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ВСТУП  

 

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України ( далі – ТС 
Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до шолому захисного 

(далі – предмет), для особового складу штатних пожежно-рятувальних 
підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України (далі – 

особовий склад). 

Ця ТС Міноборони поширюється як на предмет для особового складу 
штатних пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України, а також на матеріали з яких він виготовлений. 

Предмет призначений для використання як засіб індивідуального захисту 
людини під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт. 
Предмет захищає верхню частину голови переважно від удару, а також тепла та 
полум’я під час гасіння пожеж, зокрема у будинках та на інших об’єктах 
будівництва. 

Предмет повинен використовуватися з іншими складовими комплекту 
спорядження для особового складу, для досягання максимальної ефективності 
під час несення служби та виконання завдань. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 
Познака документа 
 

 
Назва 

Наказ Міністерства 
оборони України від 
19.07.2017 № 375 
зареєстрований в 
Міністерстві юстиції 
України 01.12.2017 
за № 1461/31329 
 

Про затвердження Порядку здійснення контролю за 
якістю речового майна, що постачається для потреб 
Збройних Сил України 

ДСТУ 3728-98 Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи 
випробувань 

 
Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють 

згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації ‒ каталогом національних 
нормативних документів. 

Якщо документ (нормативно-правовий акт або стандарт), на який є посилання у цій  
ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий 
документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 
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2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

У цій ТС Міноборони умовні познаки та скорочення наведені у тексті. 
 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Технічні та якісні характеристики 

 

3.1.1. Загальні вимоги 
 

Предмет за зовнішнім виглядом, конструкцією, розмірами, 
комплектацією, а також складових частин, що використовуються для його 
виготовлення, та якістю виготовлення повинен відповідати вимогам цієї           
ТС Міноборони, ДСТУ 3728 та зразку-еталону. 

Предмет відноситься до 3 (третьої) категорії засобів індивідуального 
захисту відповідно до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту 
(ПКМ України № 761 від 27.08.2008). 

 

3.1.2. Зовнішній вигляд 
 

За зовнішнім виглядом предмет  повинен відповідати додатку 1 та    
зразку-еталону. 

 

3.1.3. Види предмета 

 

Предмет виготовляється у двох видах, зазначених у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Види предметів 
 

Види предмета Умовна назва кольору 

Вид 1 Білий 

Вид 2 Червоний 
Примітка 1. Предмет повинен виготовлятися в білому або червоному кольорі за побажанням 
Замовника. Заміна дозволяється лише за попереднім погодженням із замовником. 

 

3.1.4. Розміри предмета  
 
Предмет за розмірами повинен відповідати вимогам п.4.1.1.5 ДСТУ 

3728. 
 

3.1.5. Конструкція предмету 
 

Предмет повинен складатися з оболонки, енергопоглинальної та 
утримувальної систем, захисної лицьової маски,  водозахисної пелерини.  

Форма оболонки шолом повинна бути такою, що закриває голову 
користувача нижче базової площини голови людини. 
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Базова площина голови людини ‒ площина, що проходить через центри 
слухових отворів і нижні краї очних западин. 

В цілому конструкція предмету повинна відповідати п. 4.2 ДСТУ 3728. 
 

3.1.6. Вимоги до сировини, матеріалів та загальні технічні вимоги до 
предмета. 

 

3.1.6.1. Сировина, матеріали, конструкція та загальні технічні вимоги до 

предмета в цілому повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту (ПКМ України № 761 від 27.08.2008), ДСТУ 3728  та 
ТС Міноборони. Відповідність предмета вищезазначеним нормативним 
документам повинна підтверджуватися Сертифікатом експертизи типу або 
Сертифікатом відповідності виданим уповноваженим органом.  

 

3.1.7  Вимоги до маркування 

 

3.1.7.1. Маркування предмета повинно відповідати вимогам  п. 4.5     
ДСТУ 3728 та цієї ТС Міноборони. Для маркування готового предмета повинні 
застосовуватися: 

етикетка; 
товарний ярлик; 

пакувальний лист (для групи спакованих предметів). 

 

3.1.7.2. Етикетка та товарний ярлик предмета містить таку інформацію: 

назва та вид предмета; 
емблема Збройних Сил України; 
абревіатура предмета на етикетці ‒ ШЗ; 
розмір предмета або діапазон розміру; 
ННН (номенклатурний номер НАТО); 
номер договору/контракту МОУ;  
номер сертифіката відповідності; 
номер партії; 
дата виготовлення у форматі ─ мм.рррр (мм ─номер місяця, рррр ─ рік); 
назва виробника, країна виробництва; 
назва постачальника, країна (зазначається у випадку, як що постачальник 
не є виробником); 
напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ”. 
 

3.1.7.3. Етикетка білого кольору повинна бути виготовлена на клейовій 
основі з стійкого до зносу матеріалу та  прикріплюється на задню внутрішню 
частину оболонки корпусу предмета. Розмір етикетки має забезпечувати 
нанесення всієї необхідної інформації, яка бути легко читатися. 

 

3.1.7.4. Товарний ярлик білого кольору виготовлений з цупкого паперу 
або картону та кріпиться до предмета на підборідний пас так, щоб під час 
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складання та пакування ярлик був зовні та мав розміри (7,0 см х 10,0 см) ± 0,2 
см. 

3.1.7.5. Пакувальний лист повинен містити таку інформацію:  
назва предмета; 
абревіатура предмета  ‒ ШЗ; 
емблема Збройних Сил України; 
розмір предмета; 

кількість предметів в упаковці; 
номер договору/контракту МОУ; 
номер сертифіката відповідності; 
номер партії; 
дата виготовлення у форматі ‒ мм.рррр (мм ‒ номер місяця, рррр ‒ рік); 
назва виробника, країна виробництва; 
назва постачальника, його адреса (зазначається у випадку, якщо 

постачальник не є виробником). 
 

3.1.7.6. Пакувальний лист повинен бути білого кольору. 
 

3.1.7.7. Інформація на етикетці, товарному ярлику та у пакувальному 
листі повинна бути надрукована чорною фарбою, державною мовою. 

 

3.1.7.8. Особливі вимоги до маркування встановлюються замовником 

 

3.1.8. Вимоги до пакування 

 

Пакування повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони та п. 4.6 

ДСТУ 3728.  

Кожен предмет повинен пакуватися разом з паспортом та інструкцією з 
експлуатації предмета у пакувальну сумку для транспортування та зберігання.  

Група предметів повинен пакуватися у коробку з картону по 2 штуки. 
До кожної картонної упаковки вкладається пакувальний лист. 
Особливі вимоги до пакування встановлюються замовником. 
 

3.2. Вимоги безпеки 

 

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог 
нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та 
матеріали, застосовані для виготовлення предмета, або на предмет у цілому. 

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та 
навколишнє природне середовище. 

 

3.3. Правила приймання 

 

Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цієї ТС 
Міноборони, договору про закупівлю, укладеного між замовником та 
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постачальником (виробником), вимог наказу Міністерства оборони України від 
19.07.2017 № 375.  

Якість предмета повинна  відповідати вимогам Технічного регламенту 
засобів індивідуального захисту (ПКМ України № 761 від 27.08.2008), ДСТУ 
3728 та ТС Міноборони. Відповідність предмета вищезазначеним нормативним 
документам повинна підтверджуватися Сертифікатом експертизи типу або 
Сертифікатом відповідності виданим уповноваженим органом. 

 

3.4. Методи контролю за якістю 

 

Методи контролю за якістю здійснюються відповідно до вимог, 
визначених  цією ТС Міноборони. 

За погодженням із розробником дозволяється здійснювати перевірку 
відповідності предмета вимогам цієї ТС Міноборони у випробувальних 
лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за 
зіставними (аналогічними) методиками контролю якості предмета, 
передбаченими в національних або міжнародних стандартах. 

 

3.5. Умови транспортування та зберігання 

 

Транспортування предметів здійснюють відповідно до правил 
перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту і 
забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів 
та агресивних середовищ. 

Шолом повинен зберігатися з піднятою захисною маскою. 
Зберігання предметів здійснюється у складських вентильованих 

приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та 
атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин при 
температурі від +5°С до +25°С і відносній вологості повітря від 60% до 65%, на 
відстані не менше 1 метра від опалювальних пристроїв, 0,5 м від електричних 
ламп і стін,  0,2 метра від підлоги. Проходи між стелажами повинні бути не 
менше ніж 0,5 м. 

 

3.6. Гарантії виробника (постачальника) 

Гарантійний строк експлуатації предмета становить не менше 18 місяців. 

Постачальник (виробник) гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС 
Міноборони та затвердженим зразкам-еталонам за умови дотримання 
замовником умов експлуатації, транспортування та зберігання.  

За згодою постачальника (виробника) та замовника можлива зміна 
гарантійного строку в договорі про закупівлю. 

. 
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Додаток 1 

до пункту 3.1.2 

Зовнішній вигляд предмета 
 

 
 

 

1-Оболонка (корпус). 2 - Захисна маска. 3 - Підборідний пас 4 - Пелерина. 
Рисунок Д 1.1 – Зовнішній вигляд предмета збоку 
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