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ПЕРЕДМОВА 

 І. Цей військовий стандарт (далі – ВСТ) розроблено у Центральному 

управлінні речового забезпечення тилу Головного управління логістики 

Командування сил підтримки Збройних Сил України. 

Перегляд стандарту здійснено Головним управлінням розвитку та 

супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України.       

Перегляд здійснювали: В.П.Рябов (керівник розробки); Р.О.Козулін; 

В.О.Скрипнікова. 

 

 ІІ. Цей ВСТ погоджено заінтересованими структурними підрозділами 

Міністерства оборони України (далі – Міноборони) та Генерального штабу 

Збройних Сил України (далі – ГШ ЗС України), видами Збройних Сил України 

та органами військового управління, безпосередньо підпорядкованими                         

Міноборони та ГШ ЗС України. 

ІІІ. Цей ВСТ призначений для застосування у Міноборони та Збройних 

Силах України (далі – ЗС України), а також може застосовуватись іншими 

суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах 

виготовлення для Міноборони та ЗС України предметів для речового 

забезпечення.  

IV. Міноборони не несе відповідальності за наслідки застосування цього 

ВСТ не за призначенням. 

 

V. Усі питання, що стосуються цього ВСТ, надсилати до Головного 

управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних 

Сил України. 
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 ВСТУП 

 Цей ВСТ розроблений з метою встановлення у Міноборони та                 

ЗС України вимог до системи розроблення предметів для речового 

забезпечення (далі – предмети), яка передбачає процедури розроблення 

технічного завдання, розроблення технічного опису, виготовлення та 

випробування дослідної партії, розроблення технічної специфікації 

Міністерства оборони України на предмети для речового забезпечення,  

виготовлення та затвердження зразка-еталона і прийняття предмета на 

забезпечення. 

 

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1. Цей ВСТ застосовують під час організації та проведення розроблення 

предметів для особового складу Міноборони та ЗС України.  

 

1.2. Об’єктом стандартизації є процедури розроблення предметів 

передбачених у [2], а саме: 

 

а) обмундирування, взуття, натільна і тепла білизна, теплі і постільні речі, 

спорядження, спеціальний одяг, предмети індивідуального захисту (окуляри та 

окуляри-маска захисні балістичні, шоломи та бронежилети балістичні), 

спеціальний одяг та спорядження для виконання спеціальних завдань, нагрудні 

знаки, знаки розрізнення і фурнітура, ідентифікаційний жетон, санітарно-

господарськк, спортивне та гірське спортивне майно, намети, брезенти, м’які 

контейнери, декоративні тканини і килимові вироби; 

б) матеріали для пошиття, ремонту та хімічного чищення речового майна 

(крім розчинників); 

в) папір, друкарські машинки, бланки та книги обліку і звітності по 

речовій службі, а також інші бланки та книги; 

г) духові та ударні музичні інструменти для штатних військових 

оркестрів; 

д)  бойові прапори; 

е) технічні засоби речової служби, а також обладнання, інструменти, 

запасні частини та інвентарне майно для речових ремонтних майстерень і 

лазне-пральних підприємств. 
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 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Познака документа 

 

Назва 

 

ВСТ 01.301.019 – 2018 (01) Технічні специфікації Міністерства оборони 

України. Розроблення технічних специфікацій 

на предмети для речового забезпечення 

ВСТ 01.301.002 – 2009 (01) 

 

Організація та проведення військових 

(дослідних) випробувань предметів речового 

майна. Основні положення 

ВПР 01.002.003 – 2014 (01) Військова система кодифікації. Перелік 

узгоджених назв предметів постачання 

 
Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють 

згідно з виданням органу військової стандартизації – каталогом військових нормативних 

документів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесені зміни, 

треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті під термінами розуміють: 
 

замовник – орган військового управління, який призначений для 

організації і здійснення тилового забезпечення ЗС України;  

розробник – орган військового управління, який уповноважений 

організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на розвиток, удосконалення 

та реформування речового забезпечення особового складу ЗС України.  

(ВСТ 01.301.019) 
 

Нижче подано терміни та визначення позначених ними понять. 
 

3.1. випробувальна лабораторія – орган з оцінки відповідності, який 

проводить випробування [1]. 
 

3.2. дослідна партія предметів – сукупність дослідних зразків чи певний 

обсяг непоштучних предметів, виготовлених за встановлений інтервал часу з 

метою контролю відповідності продукції визначеним вимогам [5]. 
 

3.3. зразок-еталон – зразок предмета, затверджений в установленому 

порядку та призначений для порівняння з ним предметів, які виготовляють у 

процесі їх виробництва [5].  
 

3.4. конфекційна карта – документ на предмет, за яким добирають 

основні матеріали, оздоблення й фурнітуру для виготовлення предмета [3].  
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3.5. перша промислова партія предметів – партія предметів, яка 

закуплена в перше та за результатами експлуатації (носіння) якої проводиться 

аналіз зауважень та пропозицій від особового складу Міноборони та 

ЗС України.  
 

3.6. показник якості предмета – кількісна характеристика однієї чи 

декількох властивостей предмета, що характеризують його якість, яку 

розглядають стосовно визначених умов його створення та експлуатації або 

споживання [4]. 
 

3.7. постачальник – підприємство чи організація, які постачають 

предмети згідно з договором постачання [5].  
 

3.8. технічна специфікація – документ, що встановлює технічні вимоги, 

яким повинна задовольняти продукція, процес або послуга [1].  

 

3.9. технічне завдання – документ, що встановлює основне призначення 

та спеціальні вимоги до предмета, обсягу, а також пріоритетність його 

розроблення [5].  

 

3.10. технічний опис – технологічний документ, що містить опис 

художньо-технічного оформлення предмета, особливостей його виготовлення, 

перелік та витрати основних і допоміжних матеріалів [3].  

 

4. УМОВНІ ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

У цьому ВСТ умовні познаки та скорочення наведені у тексті. 

  

5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 5.1. Система розроблення предметів передбачає такі етапи: 

 

а) розроблення технічного завдання (далі – ТЗ); 

б) розроблення технічного опису (далі – ТО); 

в) виготовлення та випробування дослідної партії предметів; 

г) розроблення технічної специфікації Міністерства оборони України на 

предмети для речового забезпечення (далі – ТС Міноборони); 

д) виготовлення та затвердження зразка-еталона; 

е) прийняття предмета на забезпечення. 

 

5.2. Предмети, які підлягають розробленню, повинні відповідати вимогам 

безпеки для життя і здоров’я людини та охорони навколишнього середовища. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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5.3. Під час здійснення розроблення предметів можуть залучатись наукові 

установи, заклади вищої освіти і випробувальні лабораторії, акредитовані на 

технічну компетентність та незалежність. 

 

5.4. З метою обговорення питань щодо розвитку предметів розробник 

організовує проведення робочих нарад або конференцій за участі 

заінтересованих структурних підрозділів Міноборони та ЗС України, інших 

військових формувань, наукових установ, закладів вищої освіти, 

випробувальних лабораторій акредитованих на технічну компетентність та 

незалежність і постачальників. 

 

6. СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ РЕЧОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

6.1. Розроблення технічного завдання 

 

6.1.1. ТЗ розробляє замовник за власної ініціативи або за отриманими 

пропозиціями від структурних підрозділів Міноборони та ЗС України щодо 

розроблення предмета, у яких зазначають вимоги до предмета та строки 

розроблення ТС Міноборони. 

 

6.1.2. ТЗ складається з таких структурних елементів: 

 

а) підстава для розроблення предмета; 

б) обґрунтування необхідності розроблення предмета;  

в) спеціальні вимоги до предмета; 

г) строки розроблення ТС Міноборони. 

 

6.1.3. У розділі “Підстава для розроблення предмета” зазначають норму 

забезпечення відповідно до якої здійснюється забезпечення предметом [2],               

або рішення Міністра оборони України, на підставі якого планується 

розроблення предмета. 

 

6.1.4. У розділі “Обґрунтування необхідності розроблення предмета” 

зазначають мету розроблення предмета, його призначення та орієнтовна 

кількість, яка буде закуповуватись щороку. 

 

6.1.5. У розділі “Спеціальні вимоги до предмета” зазначають спеціальні 

вимоги до предмета та основні його технічні і якісні характеристики. 

 

6.1.6. У розділі “Строки розроблення ТС Міноборони” зазначають строки 

розроблення ТС Міноборони, враховуючи пріоритетність її розроблення: 
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а)  висока пріоритетність – розроблення ТС Міноборони має бути 

завершено не пізніше, ніж за три місяці з дати отримання розробником ТЗ,              

без виготовлення та проведення випробувань дослідної партії відповідно до 

вимог пункту 6.3.3 цього ВСТ.  

Для окулярів та окулярів-масок захисних балістичних, шоломів та 

бронежилетів балістичних не дозволяється встановлювати строк розроблення з 

високою пріоритетністю.  

б)  середня пріоритетність – розроблення ТС Міноборони має бути 

завершене протягом року з дати отримання розробником ТЗ; 

в)  низька пріоритетність – розроблення ТС Міноборони має бути 

завершене протягом двох років з дати отримання розробником ТЗ. 

 

6.2. Розроблення технічного опису 

 

6.2.1. ТО розробляє розробник та погоджує із замовником та іншими 

заінтересованими структурними підрозділами Міноборони та ЗС України, 

перелік яких визначає розробник. 

 

6.2.2. ТО затверджує керівник організації-розробника.  

 

6.2.3. Облік ТО здійснює розробник. Один примірник ТО зберігається у 

розробника, другий – зберігається у замовника.  

 

6.2.4. Форма титульного аркуша ТО наведена у додатку 1. Познака ТО 

повинно мати структуру, наведену у додатку 2. 

 

6.2.5. Термін зберігання ТО визначається нормативно-правовими актами 

Міноборони. 

 

6.3. Виготовлення та випробування дослідної партії предметів 

 

6.3.1. Розробник звертається до замовника щодо закупівлі дослідної партії 

предметів, які виготовляється відповідно до вимог ТО та з матеріалів, які 

перевірені у випробувальних лабораторіях, акредитованих на технічну 

компетентність та незалежність. Замовник організовує закупівлю дослідної 

партії предметів з дотриманням законодавства у сфері публічних закупівель. 

У разі необхідності, за результатами випробування дослідної партії 

предметів здійснюється коригування проекту ТС Міноборони. 

 

6.3.2. Організація та проведення випробування дослідної партії предметів 

здійснюється відповідно до вимог військового стандарту ВСТ 01.301.002.                   

Не проводиться виготовлення та випробування дослідної партії таких 

предметів:  
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а) нагрудні знаки, знаки розрізнення, фурнітура, ідентифікаційні жетони, 

спортивний інвентар, спортивне обладнання, м’які контейнери, декоративні 

тканини і килимові вироби; 

б) матеріал для пошиття, ремонту та хімічного чищення речового майна; 

в) папір, друкарські машинки, бланки та книги обліку і звітності по 

речовій службі, а також інші бланки та книги; 

г) духові та ударні музичні інструменти для штатних військових 

оркестрів; 

д) бойові прапори; 

е) технічні засоби речової служби, а також обладнання, інструменти, 

запасні частини та інвентарне майно для речових ремонтних майстерень і 

лазне-пральних підприємств. 

 

6.3.3. Дозволяється не проводити виготовлення та випробування 

дослідної партії у разі:  

 

а) предмет знаходиться на забезпеченні країн-членів НАТО або країн-

партнерів НАТО (предмету присвоєно номенклатурний номер НАТО) та його 

конструкція та показники якості є аналогічними предмету на який 

розробляється ТС Міноборони; 

б) рішення Міністра оборони України щодо нагальної потреби у 

розробленні предмета без виготовлення дослідної партії предметів; 

в) внесення змін до ТС Міноборони, які не стосуються зміни показників 

якості предмета. Наприклад: заміна скасованих стандартів на нові, або способу 

маркування чи пакування предмета; 

г) внесення змін до ТС Міноборони, які можуть бути перевірені 

візуально, без проведення експлуатації (носіння) предмета;  

д) заміни раніше розробленого у Міноборони нормативного документа 

або іншого документа, що містить інформацію щодо технічних вимог до 

предмета на ТС Міноборони. При цьому показники якості та зразок-еталон 

предмета не змінюються. 

 

6.3.4. Якщо виготовлення та випробування дослідної партії не 

проводиться, розробник організовує проведення аналізу зауважень та 

пропозицій за результатами експлуатації (носіння) протягом трьох місяців 

першої промислової партії.  

 

6.4. Розроблення технічної специфікації Міністерства оборони 

України на предмети для речового забезпечення 

 

6.4.1. Розроблення ТС Міноборони здійснюється відповідно до вимог 

військового стандарту ВСТ 01.301.019.  
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6.4.2. ТС Міноборони розробляють згідно з Планом розроблення 

технічних специфікацій Міністерства оборони України на предмети для 

речового забезпечення (далі – План), який формується розробником на підставі 

отриманих технічних завдань від замовника та власних пропозицій.  

 

6.4.3. Етапи формування Плану:  

 

а) до 01 вересня – заінтересовані структурні підрозділи Міноборони та 

ЗС України надають замовнику пропозиції щодо розроблення предметів; 

б) до 01 грудня – замовник надає розробнику технічні завдання; 

в) до 25 грудня – розробник формує План та подає його на затвердження 

в установленому порядку. 

 

6.4.4. План погоджується із замовником та іншими заінтересованими 

структурними підрозділами Міноборони та  ЗС України, перелік яких визначає 

розробник. Затверджується План заступником Міністра оборони України 

(згідно з розподілом обов’язків). Форма Плану наведена у додатку 3. 

 

6.4.5. План розробляють на два календарних років з урахуванням 

пріоритетності розроблення предметів. Внесення змін до Плану здійснюється 

розробником в установленому порядку. 

 

6.4.6. Проекти ТС Міноборони оприлюднюють на офіційному сайті 

Міноборони строком не менше ніж на 15 робочих днів з метою одержання 

зауважень та пропозицій. 

 

6.5. Виготовлення та затвердження зразка-еталона 
 

6.5.1. Розробник організовує закупівлю зразка-еталона з дотриманням 

законодавства у сфері публічних закупівель.  

 

6.5.2. Зразок-еталон виготовляється відповідно до вимог ТС Міноборони 

та з матеріалів, які перевірені у випробувальних лабораторіях, акредитованих 

на технічну компетентність та незалежність.  

У разі позитивних результатів випробувань дослідної партії один 

предмет, який був відібраний з дослідної партії предметів до початку їх 

випробувань та відповідає вимогам ТС Міноборони дозволяється 

затверджувати у якості зразка-еталона. 

 

6.5.3. Вимоги до зразків-еталонів викладені у додатку 4. 

 

6.5.4. Розробник затверджує зразок-еталон та опломбовує прикріплений 

до нього ярлик, форма якого наведена у додатку 5. Одночасно із затвердженням 

зразка-еталона розробник за потреби затверджує конфекційну карту та/або 

альбом з гамою кольорів матеріалів.  
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6.5.5. Перезатвердження зразка-еталона здійснюється у разі внесення змін 

до ТС Міноборони, що стосуються конструкції предмета та у випадку їх 

пошкодження, або погіршення зовнішнього вигляду.  

У разі зміни кольору предмета, або застосування нових видів матеріалів,                

з яких виготовляється предмет, перезатвердження зразка-еталона не 

здійснюється. Натомість затверджується конфекційна карта та/або альбом з 

гамою кольорів на матеріали, які змінюються. 

 

 6.5.6. Облік зразків-еталонів здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства та нормативно-правових актів Міноборони. Зразки-еталони 

зберігаються у розробника протягом періоду дії ТС Міноборони. 

 

6.6. Прийняття предмета на забезпечення 

 

Предмет вважається прийнятим на забезпечення у ЗС України з дати 

затвердження ТС Міноборони та за умови затвердження зразка-еталона. 
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Додаток 1 

до пункту 6.2.4 

 

Форма титульного аркуша технічного опису  

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

_____________________________ 
(посада, підпис, ініціал, прізвище  

керівника організації-замовника) 

 

“____” __________ 20___ р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

_______________________________ 
(посада, підпис, ініціал, прізвище  

керівника організації-розробника) 

 

“____” __________ 20___ р. 

 

 

 
 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

НА ДОСЛІДНУ ПАРТІЮ 

 
_________________________________________________________ 

 (назва предмету) 

 

ТО АХХХJ.ХХХХХ-ХХХ:ХХХХ  

 

 

 

  

Дата надання чинності__________ 

 

 

 

 РОЗРОБЛЕНО 

 

_______________________________ 
(посада, підпис, ініціал, прізвище керівника 

структурного підрозділу організації-розробника) 
 

“____” __________ 20___ р. 
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Додаток 2 

до пункту 6.2.4 

 

Познака технічного опису 

 

 

Познака ТО складається з літерної та цифрової частини: 

 

ТО АХХХJ.ХХХХХ-ХХХХ:ХХХХ (ХХ), де: 

 

а) літерна скорочена познака технічного опису – великі букви “ТО”; 

б) перша група символів вказує код NCAGE у системі кодифікації НАТО 

розробника або замовника; 

в) друга група вказує код узгодженої назви за військовим переліком 

ВПР 01.002.003; 

г) третя цифрова група (від 0001 до 9999) вказує порядковий номер ТО; 

д) четверта цифрова група (чотири цифри) вказує рік затвердження ТО. 

 

Приклад: 

ТО А01ХJ.K5791-001:2018, де: 

 

ТО – технічний опис; 

АS15J – код NCAGE розробника ТО; 

K5791 – код узгодженої назви за військовим переліком  

ВПР 01.002.003; 

001 – порядковий номер ТО; 

2018 – рік затвердження ТО. 
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Додаток 3 

до пункту 6.4.4 

 

Форма Плану розроблення технічних специфікацій Міністерства 

оборони України на предмети для речового забезпечення 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 ____________________________ 
(посада, підпис, ініціал, прізвище 

керівника організації-замовника) 

 

“____” __________ 20___ р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

_______________________________ 
(посада, підпис, ініціал, прізвище  

заступника Міністра оборони України) 

 

“____” __________ 20___ р. 

 

План розроблення технічних специфікацій  

Міністерства оборони України на предмети для речового забезпечення  

на ______роки 

 
№ 

з/п 

Назва технічної  

специфікації 

Підстава для 

розроблення 

Строк 

виконання 
Примітка 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

 

____________________________                  ______                     ______________                                    
   (посада керівника організації-розробника)                             (підпис)                                   (ініціал, прізвище) 
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Додаток 4 

до пункту 6.5.3 

 

Вимоги до зразків-еталонів 

 

Д4.1. Зразок предмета, затверджений у якості зразка-еталона, 

виготовляється у відповідності до вимог ТС Міноборони. 

 Д.4.2. Зразком-еталоном є: 

 а) для взуття (у тому числі валяного) – одна пара однієї моделі вихідного 

розміру; 

 б) для рукавичок, рукавиць – одна пара предмета однієї моделі, інших 

шкіргалантерейних виробів (сумок, ременів та ін.) – одиниця предмета одної 

моделі; 

 в) для поштучних виробів промисловості, штучних шкір та плівкових 

матеріалів (устілок, підносків, каблуків та ін.) – одиниця предмета одного 

фасону; 

 г) для швейних і трикотажних виробів (крім панчішно-шкарпеткових), 

головних уборів (в тому числі фетрових) – одиниця предмета однієї моделі; 

 д) для панчішно-шкарпеткових виробів – одна пара однієї моделі; 

 е) для хутряних виробів – одиниця предмета однієї моделі; 

 ж) для тканин, трикотажного полотна, нетканих матеріалів, штучного 

трикотажного хутра з жакардовим малюнком – зразок по кожному виду 

структури і обробки довжиною 0,5 м на всю ширину, для гладкопофарбованого 

хутра – зразок розміром 30 см х 30 см; 

 и) для шкір – ціла шкіра або напівшкіра – кожного виду обробки 

(покривного або барабанного фарбування, лакового покриття, велюр, нубук), а 

також для низу взуття – одної конфігурації та методу дублення. Другим 

зразком-еталоном являється зразок 15 см х 15 см, за видом обробки який 

відповідає цілій шкірі або півшкірі; 

 к) для метражної листової штучної шкіри і плівкових матеріалів – зразок 

розміром 20 см х 30 см. Зразки повинні бути зброшуровані за кольором, видом 

тесніння і друку в альбом; 

 л) для мережива, гаптування, стрічок, тасьми, шнурів – зразок довжиною 

15 см одного малюнку; 

 м) для гардинного полотна – зразок довжиною 40 см на ½ ширини одного 

малюнку; 

 н) для мережного полотна, гіпюру, рельєфного гаптування, тюлевого 

полотна – зразок розміром 20 см х 20 см одного малюнку; 

 п) для поштучних текстильних виробів – одиниця предмета або комплект 

одного малюнку. Якщо в комплекті декілька виробів одного виду достатньо 

представляти один виріб; 
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продовження Додатку 4 

 

 

р) для ниток – одна одиниця предмета кожної умовної познаки, любого 

кольору кожного виду пакування (дозволяється меншої довжини намотування); 

 с) для килимових виробів – один виріб однієї структури натурального 

виміру з додаванням кольорових фотокарток малюнків виробу і зразків 

розміром 20 см х 25 см в усіх кольорових співвідношеннях малюнків, для 

килимових покриттів – зразок однієї структури довжиною 1 м на всю ширину 

або 1 м2  з додаванням кольорових фотокарток повних рапортів малюнків та 

зразків розміром 20 см х 25 см в усіх кольорових співвідношеннях малюнків. 

Другим зразком-еталоном являються кольорові фотокартки малюнків 

килимових виробів (повних рапортів малюнків килимових покриттів) з 

додаванням зразків розміром 20 см х 25 см в усіх кольорових співвідношеннях 

малюнків; 

 т) для фурнітури – одиниця предмета одної моделі; 

 у) для щетинно-щіткових виробів – одиниця предмета одної моделі. 

ф) для засобів індивідуального захисту – одиниця предмета одної моделі. 

 

 Д4.3. Зразки матеріалів з яких виготовляються предмети повинні бути не 

менше таких розмірів : 

 а) для текстильних матеріалів – 15 см х 20 см; 

 б) для ниток – не менше трьох кольорів (для бавовняних ниток – п’яти 

кольорів), намотаних паралельно на картон білого кольору (розміром                             

2,5 см х 4,0 см). Довжина ниток одного кольору у мотку – 0,5 м; 

 в) для мережив, гаптування, стрічок, тасьми, шнурів та поштучних 

виробів з стрічок – 5 см; 

 г) для гардинного, мережного, тюлевого полотна, гіпюру, рельєфного 

гаптування, поштучних тканих виробів і краваток (зразки тканин) – 3 см х 5 см; 

 д) для виробів з художнім розписом – 15 см х 15 см; 

 е) для шкіргалантерейних виробів і взуття з деталями із текстильних 

матеріалів – 2 см х 2 см; 

 ж) для взуття з деталями із натуральної, штучної і синтетичної шкіри –                

2 см х 2 см (для взуття із комбінованих поєднань повинні бути вклейки 

комбінацій кольорів); 

 и) для шкіряних предметів – 3 см х 3 см по кольору, виду тесніння; 

 к) для хутрових виробів – 2 см х 4 см (зразків тканин та хутра різних 

фарбувань та імітацій); 

 л) для фетрових головних уборів – 2 см х 3 см по кожному кольору 

фетру, підкладки, налобника, стрічки та тасьми. 
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Додаток 5 

до пункту 6.5.4 

Форма ярлика до зразка-еталона 

(лицьова сторона) 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

________________________________________ 

________________________________________ 
посада керівника організації-розробника 

 

_________________ 
          військове звання 
 

________________________________________ 
підпис, ініціал, прізвище 

 “_____” _____________ 20___ року 

 

 

ЗРАЗОК-ЕТАЛОН № ____ 

 

 
назва предмета 

 

артикул, номер зразка, модель, фасон 

 

 

найменування та познака технічної специфікації  

Міністерства оборони України на предмет для речового забезпечення 
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продовження Додатку 5 

 

 

(зворотна сторона) 

 
 

ПОГОДЖЕНО 
 

 
посада керівника організації-замовника 

військове звання, підпис, ініціал, прізвище 

“______” ______________ 20___ року 

 

 
 

посада керівника структурного підрозділу організації-розробника 

військове звання, підпис, ініціал, прізвище 

“______” ______________ 20___ року 

 

 
посада керівника органу військового управління, який уповноважений здійснювати контроль за якістю 

предметів для речового забезпечення 

військове звання, підпис, ініціал, прізвище 

“______” ______________ 20___ року 

Примітки: 

1. Розмір ярлика 15 см х 21 см. 

2. Ярлик виготовляють з щільного паперу або картону. 
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