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ВСТУП 

 

Цей технічний опис на дослідну партію (далі – ТО) розроблено з метою 

встановлення вимог до топа та трусів жіночих (далі – предмет) під час 
експериментального носіння військовослужбовцями-жінками Збройних Сил 
України з метою отримання оцінки предмету 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 

 

ДСТУ EN 14971:2018 (EN 
14971:2006, IDT) 

Матеріали текстильні. Трикотажні полотна. 
Визначення кількості петель на одиницю 
довжини й одиницю площі 
 

ДСТУ ISO 105-А02:2005 Матеріали текстильні. Визначення стійкості 
фарбовання. Частина А02. Сіра шкала для 
оцінювання зміни кольору 

 

ДСТУ ISO 105-А03:2005 Матеріали текстильні. Визначення стійкості 
фарбовання. Частина А03. Сіра шкала для 
оцінювання фарбовання 

 

ДСТУ ISO 105-Е04:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості 
фарбовання. Частина Е04. Метод визначення 
тривкості фарбовання до поту 

 

ДСТУ ISO 105-С06:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості 
фарбовання. Частина С06. Метод визначення 
тривкості фарбовання до прання в домашніх 
умовах і пральнях 

 

ДСТУ ISO 105-X12:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості 
фарбовання. Частина Х12. Метод визначення 
тривкості фарбовання до тертя 

 

ДСТУ ISO 3758:2005 Матеріали текстильні. Маркування символами 
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щодо догляду 

Познака документа Назва 

 

  

ДСТУ ISO 5077-2001 Матеріали текстильні. Метод визначання 
зміни лінійних розмірів після прання та 
сушіння 

 

ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ 
ИСО 6330-2002 

Текстиль. Методи домашнього прання та 
сушіння для випробовування текстильних 
матеріалів 

 

ДСТУ ISO 9237:2003 Текстиль. Тканини. Визначання 
повітропроникності 
 

ДСТУ ISO 14184-1:2007 Матеріали текстильні. Визначення 
формальдегіду (метод водної витяжки). 
Частина 1. Вільний і гідролізований 
формальдегід 

 

ТС А01ХJ.31137-063:2018 (01) Технічна специфікація Міністерства оборони 
України “Нитки швейні” 

 
 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання у цьому ТО, перевіряють згідно з 
офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних 
нормативних документів.  

Якщо документ, на який є посилання у цьому ТО, замінено новим або до нього внесені 
зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 
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1. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 
 

1.1. Технічні та якісні характеристики 

 

Предмет повинен виготовлятися відповідно до вимог цього ТО. 
 

1.1.1. Конструкція та зовнішній вигляд 

 

Предмет повинен виготовлятися з гладкофарбованого трикотажного 
бавовняного кулірного полотна. 

Труси складаються з передньої (цільнокроєної з ластовицею), задньої 
деталей, ластовиці внутрішньої та поясу – з еластичної стрічки. Деталі 
з’єднуються між собою шестинитковою чотирьохголковою ланцюговою пласкою 
строчкою. Низ трусів обробляється швом упідгин трьохнитковою двохлінійною 

пласкою ланцюговою строчкою шириною (1,3 ± 0,2) см. Кінці пояса з’єднуються 

накладним швом з прокладання по шву зшивання двониткової однолінійної 
зигзагоподібної човникової строчки шириною 5-6 мм. З основними деталями 
предмета пояс з’єднується накладним швом трьохлінійною пласкою ланцюговою 
строчкою. З лівого боку передньої половинки наноситься логотип розміром            

6 см х 6 см, що являє собою спрощену для друку емблему Збройних Сил України. 
Висота трусів по боковому шву в готовому вигляді без урахування 

еластичної стрічки від 10,0 см до 13,0 см в залежності від розміру. 

Ширина ластовиці в найвужчому місці в готовому вигляді від 5,0 см до              
7,0 см в залежності від розміру. 

Схематичне зображення зовнішнього вигляду трусів наведено на рисунку 1. 

 

   
 

Рисунок 1 – Схематичне зображення зовнішнього вигляду трусів 

 

Топ складається з пілочки, бочка пілочки, спинки та еластичної стрічки. 

Деталі спинки та пілочки з бочком можуть бути подвійними (зовнішні та 
внутрішні). Рельєфні, бокові та плечові шви з’єднуються між собою 

шестинитковою чотирьохголковою ланцюговою пласкою строчкою.  

Кінці еластичної стрічки з’єднуються накладним швом з прокладання по 
шву зшивання двониткової однолінійної зигзагоподібної човникової строчки 

шириною 5-6 мм. З основними деталями предмета стрічка еластична з’єднується 

накладним швом трьохлінійною пласкою ланцюговою строчкою. 

З лівого боку пілочки наноситься логотип розміром 6 см х 6 см, що являє 
собою спрощену для друку емблему Збройних Сил України. 

Схематичне зображення зовнішнього вигляду топа наведено на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Схематичне зображення зовнішнього вигляду топа 

 

1.1.2. Види предмета 

 

Предмет виготовляється у трьох видах, що наведені у таблиці 1. Кожен вид 

відрізняється один від одного за кольором основного матеріалу. 

 

Таблиця 1 – Види предмета 

 

Види предмета Умовна назва кольору  

Вид 1  Coyote 

Вид 2  Olive green 

Вид 3  Black 
 

1.1.3. Розміри предмета 

 

Предмет повинен виготовлятися у розмірах від 42 до 64. 
 

1.1.5. Вимоги до матеріалів 

 

Предмет виготовляється з матеріалів і фурнітури, перелік яких наведено у 
таблиці 2. Якість матеріалів та фурнітури повинна відповідати вимогам, 
наведеним у підпунктах 1.1.5.1 – 1.1.5.6 цього ТО.  

 

Таблиця 2 – Перелік та призначення матеріалів та фурнітури, з яких 
виготовляється предмет 
 

№ з/п Назва матеріалу та фурнітури Призначення матеріалу, фурнітури 

1. 
Трикотажне гладкопофарбоване 
бавовняне кулірне полотно 

Для виготовлення предмета  

2. Тасьма еластична Для пояса предмета 
3. Нитки швейні  Для виготовлення предмета  
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1.1.5.1. Трикотажне гладкопофарбоване бавовняне кулірне полотно 

 

Основним матеріалом для виготовлення предмета є трикотажне 
гладкопофарбоване бавовняне кулірне полотно, яке виготовлене на 28 класі 
в’язального обладнання з кардної пряжі з лінійною густиною сировини бавовна 15 
текс, еластан 2,2 текс. За якісними показниками матеріал повинен відповідати 
вимогам, які наведені у таблиці 3. 

 
Таблиця 3 – Показники якості гладкопофарбованого трикотажного 

кулірного полотна 

 

№ 
п/п 

Найменування показника, одиниці 
виміру 

Значення 

показників 

Нормативна 

документація 

1 2 4 5 

1. 

Масова частка компонентів 
сировинного складу, %:  ДСТУ 4057 бавовна  95 ± 2 

еластан 5 ± 2 

2. 
Число петельних стовпчиків (по 
довжині) на 10 см, не менше 

150 ДСТУ EN 14971 або 
[1] додатку 1  

3. 
Число петельних рядків (по ширині),  
на 10 см, не менше  220 

4. 
Повітропроникність при тиску 50 ПА, 
мм/с, не менше 

70 ДСТУ ISO 9237 

5. Гігроскопічність, %, не менше 14 [2] додатку 1 

6. 

Вміст вільного і здатного часткового 
виділятися формальдегіду, мкг/г, не 
більше 

75 ДСТУ ISO 14184-1 

7. Поверхнева густина, гр/м² 170±10 ДСТУ EN 12127 

8. 
Розтяжність за петельними рядками 

при навантаженні 6Н, % 

II група  

(від 41% до 
100 %) 

[3] додатку 1 

9. 
Стійкість до стирання, оберти,  
не менше 

100 [4] додатку 1 

10. 
Розривальне зусилля смужки за 

петельним стовпчикам, Н, не менше 
120 [3] додатку 1 

11. Нормована вологість, %, не більше 7 [5] додатку 1 

12. 

Зміна лінійних розмірів після 3 
циклів прання та сушіння (режим 
прання 6А при 40°С,  
режим сушіння С), %: 

 ДСТУ ISO 6330 
ДСТУ ISO 5077 

за петельними стовпчиками ± 4 

за петельними рядками ± 4 
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Кінець таблиці 3 

 

1 2 4 5 

 

Стійкість фарбовання (фарбовання 
проби), бали, не менше:  

ДСТУ ISO 105-А02 
ДСТУ ISO 105-А03 

13. 

до прання 40°С (змінення фарбовання 
проби / зафарбовування суміжної 
тканини) 

4/4 ДСТУ ISO 105-C06 

14. 
до сухого тертя (зафарбовування 
суміжної тканини) 4 ДСТУ ISO 105-X12 

15. 
до поту (змінення фарбовання проби / 
зафарбовування суміжної тканини) 4/4 ДСТУ ISO 105-E04 

 

1.1.5.2. Тасьма еластична 

 

Тасьма еластична чорного кольору повинна мати ширину (30 ± 3) мм.  
 

1.1.5.3. Нитки швейні 
 

При виготовленні предмета застосовуються нитки швейні кольору 
основного матеріалу та чорного кольору (для зшивання та настрочування пояса), 
які за показниками якості повинні відповідати вимогам технічної специфікації 
Міністерства оборони України “Нитки швейні” ТС А01XJ.31137-063:2018 (01) 

(ступінь тривкості пофарбування до дії хімічної чистки не перевіряється). 

 

2.2. Вимоги безпеки 

 

Предмет повинен відповідати медичним вимогам безпеки для здоров’я і 
життя людини згідно з чинним законодавством України. 

 

2.3. Правила приймання 

 

Приймання предмета здійснюється згідно з вимогами цього ТО та договору 
про закупівлю. 

 

2.4. Вимоги до пакування та маркування 

 

2.4.1. Маркування 
 

2.4.1.1. Для маркування готового предмета застосовується етикетка білого 
кольору. Інформація, що міститься на етикетці, повинна бути нанесена 
державною мовою, методом друку або тканим методом, стійкою фарбою чорного 
кольору, що не осипається та повинна легко читатися протягом усього строку 
експлуатації. 
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2.4.1.2. Етикетка з маркуванням повинна бути виготовлена із тканих 
(сатинових) або трикотажних стрічок з поверхневою щільністю не менше 50 г/м2

, 

стійкими до зносу. Інформація, що міститься на етикетці, повинна відображатися 

державною мовою методом друку або тканим методом. 

Етекетка виробу складається навпіл та вшивається по нижньому краю 
кріплення резинки по центру задньої частини виробу, має розмір у готовому 
вигляді (30 ± 2) мм х (50 ± 2) мм. 

Етикетка повинна містити таку інформацію: 
назва предмета; 
емблема Збройних Сил України; 
розмір предмета; 
сировинний склад; 
назва підприємства-виробника, країна виробництва; 
напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ”; 

маркування символами щодо догляду (згідно з ДСТУ ISO 3758). 

 

2.4.2. Пакування 

 

Пакування предмета повинно забезпечувати захист продукції від 
пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час 
транспортування та зберігання.  

Матеріали, з яких виготовлена упаковка, повинні бути інертними щодо 
предмета, не давати йому невластивих якостей і відповідати вимогам санітарного 
законодавства. 

Предмет повинен пакуватися в індивідуальний пакет із поліетиленової 
плівки. Пакет закривається в будь-який спосіб, що забезпечує збереження 
предмета під час транспортування та зберігання. 
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Додаток 1 

Бібліографія 

 

1. ГОСТ 8846-87 “Полотна и изделия трикотажные. Методы определения 
линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и 
длины нити в петле”. 

2. ДСТУ ГОСТ 3816:2009 “Полотна текстильные. Методы определения 
гигроскопических и водоотталкивающих свойств”.  

3. ГОСТ 8847-87 “Полотна трикотажные. Методы определения разрывных 
характеристик и растяжимости при нагрузках меньше разрывных”.  

4. ГОСТ 12739-85 “Полотна и изделия трикотажные. Метод определения 
устойчивости к истиранию”. 

5. ГОСТ 8845-87 “Полотна и изделия трикотажные. Методы определения 
влажности, массы и поверхностной плотности”. 


