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ВСТУП  

 

Цей технічний опис на дослідну партію (далі – ТО) розроблено з метою 
встановлення вимог до білизни для холодної погоди (сорочка зимова та 
кальсони зимові) (далі – предмет) під час експериментального носіння 
особовим складом штатних підрозділів почесної варти або військових оркестрів 

Збройних Сил України з метою отримання оцінки предмета щодо його 
ергономічних властивостей. 

Цей ТО поширюється як на предмет в цілому так і на його складові 
частини та матеріали. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

Познака документа 

 

 

Назва 

ДСТУ 4057-2001 Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон 

ДСТУ EN 12127:2009 Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на 
одиницю площі з використанням малих проб (EN 
12127:1997, IDT) 
 

ДСТУ ISO 9237:2003 
  

Текстиль. Тканини. Визначання повітропроникності 
(ISO 9237:1995, IDT) 
 

ТС А01XJ.31137-
063:2018 (01) 

Технічна специфікація Міністерства оборони України 
“Нитки швейні”   
 

2. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Загальні вимоги 

2.1.1. Конструкція сорочки зимової  
Сорочка виготовляється з гладкофарбованого трикотажного полотна та 

складається з пілочки, спинки та рукавів.  
Пілочка суцільнокрійна.  
Спинка суцільнокрійна подовжена зі зміщеною лінією плеча у бік 

пілочки.  
Рукав вшивний, одношовний, довгий, з манжетою.  
Горловина сорочки оброблена обшивкою.  
Низ сорочки по спинці фігурний оброблений швом у підгин. 
2.1.2. Конструкція кальсонів зимових. 

Кальсони виготовляються з гладкофарбованого трикотажного полотна та 

складаються з двох передньо-задніх половинок і двох деталей передньої 
ластовиці.  

Деталь ластовиці переходить на шов сидіння. У шві пришивання 
ластовиці оброблено вхід. 

Пояс суцільнокрійний з вшитою еластичною тасьмою.  
Низ кальсонів оброблений швом у підгин.  
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2.2. Зовнішній вигляд 

За зовнішнім виглядом предмет повинен відповідати зображенням на 
Рисунках Д1 та Д2. 

 

2.3. Розміри предмета 

Предмети виготовляються у відповідності до розмірної сітки замовника. 
 

2.4. Види предмета  
Предмет виготовляється в одному кольорі. 
 

2.5. Вимоги до матеріалів 
 

2.5.1. Предмет виготовляється з матеріалів визначених цим ТО. Перелік 
матеріалів та вимоги до якості матеріалів наведені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Перелік матеріалів та вимоги до якості матеріалів 
 

№ 
з/п 

Назва матеріалу та 
фурнітури 

Вимоги до матеріалу 
Призначення 

матеріалу 

1. 
Гладкопофарбоване 
трикотажне полотно 
тілесного кольору  

Підпункт 2.5.2 цього ТО 
Для виготовлення 
предмета 

2. 
Нитки швейні Тип 3, 
вид 1 

Технічна специфікація 
Міністерства оборони України 
“Нитки швейні”  
ТС А01XJ.31137-063:2018 (01) 

Для виготовлення 
предмета  

 

2.5.2. Гладкопофарбоване трикотажне полотно повинно відповідати 
показникам якості, зазначеним у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Показники якості гладкопофарбованого трикотажного 
полотна 

 

№ 

з/п 

Найменування показника, одиниця 
вимірювання 

Норма Методика перевірки 

1. 

Склад сировини, %:  
вовна  
поліестер, не більше 

 

35±7 

65±7 

ДСТУ 4057 

2. Поверхнева густина, г/м², не менше 230 ДСТУ EN 12127  

3. Повітропроникність, дм3/м2·с, не менше 300 ДСТУ ISO 9237 
 

 

2.6. Правила приймання 

Приймання предметів здійснюється відповідно до умов договору про 
закупівлю, укладеного між замовником та постачальником (виробником). 
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Додаток 1 

до пункта 2.2 

 

Зовнішній вигляд предмета 

 

 
 

 

Рисунок Д1 – Зовнішній вигляд предмета 


