) з 

трикотажного бавовняного кулірного полотна” (з повідомленням про зміни № 2). 

В готовому виробі перевіряються: 

1.Основний матеріал виробу – трикотажне кулірне полотно: 

тип переплетення; 

сировинний склад; 

число петельних стовпчиків (по довжині); 

число петельних рядків (по ширині); 

коефіцієнт повітропроникності; 

гігроскопічність; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 
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поверхнева щільність; 

розтяжність по ширині при навантаження 6 Н; 

стійкість до стирання; 

розривні навантаження по петельним стовпчикам (по довжині); 

нормована вологість полотна; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухого 

тертя,поту); 

зміна лінійних розмірів після мокрої обробки (по довжині, по ширині). 

2.Лінійні виміри та маркування. 

(пункт 3.3. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

3.4. ТУ У 14.1-00034022-086:2015 “Труси з трикотажного бавовняного кулірного 

полотна” (з повідомленням про зміни № 2). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу – трикотажне кулірне полотно: 

сировинний склад; 

поверхнева щільність; 

число петельних стовпчиків (по довжині); 

число петельних рядків (по ширині); 

нормована вологість полотна; 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку трикотажного кулірного полотна, що застосоване для 

виготовлення виробу перевірити: 

сировинний склад; 

поверхнева щільність; 

розтяжність по ширині; 

розривні навантаження по петельним стовпчикам (по довжині); 

стійкість до стирання; 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного та здатного частково виділятися формальдегіду; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухого 

тертя, поту); 
зміна лінійних розмірів після мокрої обробки (по довжині, по ширині). 

(пункт 3.4. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

3.5. ТУ 14.3-085-00034022-2015 “Шкарпетки (ШЛ, ШЗ)” (зі сповіщенням про 

зміни № 2). 

В готовому виробі перевіряються:  

сировинний склад (шляхом розпуску виробу відповідно до підпункту 5.5.2 ДСТУ 

ISO 30387); 

розтяжність борту; 

розтяжність сліду; 

коефіцієнт товщини шва; 

стійкість до стирання (п’ятка, мисок, слід); 

стійкість пофарбування (до сухого тертя, до прання, до дії поту); 

лінійні виміри згідно технічних умов та маркування. 

Додатково у пряжі та нитках, що застосовані у виробі перевіряються (відповідно до 

підпункту 2.7.2 технічних умов): 

сировинний склад; 

лінійна густина. 
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4. Спортивна форма одягу 

 

4.1. Технічний опис “Костюм спортивний”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина змішана: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривальне навантаження; 

подовження під час розриву (за основою, за утоком); 

стійкість до стиранн по площині; 

повітропроникність;  

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухого 

тертя, мокрого тертя). 

2. Тканина підкладкова синтетична: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

повітропроникність; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухого 

тертя, мокрого тертя). 

3. Трикотажне полотно – сітка: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривне навантаження (по основі, по утоку); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (прання, сухого 

тертя, мокрого тертя). 

4. Лінійні виміри та маркування. 

 

 

5. Знаки розрізнення військовослужбовців 

 

5.1. Технічний опис “Знак розрізнення для військовослужбовців Збройних Сил 

України “ПЛЕТІНКА”, Технічний опис “Знак розрізнення для 

військовослужбовцівЗбройних Сил України“ЗІРКА”. 

В готовому виробі перевіряються: 

хімічний та фізичний аналіз; 

лінійні виміри. 

 

5.2. Технічний опис “Ґудзики формені для військовослужбовців”. 

В готовому виробі перевіряються: 

хімічний аналіз; 

захисний покрив; 

механічні властивості; 

лінійні виміри. 

(пункт 5.2. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 
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6. Спеціальні предмети речового майна 

 

6.1. Технічний опис “Кашкет для сторожової та воєнізованої охорони”                       

(з повідомленням про зміни № 1) 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканини бавовняні та змішані: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

6.2. Технічний опис “Костюм (куртка і штани) спеціальний (для 

військовослужбовців екіпажів бойових машин і військовослужбовців ремонтних 

частин Збройних Сил України) – КСБМ”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина для виготовлення виробу змішана: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривне навантаження (по основі, по утоку); 

роздиральне навантаження (по основі, по утоку); 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

стійкість пофарбування до дії розчинників, сухого тертя, мокрого тертя, прання, 

поту, світла;  

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (по основі, по утоку); 

стійкість до дії мастил; 

стійкість до стирання; 

питомий поверхневий електричний опір; 

відстань між струмопровідними нитками; 

вогнетривкість (індекс розповсюдження вогню). 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: 

Тканина підсилюючих накладок: 

сировинний склад; 

наявність поліуретанового покриття; 

поверхнева густина. 

 

6.3. Технічний опис “Костюм (куртка та штани) літній для сторожової та 

воєнізованої охорони”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1 .Тканина для верху куртки та штанів: 

склад сировини; 

поверхнева густина. 

2. Бязь гладко фарбована: 

склад сировини. 

3.Лінійні виміри та маркування. 

 

6.4. Технічний опис “Куртка та штани утеплені (для підрозділів сторожової та 

воєнізованої охорони)”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина змішана: 



31 
 

 

 

склад сировини; 

поверхнева густина; 

тип переплетення; 

наявність водовідштовхувального просочення. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

6.5. Технічний опис “Костюм спеціальний зимовий”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1 .Тканина плащова: 

сировинний склад волокна; 

поверхнева щільність; 

кількість ниток на 10 см (по основі, по утоку); 

розривне навантаження; 

водотривкість; 

вміст вільного формальдегіду; 

стійкість пофарбування до дії світла,  дистильованої води, сухого тертя; 

 зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (по основі, по утоку). 

2.Лінійні виміри та маркування. 

 

6.6. Технічний опис “Костюм спеціальний літній”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина змішана для виготовлення верху форменого та спеціального одягу, що 

відповідає вимогам ТУ У 13.2-00034022-024:2015 (зі сповіщенням про зміну № 2): 

сировинний склад; 

ткацьке переплетення; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком); 

розривальне навантаження (за основою, за утоком); 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного формальдегіду; 

стійкість пофарбування до дії розчинників, сухого тертя, мокрого тертя, прання, 

поту, світла; 

зміна лінійних розмірів після мокрих оброблень (за основою, за утоком); 

стійкість до дії мастил (відповідно до класу тканини); 

стійкість до стирання; 

видовження при максимальному зусиллі; 

водотривкість (відповідно до класу тканини); 

вогнезахисні властивості (відповідно до класу тканини); 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

6.7. Технічний опис “Кожух звичайний (пальто хутряне)”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Лінійні виміри та маркування згідно технічних умов. 

2. Тканина для виготовлення виробу: 

склад сировини; 

поверхнева густина; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

стійкість пофарбування до дії  сухого тертя, мокрого тертя, прання, світла. 

3. Овчина хутрова: 
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Для шкіряної тканини: 

розривне навантаження для цілої овчини. 

Для волосяного покриву: 

висота; 

стійкість забарвлення до сухого тертя. 

4. Застібка-“блискавка”: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля ходу замка. 

 

6.8. Технічний опис “Налокітники тактичні бойові – НЛТБ”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу. 

сировинний склад (із перевіркою 100% поліуретанового покриття). 

2. Ударостійкі чашки: 

сировиний склад. 

3. Пряжка-рамка прямокутна: 

сировиний склад. 

4. М’яка вставка: 

сировинний склад; 

щільність. 

5. Лінійні виміри, номінальна вага та маркування. 

 

6.9. ТУ У 22.2-00034022-094:2015 “Наколінники тактичні бойові – НТБ”                       

(зі сповіщенням про зміну № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1.Основний матеріал виробу: 

сировинний склад (із перевіркою 100% поліуретанового покриття); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку). 

2. М’яка вставка: 

сировинний склад. 

3. Ударостійка чашка: 

сировиний склад; 

кількість вигинів (без руйнування) при температурах:- 30°С; +23°С; +70°С. 

4. Пряжка-регулятор, застібка-пряжка: 

сировиний склад. 

5.Заключний контроль для пряжки –регулятора та тасьми текстильної: 

значення сили утримання зчеплення (без руйнування). 

6. Лінійні виміри згідно технічних умов та маркування. 

 

6.10. ТУ У 14.1-00034022-084:2015 “Чохол шолому балістичного”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина бавовняна та змішана для виготовлення верху форменого та спеціального 

одягу, що відповідає вимогам ТУ У 13.2-00034022-024:2015 (зі сповіщенням про зміну № 

2): 

сировинний склад; 

ткацьке переплетення; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком); 

2. Лінійні виміри згідно технічних умов та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 
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перевіряється:  

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривальне навантаження (за основою, за утоком); 

питомий поверхневий електричний опір; 

вміст вільного формальдегіду; 

зміна лінійних розмірів після мокрих оброблень (за основою, за утоком); 

стійкість пофарбування до дії розчинників, сухого тертя, мокрого тертя, прання, 

поту; 

стійкість до дії мастил (в залежності від класу тканини); 

стійкість до стирання; 

видовження при максимальному зусиллі; 

водотривкість (в залежності від класу тканини); 

вогнезахисні властивості(в залежності від класу тканини). 

 

6.11. Технічний опис “Чохол шолому балістичного”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Тканина поліефірна з поліуретановим покриттям (водовідштовхувальна), 

шліфована: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

2. Лінійні виміри згідно технічних умов та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється:  

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривальне зусилля (по основі, по утоку); 

стійкість до зволоження поверхні; 

водотривкість (по пенетрометру); 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів (дистильованої води, 

сухого тертя, мокрого тертя). 

(пункт 6.11. доповнено згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

 

7. Засоби індивідуального захисту 

 

7.1. ТУ У 18.2-31778043.045-2003 “Шолом кулезахисний “Каска - 1М”                                 

(зі змінами № 7). 

В готовому виробі перевіряються: 

захисні властивості; 

лінійні виміри та маркування. 

Додатково на комплектуючих матеріалах та виробах перевірити: 

Параарамідна тканина: 

сировинний склад; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

маса на одиницю площі; 

міцність на розрив (по основі, по утоку). 

Стрічка ремінна: 

ширина; 

лінійна густина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до сухого тертя, мокрого тертя; 



34 
 

 

 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно). 

Застібка текстильна: 

ширина; 

міцність застібки (вихідна):зусилля зсуву за довжиною, питоме 

зусиллярозшарування; 

міцність застібки (після 10000 циклів закриття-відкриття): зусилля зсуву за 

довжиною, питоме зусилля розшарування. 

 

7.2. ТУ У 18.2-31778043.046-2003 “Бронежилети “Корсар М”,  “Корсар МЗ”                   

(зі змінами № 9). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основні параметри та розміри. 

2. Маса виробу. 

3. Площа захисту (гнучких захисних пакетів, жорстких бронеелементів). 

4. Маркування. 

5. Параарамідна тканина: 

сировинний склад; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

маса на одиницю площі; 

балістична стійкість параарамідної тканини (протикульова та протиосколкова)  

клас захисту. 

6. Бронеелементи (бронепластини): 

балістична стійкість; 

клас захисту. 

7. Тканина чохла: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухого тертя, мокрого тертя; 

стійкість тканини до зволоження; 

стійкість тканини до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

Додатково на відрізках тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Тканина чохла: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

міцність на розрив (по основі, по утоку). 

2. Водозахисна тканина: 

сировинний склад; 

маса на одиницю площі; 

міцність на розрив (по основі, по утоку); 

стійкість тканини до зволоження. 

Додатково на комплектуючих матеріалах та виробах перевіряються: 

1. Стрічка ремінна: 

сировинний склад; 

ширина; 

товщина; 

лінійна густина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до сухого тертя, мокрого тертя; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно). 
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2. Застібка текстильна: 

сировинний склад; 

ширина; 

міцність застібки (вихідна):зусилля зсуву за довжиною, питоме зусилля; 

розшарування; 

міцність застібки (після 10000 циклів закриття-відкриття): зусилля зсуву за 

довжиною, питоме зусилля розшарування. 

 

7.3. Технічний опис  “Окуляри - маска захисні балістичні – ОМЗБ”. 

В готовому виробі перевіряються: 

захист від балістичних та механічних уламків; 

опірність старінню; 

стійкість до загорання; 

захист від випромінювання оптичного діапазону; 

стійкість до впливу зовнішніх факторів; 

поле зору; 

сферична, астигматична і призматичні сили заломлення; 

передача (світлопропускання); 

лінійні виміри та маркування. 

 

7.4. Технічний опис “Окуляри захисні балістичні”. 

В готовому виробі перевіряють: 

вага виробу; 

захист від балістичних та механічних уламків; 

захист від частинок з високою швидкістю; 

стійкість до загорання; 

захист від випромінювання оптичного діапазону: 

поле зору. 

лінійні виміри виробу. 

 

 

8. Табірне майно 

 

8.1. ТУ У 41.0-39076229-001:2015 “Намет УСТ – 56/2015” (зі сповіщеннями про 

зміни № 2) та ТУ У 25.1- 00310143-086:2005 “Намет УСБ – 56/2005” (зі сповіщеннями 

про зміни № 2). 

Додатково на відрізках матеріалів, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Основний матеріал зовнішнього намету (равендук): 

сировинний склад; 

ткацьке переплетення; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком); 

розривальне навантаження (за основою, за утоком); 

зміна лінійних розмірів після замочування; 

стійкість пофарбування до дії сухого тертя, дистильованої води, морської води; 

водотривкість. 

2. Додатковий матеріал для внутрішнього намету (бязь): 

сировинний склад; 

ткацьке переплетення; 

поверхнева густина; 

стійкість пофарбування до дії прання, сухого тертя; 
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зміна лінійних розмірів після мокрої обробки (по основі, по утоку); 

розривальне навантаження (за основою, за утоком); 

стійкість до стирання; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком). 

3. Додатковий матеріал - утеплювач (для стінок утеплення): 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривальне навантаження (за основою, за утоком); 

стійкість до стирання. 

4. Додатковий матеріал для підпідложника та ярликів (тканина прогумована): 

сировинний склад; 

поверхнева щільність; 

розривальне навантаження (по основі, по утоку); 

стійкість до тертя по площині; 

водотривкість. 

5. Стрічки та шнур для зав’язок: 

сировинний склад; 

розривальне навантаження;  

розривне подовження під час розтягування. 

(пункт 8.1. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

8.2. ТУ У 41.0-39076229-001:2015 “Намет УСТ – 56/2015” (зі сповіщенням про 

зміни № 4) та ТУ У 25.1- 00310143-086:2005 “Намет УСБ – 56/2005” (зі сповіщенням 

про зміни № 4). 

Додатково на відрізках матеріалів, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Тканина для зовнішнього намету: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (за основою, за утоком окрім тканини С); 

ткацьке переплетення (окрім тканини С); 

розривальне навантаження (за основою, за утоком); 

водотривкість; 

зміна лінійних розмірів після мокрої обробки (окрім тканини С). 

2. Матеріал внутрішнього намету: 

Утеплювач: 

поверхнева густина; 

розривальне навантаження (за основою, за утком); 

сировинний склад. 

Пакет матеріалів: 

сумарний тепловий опір. 

3. Тканина прогумована: 

сировинний склад; 

поверхнева щільність; 

розривальне навантаження (по основі, по утоку); 

стійкість до тертя по площині; 

водотривкість. 

4. Стрічки для кілець та підсилення, стрічки та шнур для зав’язок: 

сировинний склад; 

розривальне навантаження; 
розривне подовження під час розтягування. 

(пункт 8.2. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 
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8.3. ТУ 13.9-105-00034022:2016 “Тент універсальний польовий – ТУП”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

тип переплетення; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

розривне навантаження (по основі, по утоку); 

стійкість пофарбування до дії прання, тертя, зволоження; 

стійкість матеріалу до стирання; 

стійкість до дії мастил; 

водотривкість; 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

8.4. ТУ У 13.9-00034022-168:2016 “Полог (запона) протимоскітний-ПП”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу - полотно трикотажне (сітка): 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

кількість петель (по вертикалі, по горизонталі); 

нормована вологість; 

ступінь тривкості пофарбування до прання, сухого тертя, мокрого тертя; 

2. Лінійні виміри та маркування згідно технічних умов. 

 

 

9. Спорядження 

 

9.1. Технічний опис “Казанок індивідуальний польовий – КІП”. 

В готовому виробі перевіряються: 

основні розміри, об’єм та масса; 

жорсткість корпусів та арматури; 

міцність кріплення арматури до корпусу; 

товщина зовнішнього емалевого покриття; 

міцність зчеплення емалевого покриття; 

ударна міцність та термостійкість силікатного покриття. 

 

9.2. Технічний опис “Фляга індивідуальна польова – ФІП”, тип А (пластикова). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основні параметри та характеристики виробу і маркування. 

2. Місткість виробу. 

3. Відсутність протікання. 

4. Герметичність прилягання ковпачка. 

5. Основний матеріал фляги: 

сировинний склад; 

міцність; 

деформація; 

модуль пружності при розтягуванні; 

модуль пружності при вигині; 

твердість по Брінеллю; 

твердість по Шору; 

ударна міцність за Ізоду; 
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ударна міцність по Шарпі; 

теплостійкість за Віка; 

деформаційна теплостійкість; 

деформаційна теплостійкість; 

деформаційна теплостійкість під навантаженням; 

коефіцієнт лінійного теплового розширення; 

мутність і світлопропускання; 

щільність. 

 

9.3. Технічний опис “Карабін з муфтою”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

склад сировини; 

максимальне статичне вертикальне та горизонтальне навантаження (при закритому 

затворі замка), яке виріб вигримує без появи залишкової деформації; 

максимальне статичне горизонтальне навантаження (при відкритому затворі замка), 

яке виріб витримує без появи залишкової деформації; 

корозійна стійкість. 

2. Вага, лінійні виміри та маркування. 

 

9.4. Технічний опис “Столовий набір індивідуальний польовий – СНІП”. 

В столовому наборі перевіряються 

основні параметри та характеристики комплекту. 

У металевих частинах столових приборів перевіряються: 

хімічний склад; 

корозійна стійкість; 

міцність (залишкова деформація); 

твердість клинків ножів. 

 

9.5. ТУ 22.1-100-00034022-2015 “Килим спальний польовий ізоляційний – КСП” 

(зі сповіщенням про зміну № 2). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

структура піни; 

щільність матеріалу; 

максимальне розривне навантаження (поздовжній та поперечний напрямки); 

максимальне видовження при розриві (повдовжнє та поперечне); 

залишкова деформація; 

паропроникність; 

опір теплопередачі; 

ефективна теплопровідність; 

стійкість до високих та низьких температур; 

2. Лінійні виміри згідно технічних умов та маркування. 

 

9.6. ТУ У 22.1-00034022-163:2016 “Сидіння польове ізоляційне – СПІ”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

структура піни; 

щільність матеріалу; 

максимальне розривне навантаження (поздовжній, поперечний напрямки); 
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максимальне видовження при розриві (повздовжнє, поперечне); 

залишкова деформація; 

паропроникність; 

опір теплопередачі; 

ефективна теплопровідність; 

стійкість до високих та низьких температур. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

9.7. ТУ У 15.1-00034022-097:2015 “Чохол до фляги індивідуальний польовий – 

ЧФІП”. 

В готовому виробі перевіряються: 

лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках матеріалів, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу(матеріал зовнішнього шару виробу): 

сировинний склад; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

поверхнева густина; 

стійкість до роздирання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість тканини до зволоження; 

стійкість матеріалу до стирання; 

стійкість до дії мастил; 

2. Додатковий матеріал виробу – штучне хутро (матеріал внутрішнього шару 

виробу): 

сировинний склад ворсу; 

сировинний склад основи; 

маса ворсового покриву на 1 м2; 

поверхнева густина; 

вогнестійкість; 

маса слабо закріплених волокон; 

довжина ворсу; 

стійкість до звалювання; 

стійкість фарбування до сухого тертя, мокрого тертя; 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до сухого тертя, мокрого тертя; 

2. Заключний контроль для застібки-пряжки –“тризуба” та тасьми текстильної: 

значення сили утримання зчеплення (без руйнування); 

значення сили вигину до руйнування; 

значення сили на стиснення до руйнування; 

кількість вигинів ніжок (без руйнування). 

 

9.8. Технічний опис “Мішок спальний”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу- плащова тканина: 

склад сировини; 

поверхнева густина; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

зміна лінійних розмірів після мокрої обробки(за основою, за утоком); 
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стійкість фарбування до прання; 

стійкість матеріалу до стирання; 

водотривкість. 

2. Полотно трикотажне типу ”фліс” для підкладки спального мішка: 

склад сировини; 

поверхнева щільність. 

3. Полотно неткане для утеплюючого шару: 

склад сировини; 

поверхнева густина. 

4.Лінійні виміри та маркування. 

 

9.9. ТУ 15.1-093-00034022:2016 “Ремінь розвантажувальний тактичний 

захисний – РРТЗ” (зі сповіщенням про зміни № 2). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку). 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряються: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

стійкість до роздирання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість тканини до зволоження; 

стійкість матеріалу до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження. 

2. Заключний контроль для застібки-пряжки –“тризуба” та тасьми текстильної: 

значення сили утримання зчеплення (без руйнування); 

значення сили вигину до руйнування; 

значення сили на стиснення до руйнування; 

кількість вигинів ніжок (без руйнування). 

3. Заключний контроль для пряжки –регулятора та тасьми текстильної: 

значення сили утримання зчеплення (без руйнування). 

 

9.10. ТУ У 15.1-00034022-166:2016 “Кобура пістолетна універсальна – КПУ”. 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряються: 

сировинний склад; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 
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стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухого тертя, мокрого тертя; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно); 

стійкість до дії мастил. 

2. Застібка “кнопка”: 

зусилля на відкриття застібки. 

 

9.11. ТУ 15.1-119-00034022-2016 “Сумка транспортна індивідуальна – СТІ”                 

(з повідомленням про зміни № 2). 

В готовому виробі перевіряються: 

1.Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

водотривкість; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

міцність на розрив (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється:  

Додатковий матеріал виробу: 

сировинний склад; 

маса на одиницю площі; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до роздирання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 
стійкість до зволоження. 

(пункт 9.11. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

9.12. ТУ 15.1-136-00034022:2016 “Рюкзак бойовий індивідуальний - РБІ”                         

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

2. Лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

міцність на розрив (по основі, по утоку) (ДСТУ 4272, ГОСТ 3813); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 
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стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

2. Додатковий матеріал виробу: 

сировинний склад; 

маса на одиницю площі; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до роздирання (по основі, по утоку) (ДСТУ ISO 13937-2); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухого тертя, мокрого тертя; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно). 

2. Заключний контроль для застібки-пряжки –“фастекс” та тасьми текстильної: 

значення сили утримання зчеплення (без руйнування); 

значення сили вигину до руйнування; 

значення сили на стиснення до руйнування; 

кількість вигинів ніжок (без руйнування). 

 

9.13. ТУ У 14.1-00034022-076:2015 “Підсумок транспортний бойовий 

універсальний - ПТБУ”. 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках тканин, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу (матеріал зовнішнього шару виробу): 

сировинний склад; 

маса на одиницю площі; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

міцність на розрив (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя, штучного світла; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

2. Додатковий матеріал виробу (матеріал кишень внутрішнього шару): 

сировинний склад; 

маса на одиницю площі; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

міцність на роздир (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя;  

стійкість тканини до зволоження. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряється: 

1. Застібка-блискавка: 

сировинний склад; 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля зсуву нижнього обмежувача; 

міцність фіксації замка верхнім обмежувачем; 

міцність зєднання нижнім обмежувачем; 

зусилля ходу замка; 
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зусилля фіксації замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після наробітки; 

задане напрацювання; 

зміна розмірів після прання; 

стійкість забарвлення до сухого тертя. 

2. Застібка “кнопка”: 

зусилля на відкриття застібки. 

 

9.14. ТУ У 14.1-00034022-040:2015 “Сумка-підсумок адміністративний”. 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

маса на одиницю площі; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

міцність на розрив (по основі, по утоку) (ДСТУ 4272, ГОСТ 3813); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання: 

стійкість до дії мастил; 

2. Додатковий матеріал виробу : 

сировинний склад; 

маса на одиницю площі; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

міцність на розрив (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряється: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до сухе тертя, мокре тертя. 

2. Застібка “кнопка”: 

зусилля на відкриття застібки. 

(пункт 9.14. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

9.15. ТУ 15.1-120-00034022-2016 “Сумка-підсумок бойова-А-30 - СПБ-А-30”                   

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: 

Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

сійкість до розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 
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стійкість до дії мастил. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухого тертя, мокрого тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил; 

2. Заключний контроль для застібки-пряжки – “фастекс” та тасьми текстильної: 

значення сили утримання зчеплення (без руйнування); 

значення сили вигину до руйнування; 

значення сили на стиснення до руйнування; 

кількість вигинів ніжок (без руйнування). 

3. Застібка “кнопка”: 

зусилля на відкриття застібки. 

 

9.16. ТУ 15.1-121-00034022-2016 “Сумка-підсумок бойова-А-45 - СПБ-А-45”                   

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання , хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухого тертя, мокрого тертя; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно); 

стійкість до зволоження; 

стійкість до дії мастил. 

2. Заключний контроль для застібки-пряжки – “фастекс” та тасьми текстильної: 

значення сили утримання зчеплення (без руйнування); 

значення сили вигину до руйнування; 

значення сили на стиснення до руйнування; 

кількість вигинів ніжок (без руйнування). 

3. Застібка “кнопка”: 

зусилля на відкриття застібки. 

 

9.17. ТУ У 15.1-00034022-143:2016 “Сумка-підсумок бойова-В - СПБ-В”                       

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 
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Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

Додатково на комплектуючих матеріалах та виробах перевіряється: 

Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухого тертя, мокрого тертя; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно); 

стійкість до дії мастил. 

 

9.18. ТУ У 15.1-00034022-141:2016 “Сумка-підсумок бойова-С - СПБ-С”                             

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

Додатково на комплектуючих матеріалах та виробах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухого тертя, мокрого тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно); 

стійкість до дії мастил; 

2. Заключний контроль для застібки-пряжки – “фастекс” та тасьми текстильної: 

значення сили утримання зчеплення (без руйнування); 

значення сили вигину до руйнування; 

значення сили на стиснення до руйнування; 

кількість вигинів ніжок (без руйнування). 

 

9.19. ТУ У 15.1-00034022-142:2016 “Сумка-підсумок бойова-Г - СПБ-Г”                         

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 
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Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухе тертя, мокре тертя; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно); 

стійкість до дії мастил. 

2. Заключний контроль для застібки-пряжки – “фастекс” та тасьми текстильної: 

значення сили утримання зчеплення (без руйнування); 

значення сили вигину до руйнування; 

значення сили на стиснення до руйнування; 

кількість вигинів ніжок (без руйнування). 

3. Застібка “кнопка”: 

зусилля на відкриття застібки. 

 

9.20. ТУ У 15.1-00034022-157:2016 “Сумка-підсумок бойова-К - СПБ-К”                        

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухого тертя, мокрого тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно); 

стійкість до дії мастил. 

2. Заключний контроль для застібки-пряжки – “фастекс” та тасьми текстильної: 

значення сили утримання зчеплення (без руйнування); 
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значення сили вигину до руйнування; 

значення сили на стиснення до руйнування; 

кількість вигинів ніжок (без руйнування). 

3. Застібка “кнопка”: 

зусилля на відкриття застібки. 

 

9.21. ТУ У 15.1-00034022-144:2016 “Сумка-підсумок бойова-П - СПБ-П”                        

(з повіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухого тертя, мокрого тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно); 

стійкість до дії мастил. 

2. Застібка “кнопка”: 

зусилля на відкриття застібки. 

 

9.22. ТУ У 15.1-00034022-158:2016 “Сумка-підсумок бойова-Р - СПБ-Р”                        

(зі сповіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряється: Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил; 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухе тертя, мокре тертя; 
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стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно); 

стійкість до дії мастил. 

2. Застібка “кнопка”: 

зусилля на відкриття застібки. 

 

9.23. ТУ У 14.1-00034022-077:2015 “Сумка-підсумок розкладна універсальна”. 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу (матеріал зовнішнього шару виробу): 

сировинний склад; 

маса на одиницю площі; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

міцність на розрив (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя;  

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

2. Додатковий матеріал виробу (матеріал кишень внутрішнього шару): 

сировинний склад; 

маса на одиницю площі; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

міцність на розрив (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

максимальне навантаження на розри; 

стійкість фарбування до дії сухого тертя, мокрого тертя. 

2. Застібка “кнопка”: 
зусилля на відкриття застібки. 

(пункт 9.23. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

9.24. ТУ 21.2-089-00034022:2016 “Сумка-укладка медична СУМ-1”. 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках тканини, що застосована для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

міцність на розрив (по основі, по утоку) (ДСТУ 4272, ГОСТ 3813); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

2. Додатковий матеріал виробу: 

сировинний склад; 

маса на одиницю площі; 
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кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до роздирання (по основі, по утоку) (ДСТУ ISO 13937-2); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість тканини до зволоження. 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 

1. Тасьма текстильна: 

сировинний склад; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, сухе тертя, мокре тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання (тільки для стрічки із шириною від 50 мм включно); 

стійкість до дії мастил. 

2. Застібка “кнопка”: 

зусилля на відкриття застібки. 

3. Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля зсуву нижнього обмежувача; 

міцність фіксації замка верхнім обмежувачем; 

міцність зєднання нижнім обмежувачем; 

зусилля ходу замка; 

зусилля фіксації замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання; 

задане напрацювання; 

зміна розмірів після прання; 

стійкість забарвлення до прання, сухого тертя. 

 

9.25. Технічна специфікація “Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни”. 

В готовому виробі перевіряються лінійні виміри та маркування. 

Додатково на відрізках тканин, що застосовані для виготовлення виробу 

перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

склад сировини; 

поліуретанове покриття (водотривкість); 

поверхнева густина; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до роздирання (по основі, по утоку); 

стійкість до розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

стійкість до стирання; 

стійкість до дії мастил. 

2. Додатковий матеріал виробу: 

склад сировини; 

маса на одиницю площі; 

кількість ниток на одиницю довжини (по основі, по утоку); 

стійкість до роздирання (по основі, по утоку); 

міцністьна розривання (по основі, по утоку); 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, тертя; 

стійкість до зволоження; 

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються: 
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1. Тасьма текстильна: 

склад сировини; 

ширина, товщина; 

розривне навантаження; 

стійкість фарбування до прання, хімічної чистки, мокрого тертя, сухого тертя; 

стійкість до стирання. 

2. Застібка-блискавка: 

зусилля розриву замкнутих ланок; 

міцність замка; 

зусилля ходу замка; 

зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання; 

задане напрацювання; 

зміна розмірів після прання; 

стійкість забарвлення до прання, сухого тертя. 

 

10. Постільні речі 

 

10.1. ТУ У 31.0-00034022-147:2016 “Матрац пінополіуретановий казармений – 

МППК” (з повіщенням про зміни № 1). 

В готовому виробі перевіряються: 

1.Пінополіуретан еластичний на основі простих поліефірів: 

уявна щільність; 

напруга стиснення; 

залишкова деформація; 

еластичність по відскоку; 

відносне подовження при розриві; 

межа міцності при розтягненні. 

2.Тканина плащова: 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см по основі, по утоку; 

розривне навантаження; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (по основі, по утоку); 

переплетення; 

склад волокна. 

3. Лінійні виміри та маркування. 

(пункт 10.1. зі змінами, внесеними згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

10.2. Технічний опис “Рушник махровий для військовослужбовців Збройних 

Сил України”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Фізико-механічні та хімічні показники основного матеріалу, що зазначені у 

Таблиці 2 технічного опису. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

10.3. Технічний опис “Рушники вафельні”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Фізико-механічні показники основного матеріалу, що зазначені у Таблиці 2 

технічного опису; 

2. Лінійні виміри та маркування. 
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10.4. ТУ У 13.9-00034022-169:20І6 “Простирадло”, ТУ У 13.9-00034022-167:2016 

“Наволочка верхня”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Основний матеріал виробу: 

склад сировини; 

поверхнева щільність; 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

повітропроникність; 

гігроскопічність; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

стійкість до стирання. 

2. Лінійні виміри та маркування. 

 

10.5. ТУ У 13.9-00034022-148:2016 “Ковдра напіввовняна для 

військовослужбовців”. 

У готовому виробі перевіряються: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

видовження при розриві (за основою, за утоком); 

масова частка залишкового жиру; 

стійкість ворсу до стирання; 

закочуємість ворсу; 

масова частка вільного формальдегіду; 

стійкість пофарбування до дії органічних розчинників, сухого тертя; 

лінійні виміри та маркування. 

 

10.6. Технічний опис “Ковдра напіввовняна для військовослужбовців”. 

У готовому виробі перевіряються: 

лінійні виміри; 

сировинний склад; 

поверхнева щільність; 

число ниток на 10 см (по основі, по утоку); 

розривальне навантаження (по основі, по утоку); 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок. 

 

10.7. Технічний опис “Подушка для військовослужбовців Збройних сил 

України”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1. Лінійні виміри та маркування. 

2. Тканина, з якої виготовлений чохол: 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

кількість ниток на 10 см (по основі, по утоку); 

розривне навантаження смужки тканини 50х200 (по основі, по утоку); 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (по основі, по утоку); 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

гігроскопічність; 

повітропроникність. 

3. Наповнювач: 

емпірична щільність; 
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ступінь стискання у колбі; 

коефіцієнт пружності; 

ступінь відновлення. 

 

10.8. Технічний опис “Матрац”. 

В готовому виробі перевіряються: 

1.Пінополіуретан еластичний на основі простих поліефірів: 

уявна щільність; 

напруга стиснення; 

залишкова деформація; 

еластичність по відскоку; 

відносне подовження при розриві; 

межа міцності при розтягненні. 

2.Тканина жакардова: 

сировинний склад; 

тип ткацького переплетення; 

поверхнева густина; 

розривне навантаження (по основі, по утоку); 

видовження (по основі, по утоку); 

число циклів стирання по площині; 

вміст вільного і здатного частково виділятись формальдегіду. 

3. Неткане поліефірне термоскріплене полотно 

поверхнева щільність; 

гігроскопічність. 

4. Лінійні виміри та маркування. 

(пункт 10.8 доповнено згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

10.9. Технічний опис “Ковдра напіввовняна” (для саннаторно-курортних 

установ, казарм та казарм поліпшеного типу Збройних Сил України). 

У готовому виробі перевіряються: 

лінійні виміри; 

сировинний склад; 

поверхнева густина; 

розривальне навантаження (по основі, по утоку); 

видовження (по основі, по утоку); 

стійкість ворсу до стирання; 

масова частка вільного формальдегіду; 

стійкість пофарбування (до дії сухого тертя, поту, органічних розчиників). 

(пункт 10.9 доповнено згідно з Доповненням № 1 від 05.05.2018). 

 

11. Тканини 

 

11.1. Технічний опис “Тканина костюмна камвольна напіввовняна”. 

На відрізку тканини перевіряються: 

склад сировини; 

поверхнева густина; 

розривне навантаження (за основою, за утоком); 

зміна лінійних розмірів після мокрих обробок (за основою, за утоком); 

стійкість до стирання по площині; 

подовження при розриві; 

коефіцієнт зминальності; 

схильність до пілінгування; 
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масова частка залишків жиру; 

вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду; 

питомий електричний опір; 

ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів прання, сухого тертя, 

вологого тертя, поту. 
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