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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Цей технічний опис (далі - ТО) поширюється на Труси спортивні з 

гладкопофарбованої синтетичної тканини (далі за текстом - виріб), а також на їх складові 

частини та матеріали. 

Виріб призначений для заняття cпортом військовослужбовцями Збройних Сил 

України, інших військових формувань, правоохоронних органів. 

Основним замовником* є Міністерство оборони України. 

Цей ТО не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і поширений 

організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України. 

Цей ТО придатний для цілей оцінки відповідності. 

Технічний опис підлягають регулярній перевірці, але не рідше одного разу на п’ять 

років після надання йому чинності чи останньої перевірки, якщо не виникає потреби 

перевірити їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних 

національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими 

регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у цьому ТО. 

Приклад запису позначення виробу при замовленні: 

«Труси спортивні» розмір Х. 
 Де «Х»- розмір виробу відповідно до пункту 2.1, цього ТО. 
 

 

*Основний  замовник – уповноважений орган з питань закупівель Міністерства оборони 
України. 
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1 Технічні вимоги 

1.1 Технічні характеристики виробу 

Виріб (див. рис. 1) за конструкцією, розмірами, зовнішнім виглядом, номенклатурою 

матеріалів та якістю виготовлення повинен відповідати вимогам цього ТО та зразку-еталону, 

затвердженому в установленому порядку згідно з ГОСТ 15.007. 

2 Основні параметри 

2.1 Розміри виробу 

За розмірами виріб повинен відповідати типовим фігурам військовослужбовців відповідно до 

ГОСТ 23167 та Таблиці 2.1 цього ТО. Відсоткове співвідношення розмірів виробів, які 

замовляються, встановлюється замовником 

 

Таблиця 2.1 — Позначення розмірів виробу 

Умовне позначення 

розміру, см 

Обхват талії типової 

фігури, см 

Інтервал обхвату талії,  

см 

44 76 Понад 74 до 78 включно 

46 80 Понад 78 до 82 включно 

48 84 Понад  82 до 86 включно 

50 88 Понад 86 до 90 включно 

52 92 Понад 90 до 94 включно 

54 96 Понад 94 до 98 включно 

56 100 Понад 98 до  102 включно 

58 104 Понад 102 до 106 включно 

60 108 Понад 106 до 110 включно 

62 112 Понад 110 до 114 включно 
Примітка. Вироби інших розмірів можуть виготовлятись за вимогою замовника. 

2.1.2 Виріб виготовляється у чорному кольорі з нанесенням логотипу світло-сірого кольору 

(орієнтовний номер чорного кольору в системі Pantone 19-4203 TCX*, орієнтовний номер світло-

сірого кольору логотипу в системі Pantone 17-3911 TCX*). 

Примітка. Відповідність кольору визначається згідно затвердженого зразка 
Примітка. Вироби інших  кольорів можуть виготовлятись за вимогою замовника*. 

2.2 Конструкція 

2.2.1 За конструкцією виріб є трусами спортивними (шортами) з поліестрової 

гладкофарбованої тканини на підкладці. 

2.2.2 Виріб складається з двох передніх  та двох задніх деталей та цількроеного поясу. 

2.2.3.Виріб з еластичною тасьмою по лінії талії і протягнутим з внутрішньої сторони шнуром 

для стягування, продітим в обметані петлі. Ширина кулиси для протягання шнура 2,0±0,2см. 

2.2.4 На передніх половинка розташовані два кармани «листочки». Ширина листочки 2,5 ±0,2 см.  

2.2.5. На задній правій половинці кишеня, яка застібається на застібку «блискавка». 

2.2.6 Бігунок застібки-«блискавка» задньої кишені ховається при застібанні в імітовану 

кишеню довжиною 1,5±0,2см з основного матеріалу, підсиленну клеевим материалом. 

2.2.7 На ліву передню половинку наноситься спрощений логотип Збройних Сил України. 

2.2.8 Низ виробу оброблено швом впідгин, шириною шва 2,5±0,2cм. 

2.2.9 Зрізи еластичної стрічки з’єднують між собою накладним швом шириною шва 1,0±0,2см. 

2.2.10 Підкладка виробу з сітчатого трикотажного полотна має форму трусів плавок. 

 

*Замовник – структурний підрозділ Міністерство оборони України або Генеральний штаб Збройних Сил 

України, який уповноважений формувати заявку на закупівлю речового майна та послуг за бюджетною 

програмою. 
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2.3. Лінійні виміри  

2.3.1 За лінійними вимірами виріб повинен відповідати вимірам, наведеним у Додатку Б1. 

2.4 Зовнішній вигляд 

За зовнішнім виглядом виріб повинен відповідати зразку-еталону та вигляду на рис.1. 

 

 

 

Рисунок 1 — Зовнішній вигляд виробу  
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2.5 Вимоги до матеріалів 

2.5.1 Основним матеріалом виробу є гладкопофарбована плащова синтетична тканина 

чорного кольору, для підкладки виробу використовується полотно трикотажне сітчасте 

гладкопофарбоване чорного кольору. За якісними показниками матеріали повинні відповідати 

вимогам, які наведені у Таблиці В1 та Таблиці В2 Додатку В. 

2.5.2 Ступінь тривкості пофарбування до фізико-механічних впливів логотипу нанесеного на 

виріб повиннен відповідати вимогам, які наведені у Таблиці В3 Додатку В. 
2.5.3 Тасьма еластична, яка використовується для поясу виробу має ширину (4,0±0,2) cм та 
резинка білизняна чорного кольору 0,5±0,1cм для пришивання по нижньому зрізу підкладки 
трусів  із сітки за НД виробника. 

2.5.4 Плетений поліамідний шнур (4-6) мм, який застосовується у виробі повинен відповідати 
вимогам ДСТУ 3402. Краї шнура в обов’язковому порядку обробляються (термічним способом) 
для запобігання осипання. 

2.5.5 Трикотажне полотно для посилення нижніх країв підкладки сітки виробу при обметуванні   
чорного кольору за НД підприємства- виробника. 

2.5.6 Застібка-«блискавка» Т4 чорного кольору, для застібання задньої кишені виробу 
(допускається застосування рулонної стрічки застібки «блискавка») за НД підприємства-
виробника. 

2.5.7 Клейовий прокладковий матеріал з одностороннім точковим покриттям за НД 
підприємства-виробника для підсилення листочок передніх кишень. 

2.5.8 Всі шви виконуються синтетичними поліефірними або армованими нитками не нижче 40-

45 текс, розривним навантаженням не менше 1700сН (або аналогами) чорного кольору, та 

відповідають вимогам ГОСТ 6309. Всі кінці швів, а також розриви швів, фіксуються зворотнім 

стібком або закріпкою 

2.5.9 Всі елементи виробу  мають тон основного кольору або знаходяться в його кольоровій 

гамі. 

2.5.10 Відхилення кольору виробу або його складових, повинні бути погоджені та затверджені 

замовником. 

2.5.11 За згодою замовника, при виготовленні виробу допускається застосування інших 

матеріалів, за якістю не нижче перелічених в пункті 2.5. та вказаних у Додатку В. 

2.5.12 Замовник може висувати додаткові вимоги до якості матеріалу. 

2.6 Основні вимоги до виготовлення та готового виробу 

2.6.1 Виріб виготовляють відповідно до вимог цього ТО. 

2.6.2 Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовуються - згідно ДСТУ ІSО 

4915 та ДСТУ ІSО 4916. 

2.6.3 З’єднання передніх половинок, задніх половинок , швів з’єднання передніх та задніх 

половинок з ластовицею, бічні шви, з’єднання поясу з виробом та підкладкою відбувається  

пятинитковою лянцюговою з одночасним обметуванням  країв строчкою. 

2.6.4    З’єднання деталей підкладки між собою та обметування нижніх зрізів підкладки виробу 

з одночасним пришиванням ризинки по нижньому краю виробу відбувається трьохнитковою 

краєбметувальною строчкою. 

2.6.5 Специфікація деталей виробу надано в Додатку Б2. 

2.6.6  Розмірні ознаки логотипу та його розміщення на виробі відповідно до Додатку Г. 

2.6.7 Колір логотипу - світло-сірий (срібний). Наноситься світловідбиваючою фарбою методом 
трафаретного друку. Логотип наноситься чітко, якісною, неосипаючою фарбою стійкою при 
експуатації, пранні та до хімічного чищення. Нанесений логотип не повинен перебиватися на 
виворотній бік виробу. 
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2.6.8 Виріб виготовляється без поділу на ґатунки, при цьому повинен відповідати вимогам, що 
пред’являються до виробів першого ґатунку. 

2.6.9 При узгодженні з замовником допускається змінювати методи обробки без зміни 

зовнішнього вигляду і параметрів виробу. 

 

2.7 Маркування 

2.7.1 Маркування виробу повинно відповідати вимогам цього ТО. 

2.7.2 Для маркування готового виробу повинні застосовуватися: 

- етикетка виробу; 

- пакувальний лист (для групи спакованих виробів). 

2.7.2 Етикетка виробу (див. рис. 2) містить наступну інформацію: 

- назва виробу; 

           - емблема Збройних Сил України;  

 - розмір виробу; 

- напис «ВЛАСНІСТЬ ЗСУ * НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ»; 

- сировинний склад; 

- номер договору/контракту МОУ, дата у форматі - дд.мм.рррр; 

- номер партії;  

- дата виготовлення у форматі - мм.рррр (мм - номер місяця, рррр - рік); 

- назва виробника, країна виробництва; 

- назва постачальника; 

- символи по догляду за текстильними виробами згідно з ДСТУ ISO 3758; 

- інша інформація, що надається виробником, що на його думку повинен знати кожен 

користувач. 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Зовнішній вигляд етикетки виробу 

 

2.7.4 Пакувальний лист повинен містити наступну інформацію: 

- назва виробу; 

- скорочена назва; 

- розміри та кількість виробів кожного розміру в упаковці; 

- сировинний склад; 

- номер договору/контракту МОУ, дата у форматі - дд.мм.рррр; 
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- номер партії; 

- дата виготовлення у форматі - мм.рррр (мм - номер місяця, рррр - рік); 

- -назва виробника, країна виробництва 

- назва постачальника. 
2.7.5 Етикетка виробу має білий колір та написи чорного кольору. 

2.7.6  Етикетка з маркуванням повинна бути виготовлена із тканих (сатинових) або 

трикотажних стрічок стійкими до зносу з поверхневою щільністю не менше 50 г/м2. 

Інформація, що міститься на етикетці, повинна відображатися державною мовою методом 

друку або тканим методом.  

2.7.7 Етекетка виробу складається навпіл та вшивається в лівий бічний шов  на відстані 

3,0±0,5 см від шва пришивання поясу, має розмір у готовому вигляді 3,0х5,0 ± 0,2см. 

2.7.8 Інформація, що міститься на етикетці виробу повинна легко читатися протягом усього 

терміну експлуатації виробу. 

2.7.9 Інформація на пакувальному листі повинна бути нанесена державною мовою 

друкованим способом. 

2.8 Пакування 

2.8.1 Пакування виробу повинно відповідати вимогам цього ТО. 

2.8.2  Кожен виріб повинен пакуватись в індивідуальний пакет із поліетиленової плівки 

(згідно ГОСТ 10354). Пакети закриваються в будь-який спосіб, що забезпечує збереження 

виробу при транспортуванні та зберіганні. Зверху на пакет наклеюється бірка на клейовій 

основі для нанесення розміру. 

2.8.3 Група виробів по 10 одиниць складаються у пачку, зв’язуються та по 12 пачок 

складаються в поліпропіленовий або в окремий поліпропиленовий або текстильний мішок. В 

кожний мішок вкладається пакувальний лист відповідно до вимог цього ТО з відповідним 

позначенням інформації згідно ГОСТ 14192 та тієї, що зазначена у пакувальному листі. 

2.8.4      Особливі вимоги до пакування встановлюються замовником. 

3  Санітарно-гігієнічні вимоги 

3.1 Виріб повинен відповідати Державним санітарним нормам та правилам “Матеріали та 

вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги”, затвердженими наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 №1138. 

3.2 Виробник зобов’язаний отримати та надати замовнику позитивний висновок санітарно-

епідеміологічної експертизи на сировину та матеріали з яких виготовляється виріб, або на виріб в 

цілому, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 №247. 
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4 Вимоги екологічної безпеки 

4.1 Безпека використання виробу гарантується дотриманням вимог нормативних документів з 

питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення виробу або 

на виріб в цілому. 

4.2 Виріб не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє 

природне середовище. 

5 Правила приймання 

5.1 Приймання виробу проводять згідно вимог Договору замовника про поставку та вимог 

ГОСТ 24782. 

5.1 Обсяг перевірки виробу (матеріалів) у випробувальній лабораторії акредитованій на 

технічну компетентність та незалежність визначається в установлено порядку та розміщується на 

офіційному сайті Міністерства оборони України. 

5.3      В разі відсутності в Україні випробувальних лабораторій акредитованих на технічну 

компетентність та незалежність або методик проведення випробувань показників (вимог) 

визначених у цьому ТО, при узгодженні з замовником допускається проводити випробування 

згідно інших, діючих в Україні стандартів, які дозволяють встановити показники зіставні з 

вимогами цього ТО.  

6 Методи контролю 

6.1 Контроль лінійних вимірів виробу проводиться згідно Додатку Б1. 

6.2 Контроль за якістю проводиться згідно вимог цього ТО та  Договору замовника про 

поставку та вимог ГОСТ 4103. 

7 Транспортування та зберігання 

7.1 Транспортування та зберігання готових виробів повинно проводитися відповідно до 

вимог ГОСТ 19159. 

7.2 Зберігання виробів здійснюється в складських приміщеннях при температурі від 5 °С до 

30 °С і відносній вологості повітря не вище 50-70%. Зберігаються на стелажах або дерев’яних 

настилах штабелями максимальною висотою 4,5 м. 

7.3 Спеціальні правила і терміни зберігання: вироби повинні бути захищені від потрапляння 

прямих сонячних променів, впливу пари, газів і хімічних речовин. 

7.4 Термін періодичного огляду, контролю, переконсервації - не встановлюється. 

8 Гарантії виробника 

8.1 Виробник гарантує відповідність якості виробу вимогам цього ТО при дотриманні умов 

транспортування, зберігання та експлуатації протягом одного року з дати випуску продукції та не 

менше шести місяців з дати початку експлуатації. 

8.2 Гарантійний термін зберігання – 5 років від дати виготовлення при умові дотримання 

умов транспортування та зберігання. 

8.3 За згодою виробника та замовника можлива зміна правил обчислювання гарантійних 

термінів у договірних документах. 
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ДОДАТОК А1 

(обов’язковий) 

Перелік документів, на які є посилання 

Таблиця А.1.1 

Познака НД Назва НД 

Номер пункту 

(підпункту), в 

якому наведено 

посилання на 

НД 

1 2 3 

ГОСТ 15.007-88 

Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция легкой промышленности. 

Основные положения 

1.1 

ДСТУ 4057 Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон В1, В2 

ДСТУ ISO 3758:2005 
Матеріали текстильні. Маркування символами щодо 

догляду (ISO 3758:1991, IDT) 
2.7.2 

ДСТУ ISO 4916-2005 
Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація і 

термінологія (ISO 4916:1991, IDT) 
2.6.2,  

ДСТУ ISO 4915-2005 
Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація та 

термінологія (ISO 4915:1991, IDT) 
2.6.2, 

ГОСТ 3811-72  

Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна 

и штучные изделия. Методы определения линейных 

размеров, линейной и поверхностной плотностей 

В1 

ДСТУ EN 12127:2009 

Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на 

одиницю площі з використанням малих проб (EN 

12127:1997, IDT) 

В1 

ГОСТ 3812-72 

Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. 

Методы определения плотностей нитей и пучков 

ворса 

 

В1 

ГОСТ 3813-72  

Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. 

Методы определения разрывных характеристик при 

растяжени 

В1 

ГОСТ 18976-73 
Ткани текстильные. Метод определения стойкости к 

истиранию 
В1 

ДСТУ ISO 12947-

2:2005 

Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню 

методом Мартиндаля. Частина 2. Визначення 

зруйнованості зразка (ISO 12947-2:1998, IDT) 

В1 

ДСТУ ISO 14184-

1:2007 

Матеріали текстильні. Визначення формальдегіду 

(метод водної витяжки). Частина 1. Вільний і 

гідролізований формальдегід (ISO 14184-1:1998, 

IDT) 

В1, В2 

ГОСТ 25617-83 

Ткани и изделия льняные, полульняные, 

хлопчатобумажные и смешанные. Методы 

химических испытаний 

В1, В2 

ДСТУ ISO 105-

Х12:2009 

Матеріали текстильні. Визначення тривкості 

фарбовання. Частина Х12. Метод визначення 

тривкості фарбовання до тертя (ISO 105-Х12:2001, 

IDT) 

В1, В3 
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Продовження таблиці A.2.1 

1 2 3 

ДСТУ ISO 105-

С06:2009 

Матеріали текстильні. Визначення тривкості 

фарбовання. Частина С06. Метод визначення тривкості 

фарбовання до прання в домашніх умовах і пральнях 

(ISO 105-С06:1994, IDT) 

В1, В2,В,3 

ДСТУ ISO 105-

Е04:2009 

Матеріали текстильні. Визначення тривкості 

фарбовання. Частина Е04. Метод визначення тривкості 

фарбовання до поту (ISO 105-E04:1994, IDT) 

В2 

ДСТУ ГОСТ ИСО 

105-D01:2004 

Матеріали текстильні. Визначення стійкості 

фарбовання. Частина D01. Метод визначення 

стійкості фарбовання проти дії хімічної чищення 

(ГОСТ ИСО 105-D01-2002, IDT) 

В1, В2, В3 

ГОСТ 23167-91 
Фигуры военнослужащих типовые. Размерные 

признаки для проектирования военной одежды 
2.1. 

ГОСТ 8845-87 
Полотна и изделия трикотажные. Методы 

определения влажности, массы и поверхностной 

плотности 

В2 

ГОСТ 8847-85 

Полотна трикотажные. Методы определения 

разрывных характеристик и растяжимости при 

нагрузках меньше разрывных 

В2 

ГОСТ 6309-93 
Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. 

Технические условия 
2.5.3 

ГОСТ 3402-96 Шнури плетені. Загальні технічні умови 2.5.4 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 2.8.2 

ГОСТ 24782-90 
Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный 

контроль качества продукции 
5.1 

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества 6.2 

ГОСТ 19159-85 
Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
7.1 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 2.8.3 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 2.8.2 

Наказ МОЗ України 

від 09.10.2000 №247 

“Про затвердження Тимчасового порядку проведення 

державної санітарно-гігієнічної експертизи” 
3.2 

Наказ Міністерства 

охорони здоров’я 

України від 

29.12.2012 №1138 

Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. 

Основні гігієнічні вимоги 
3.1 
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ДОДАТОК Б1 

Лінійні виміри виробу 

Таблиця Б1.1 — Лінійні виміри виробу 

Назва 

виміру 

Розмір Допуск,  

см 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

Довжина бокового шва 

від верху поясу до низу, 

см 

39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 ±1,0 

Довжина ластовиці по 

передньому шву, см 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 ±1,0 

Довжина ластовиці по 

задньому шву, см 
15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 ±1,0 

Ширина виробу на рівні 

стегон, см 
50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 ±0,5 

Ширина на рівні талії в 

розтягнутому вигляді, 

см 

48,6 50,6 52,6 54,6 56,6 58,6 60,6 62,6 64,6 66,6 68,6 70,6 72,6 ±0,8 

Ширина на рівні талії в 

стягнутому вигляді, см 
32,4 33,7 35 36,4 37,7 39 40,4 41,7 43 44,4 45,7 47 48,4 ±0,8 

Ширина ластовиці в 

самому широкому 

місці, см 

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 ±0,2 

Ширина виробу по 

низу,см 
28,6 29,6 30,6 31,6 32,6 33,6 34,6 35,6 36,6 37,6 38,6 39,6 40,6 ±0,5 

Довжина входу кишені 

з листочкою, см 
18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 ±0,5 

Довжина входу кишені 

на застібку «блискавка» 

см 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 ±0,5 
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ДОДАТОК Б2 

Специфікація деталей виробу 

 

Таблиця Б2.1 — Специфікація деталей виробу 

 

№ 

п/

п 

Найменування деталі Кількість 

лекал виробу деталей виробу 

1 Передня частина 1 2 

2 Задня частина 1 2 

3 Ластовиця 1 1 

4 Пояс 1 1 

5 Листочка 1 2 

6 Підзор 1 2 

7 Карманка передньої кишені (сітка) 1 2 

8 Карманка передньої кишені 

(основна тканина) 

1 2 

9 Карманка задньої кишені  

(з основної тканини) 

1 2 

10 Передня частина підкладки 1 4 

11 Задня частина підкладки 1 1 

12 Бічна частина підкладки 1 2 
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ДОДАТОК В 

Вимоги до матеріалів 

Таблиця В 1 — Основний матеріал виробу:  гладкопофарбована синтетична тканина  

 

 

 

Найменування показника Од. вим. Значення 

показників 

Нормативна 

документація 

методу випробування 

Сировинний склад тканини:  

поліестер 

% 100 ДСТУ 4057 

 

Поверхнева густина,  

не менше 

г/м2 70 ГОСТ 3811 

ДСТУ EN 12127 

Кількість ниток на 10 см по основі шт 755±2% ГОСТ 3812 

Кількість ниток на 10 см по утоку шт 440±3% ГОСТ 3812 

Розривне навантаження смужки тканини 

розміром 20х100 мм, по основі, не менше 

Н  630  ГОСТ 3813 

Розривне навантаження смужки тканини 

розміром 20х100 мм, по утоку, не менше 

Н  390 ГОСТ 3813 

Стійкість до стирання,  не менше цикли 2990 ГОСТ 18976 

ДСТУ ISO 12947-2 

Вміст вільного і здатного частково 

виділятися формальдегіду, не більше 

мг/кг 75 

 

ДСТУ ISO 14184-1 

ГОСТ 25617 

Ступінь тривкості пофарбування до фізико-механічних впливів: не менше 

 

до дії сухого тертя  

(забарвлення суміжної тканини)  

 

бали 5 

 

ДСТУ ISO 105-Х12 

 

до дії  мокрого тертя 

(забарвлення суміжної тканини)  

 

 

бали 4 

 

ДСТУ ISO 105-Х12 

 

прання (при 400 С) 

(зміна початкового пофарбування/ 

забарвлення суміжної тканини)  

бали 5/4 ДСТУ ISO 105- С06 

до дії поту  

(зміна початкового пофарбування/ 

Забарвлення суміжної тканини) 

 

бали 5/5 

 

ДСТУ ISO 105-Е04 

 

до дії хімічного чищення 

(зміна початкового пофарбування/ 

колір відфільтрованого розчиника) 

 

бали  

5/5 

 

ДСТУ ГОСТ ИСО  

105-D01 
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Таблиця В 2 — Полотно трикотажне сітчасте гладкопофарбоване 

 

 

Таблиця В-3 Ступінь тривкості пофарбування до фізико-механічних впливів логотипу 

нанесеного на виріб 

 

Найменування показника Од. 

вим. 

Значення 

показників 

Нормативна 

документація 

методу випробування 

Ступінь тривкості пофарбування до фізико-механічних впливів: не менше 

прання (при 400 С) 

(зміна початкового пофарбування) 
бали 3 

ДСТУ ISO 105- С06 

до дії  мокрого тертя 

(зміна початкового пофарбування) 

 

бали 
3 

 

ДСТУ ISO 105-Х12 

 

до дії сухого тертя  

(зміна початкового пофарбування) 

 
бали 

3 

 

ДСТУ ISO 105-Х12 

 

до дії хімічного чищення 

(зміна початкового пофарбування) 

 

 

бали 
 

3 

 

ДСТУ ГОСТ ИСО  

105-D01:2004 

 

 

Найменування показника Од. вим. Значення 

показників 

Нормативна 

документація 

методу випробування 

Сировинний склад тканини:  

поліестер 

% 100 ДСТУ 4057 

 

Поверхнева густина,  

не менше 

г/м2 100 ГОСТ 8845 

 

Розтяжність по ширині  

(за петельними рядками) 

При навантажені 6Н, не менше 

% 40 ГОСТ 8847 

Розривне зусилля по довжині  

(за петельними стовпчиками), не менше 

Н 345 ГОСТ 8847 

Вміст вільного і здатного частково 

виділятися формальдегіду, не більше 

мг/кг 75 

 

ДСТУ ISO 14184-1 

ГОСТ 25617 

Ступінь тривкості пофарбування до фізико-механічних впливів: не менше 

 

прання (при 400 С) 

(зміна початкового пофарбування/ 

забарвлення суміжної тканини)  

бали 5/4 ДСТУ ISO 105- С06 

до дії поту  

(зміна початкового пофарбування/ 

Забарвлення суміжної тканини) 

 

бали 5/5 

 

ДСТУ ISO 105-Е04 

 

до дії хімічного чищення 

(зміна початкового пофарбування/ 

колір відфільтрованого розчинника) 

 

бали  

5/5 

 

ДСТУ ГОСТ ИСО  

105-D01 
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ДОДАТОК Г 

Вимоги до логотипу 

 

Г1 На виріб методом трафаретного друку світловідбиваючою  фарбою ,  світло -

сірого  кольору  наноситься логотип, що являє собою спрощений для друку напис 

Збройних Сил України. 

Г2 Логотип має розміри 5,0±0,2 х 14,0±0,2 см і наноситься на передню ліву частину виробу 

на відстані 1,2 ± 0,2см від бічного шва та 3,2 ± 0,2 см він низу готового виробу згідно      

Рисунку Г.2. 

Г3 Зовнішній вигляд логотипу представлено на Рисунку Г.1. 

Примітка*: Зовнішній вигляд логоту, стилістичне оформлення, розмірні характеристики букв 

(ширина в найширшому та найвущому місті має відповідати зразку – еталону). 

 

Довідково*: Орієнтовний шрифт нанесення логотипу відповідає шрифтуTimes New Roman. 

 

 
 

 

 

 

Рисунок Г.1  
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Рисунок Г.2 — Розміщення логотипу 

 

 


