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ВСТУП  
 

Ця технічна специфікація Міністерства оборони України (далі – ТС 
Міноборони) поширюється на костюм спортивний темно-синього кольору, який 
складається з куртки та штанів (далі – предмет), а також на його складові частини 
та матеріали. 

Предмет є елементом спортивної форми одягу та призначений для 
використання військовослужбовцями Збройних Сил України при проведенні 
ранкової фізичної зарядки, індивідуальних та колективних занять з фізичної 
підготовки, інших заходів спортивно-масової роботи, як у спеціально 
обладнаних приміщеннях, так і на відкритій місцевості у місцях постійної 
дислокації та в польових умовах. 

 

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 4057-2001 Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон 

 

ДСТУ ISO 3758:2005 Матеріали текстильні. Маркування символами щодо 
догляду (ISO 3758:1991, IDT) 
 

ДСТУ ISO 4915:2005 Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація та 
термінологія (ISO 4915:1991, IDT) 
 

ДСТУ ISO 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація та 
термінологія (ІSO 4916:1991, ІDT) 
 

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

 

ДСТУ EN 29073-

1:2018 (EN 29073-

1:1992, IDT) 

Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих 
матеріалів. Частина 1. Визначення поверхневої 
щільності 
 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
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Познака документа Назва 

ТС А01XJ.17223-
062:2018 (01) 
 

Технічна специфікація Міністерства оборони України 
“Фурнітура пластикова”  

ТС А01XJ.31137-
063:2018 (01) 

Технічна специфікація Міністерства оборони України 
“Нитки швейні” 
 

ТС А01XJ.03537-
083:2018 (01) 

Технічна специфікація Міністерства оборони України 
“Застібки-блискавки” 
 

ТС А01XJ.16782-
094:2018 (01) 
 

Технічна специфікація Міністерства оборони України 
“Стрічка еластична”  

ТС А01XJ.03054-
163:2019 (02) 

Технічна специфікація Міністерства оборони України 
“Нарукавний знак “Державний прапор України” 
 

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

Якщо документ, 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. 
 

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

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

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Технічні та якісні характеристики 
 

3.1.1. Конструкція предмета 

Предмет складається з куртки та штанів. 
Куртка злегка звужена до низу, на підкладці, з центральною застібкою-

блискавкою. 
Пілочки з відрізними боковими частинами, в швах з'єднання яких 

розміщені кишені, що застібаються за допомогою застібки-блискавки (ширина 
шва настрочування застібки-блискавки на пілочку (15 ± 2) мм). Верхні та нижні 
краї кишені закріплюються горизонтальними закріпками довжиною (15 ± 2) мм. 

Спинка з відлітною кокеткою, з підкладкою кокетки з трикотажної сітки, 
яка пришивається до верхньої частини спинки. Нижня частина відльоту кокетки 
(з основного матеріалу) обробляється швом упідгин із закритим зрізом (ширина 
шва (22 ± 2) мм) та кріпиться до спинки за допомогою п’яти вертикальних 
закріпок (довжиною від 8 мм до 10 мм).  

Рукав реглан, з пришивною підкладкою до низу, підгин низу рукава 
закріплюється подвійною оздоблювальною строчкою (перша на відстані (20 ± 2) 
мм від низу рукава, друга на відстані (6 ± 1) мм від першої) та стягується за 
допомогою еластичної стрічки, по нижньому зрізу рукава пришивається нижня 
частина підкладки рукава. У нижній частині пройм (під пахвами) розташовані 
вентиляційні отвори, оброблені трикотажною сіткою у вигляді рівнобедреного 
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трикутника зі сторонами: (70 ± 5) мм вздовж пройми та (100 ± 5) мм по нижньому 
шву рукава. В шов вшивання рукава в пройму, з боку пілочки, вставляється 
світло відбивний кант світло-сірого кольору (після вшивання ширина канта 
становить від 2 мм до 3 мм). На рукавах розміщується нарукавний знак 
“Державний прапор України”: для групи розмірів 80-92 на відстані (230 ± 10) мм 
від шва вшивання коміра-стійки по середині рукава, для розмірів 96-108 на 
відстані (250 ± 10) мм, для групи розмірів 112-128 на відстані (270 ± 10) мм.  

Комір-стійка складається з верхнього та нижнього коміра. По центру 
ростка спинки в шов з’єднання коміра з підкладкою вшивається вішак довжиною 
(60 ± 5) мм в готовому вигляді. 

Низ куртки обробляється швом упідгин із закритим зрізом, з прокладанням 
подвійної оздоблювальної строчки (перша на відстані (20 ± 2) мм від низу 
куртки, друга на відстані від (6 ± 1) мм від першої). Ширина куртки по низу 
регулюється за допомогою шнура еластичного (з фіксатором), виведеного 
назовні через отвори оброблені люверсами, встановленими в області підгину 
низу лівої пілочки (перший на відстані від 10 мм до 15 мм від шва зшивання 
пілочки з бочком, другий на відстані від 5 до 10 мм від першого). Петля 
еластичного шнура з фіксатором за допомогою тасьми репсової кріпиться до шва 
з’єднання підкладки лівої пілочки з бочком на відстані (85 ± 10) мм від низу 
куртки. 

На лівій пілочці куртки здійснюється нанесення світло відбивного 
логотипу світло-сірого кольору розміром 60 (±2) х 60 (±2) мм. 

Оздоблювальні строчки шириною від 1 мм до 2 мм прокладаються: по 
швам вшивання центральної застібки-блискавки, верхньому краю коміра-стійки, 
швам зшивання пілочки та спинки з бочком, швам вшивання рукавів, краям 
вентиляційних отворів на рукавах, краям кокетки спинки (по нижньому краю 
кокетки від пройми до першої закріпки), по швам з’єднання підборту з 
підкладкою (з боку підборту), по краям входу в кишеню (по боковій частині та 
пілочці).  

Штани прямого силуету, на підкладці, складаються з передніх і задніх 
половинок, бокової частини та кокетки задніх половинок.  

Верх штанів, обробляється на спецмашині ланцюгового стібка 
трьохлінійною строчкою (відстань між якими від 10 мм до 13 мм) швом упідгин 
з одночасним вшиванням еластичної тасьми.  

З внутрішньої сторони поясу (по середині) через горизонтально обметані 
прорізні петлі довжиною (15 ± 3) мм (на відстані (15 ± 3) мм по обидві сторони 
від середнього шва передніх половинок) протягується шнур плетений, на кінцях 
якого встановлюються наконечники. 

У верхній частині швів зшивання передніх половинок штанів з боковими 
на відстані (55 ± 5) мм від верхнього краю штанів розміщені кишені, що 
застібаються за допомогою застібки-блискавки (ширина шва настрочування 
застібки-блискавки на передню половинку (15 ± 2) мм), а у їх нижній частині 
обробляються шліци, що закриваються за допомогою застібки-блискавки 
(ширина шва настрочування застібки-блискавки на передню половинку                         
(15 ± 2) мм). Верхня частина підкладки кишені з трикотажної сітки, нижня 
цільновикроєна з підзором – з основного матеріалу. 

Задня частина штанів з кокеткою. 
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Низ штанів обробляється швом упідгин із закритим зрізом, з прокладанням 
подвійної оздоблювальної строчки (перша на відстані (23 ± 2) мм від низу 
штанів, друга на відстані (6 ± 1) мм від першої). 

Оздоблювальні строчки шириною від 1 мм до 2 мм прокладаються: по 
швам зшивання передньої та задньої половинки з бочком, по шву пришивання 
кокетки, по краям входу в кишеню (по боковій частині та передній половинці 
штанів), по середньому та шаговим швам штанів, по краям шліци (по боковій 
частині та передній половинці штанів). 

Верхні краї шліци закріплюються горизонтальними закріпками. 
 

3.1.2. Зовнішній вигляд 

За зовнішнім виглядом предмет повинен відповідати рисункам Д1.1 - Д1.3 
додатку 1 та зразку-еталону. 

 

3.1.3. Розміри предмета 

3.1.3.1. Предмети за розмірами повинні відповідати типовим фігурам 
військовослужбовців ЗСУ третьої повнотної групи відповідно до Таблиць 1-2. 

 

Таблиця 1 – Зріст типової фігури 
 

 

Таблиця 2 – Розмір типової фігури 
 

Умовний розмір 
Обхват грудей 

типової фігури, см 
Інтервал обхвату грудей, см 

44 88 Від 86 до 90 включно 

46 92 Понад 90 до 94 включно 

48 96 Понад 94 до 98 включно 

50 100 Понад 98 до 102 включно 

52 104 Понад 102 до 106 включно 

54 108 Понад 106 до 110 включно 

56 112 Понад 110 до 114 включно 

58 116 Понад 114 до 118 включно 

60 120 Понад 118 до 122 включно 

62 124 Понад 122 до 126 включно 

64 128 Понад 126 до 130 включно 
  

Умовні познаки 
зросту 

Зріст типової фігури, см Інтервал зросту, см 

1 158 Від 155 до 161 включно 

2 164 Понад 161 до 167 включно 

3 170 Понад 167 до 173 включно 

4 176 Понад 173 до 179 включно 

5 182 Понад 179 до 185 включно 

6 188 Понад 185 до 191 включно 

7 194 Понад 191 до 197 включно 

8 200 Понад 197 до 203 включно 
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3.1.3.2. За вимогою замовника предмети можуть виготовлятися у таких 
зростах: 146 (інтервал зросту від 143 см до 149 мм) і 152 (інтервал зросту від          
149 см до 155 мм) та у таких розмірах: 80 (інтервал обхвату грудей від 78 см до             
82 см) та 84 (інтервал обхвату грудей від 82 см до 86 см). Відсоткове 
співвідношення розмірів встановлюється замовником. 

 

3.1.4. Лінійні виміри 

За лінійними вимірами предмет повинен відповідати вимірам, наведеним у 
додатку 2. 

 

3.1.5. Вимоги до матеріалів 
 

3.1.5.1. Перелік матеріалів та вимоги до якості матеріалів наведені у 
таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Перелік матеріалів та вимоги до якості матеріалів 
 

№ 
з/п 

Назва матеріалу та фурнітури 
Підпункт, в якому зазначені вимоги 

до матеріалу 

1 2 3 

1. Тканина поліестерова підпункт 3.1.5.2 цієї ТС Міноборони 

2. 
Трикотажне гладкопофарбоване 
сітчасте полотно 

підпункт 3.1.5.3 цієї ТС Міноборони 

3. 
Тканина підкладкова 
гладкопофарбована  підпункт 3.1.5.4 цієї ТС Міноборони 

4. 
Трикотажне гладкопофарбоване 
сітчасте кулірне полотно 

підпункт 3.1.5.5 цієї ТС Міноборони 

5. 
Матеріал прокладковий з 
клейовим покриттям (флізелін) підпункт 3.1.5.6 цієї ТС Міноборони 

6. Застібки-блискавки підпункт 3.1.5.7 цієї ТС Міноборони 

7. Шнур еластичний  підпункт 3.1.5.8 цієї ТС Міноборони 

8. Шнур технічний підпункт 3.1.5.9 цієї ТС Міноборони 

9. Тасьма еластична підпункт 3.1.5.10 цієї ТС Міноборони 

10. Тасьма репсова підпункт 3.1.5.11 цієї ТС Міноборони 

11. Кант світловідбивний підпункт 3.1.5.12 цієї ТС Міноборони 

12. Фіксатор пластмасовий підпункт 3.1.5.13 цієї ТС Міноборони 

13. Наконечник пластмасовий  підпункт 3.1.5.14 цієї ТС Міноборони 

14. Люверс металевий підпункт 3.1.5.15 цієї ТС Міноборони 

15. 
Нарукавний знак “Державний 
прапор України” 

підпункт 3.1.5.16 цієї ТС Міноборони 

16. Нитки швейні підпункт 3.1.5.17 цієї ТС Міноборони 
 

3.1.5.2. Основним матеріалом для виготовлення предмета є тканина 
поліестерова темно-синього кольору (орієнтовний Panton 19-3921 TCX), яка за 
якісними показниками повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 4.  
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Таблиця 4 – Показники якості тканини поліестерової 
 

№ 
з/п 

Назва показника, одиниця вимірювання Норма 
Методика 
перевірки  

1. Сировинний склад (поліестер), % 100 ДСТУ 4057 

2. Поверхнева густина, г/м2 75 ± 5 ДСТУ EN 12127 

3. 

Стійкість до розривання Н, не менше: 
за основою  
за утоком 

 

520 

350 

ДСТУ ISO 13934-1 

4. Повітропроникність, дм³/м²с ≥20 ДСТУ ISO 9237 

5. 
Опір проникненню водяної пари Ret, не 
більше, м2Па/Вт, не більше 

1,4 ДСТУ ISO 11092 

6. Стійкість до стирання, цикли, не менше 10000 ДСТУ ISO 12947-2 
 

3.1.5.3. Для підкладки: пілочок, спинки, кокетки спинки, верхньої частини 
рукавів, вентиляційних отворів куртки, верхніх частин передніх і задніх 
половинок штанів, верхньої частини підкладки кишень штанів застосовується 
трикотажне гладкопофарбоване поліестерове (згідно з ДСТУ 4057) сітчасте 
полотно поверхневою густиною (65 ± 5) г/м2 (згідно з ДСТУ EN 12127) кольору 

основного матеріалу.  
 

3.1.5.4. Для нижньої частини рукавів, підкладки кишені куртки та нижньої 
частини підкладки штанів, застосовується тканина гладкопофарбована 
підкладкова поліестерова (згідно з ДСТУ 4057) поверхневою густиною не менше 
(55 ± 5) г/м2  (згідно з ДСТУ EN 12127) кольору основного матеріалу. 

 

3.1.5.5. Для кокетки задніх половинок штанів застосовується трикотажне 
гладкопофарбоване поліестерове сітчасте кулірне полотно поверхневою 
густиною (140±7) г/м2 (згідно з ДСТУ EN 12127) кольору основного матеріалу. 

 

3.1.5.6. Для дублювання підборту, верхнього коміра, кишень пілочки та 
штанів застосовується матеріал прокладковий з клейовим покриттям (флізелін) 
поверхневою густиною (40 ± 5) г/м2 (згідно з ДСТУ EN 29073-1). 

 

3.1.5.7. Застібки-блискавки, що використовуються при виготовленні 
предмета повинні бути темно-синього кольору та за показниками якості 
відповідати вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України 
“Застібки-блискавки” ТС А01XJ.03537-083:2018 (01). Для застібання куртки 
застосовується застібка-блискавка спіральна ткана або пришивна Т6 або П6, з 
автоматичним фіксатором, з роз'ємним нижнім обмежувачем у вигляді 
коробочки (роз'ємна з одним замком), для застібання шліц по низу штанів, 
кишень куртки та штанів – спіральна ткана або пришивна Т4 або П4, з 
автоматичним фіксатором, з нероз’ємним нижнім обмежувачем (або рулонна для 
кишень куртки та штанів), з одним замком.  
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3.1.5.8. Для регулювання ширини куртки по низу застосовується шнур 
еластичний діаметром (3 ± 0,5) мм, темно-синього кольору. 

 

3.1.5.9. Для стягування поясу штанів застосовується шнур технічний 

плетений діаметром (4 ± 1) мм, темно-синього кольору. 
 

3.1.5.10. Для стягування нижньої частини рукавів застосовується тасьма 
еластична шириною 30 мм, для стягування поясу штанів ‒ шириною 40 мм, яка 
за показниками якості повинна відповідати вимогам технічної специфікації 
Міністерства оборони України “Стрічка еластична” ТС А01XJ.16782-094:2018 

(01). 
 

3.1.5.11. Для вішака в області горловини та для утримання еластичного 
шнура по низу куртки застосовується тасьма репсова поліамідна (згідно з ДСТУ 
4057) шириною від 7 мм до 10 мм, темно-синього кольору. 

 

3.1.5.12. Для шва вшивання рукавів в пілочки куртки застосовується кант 
світловідбивний шириною (13 ± 2) мм (після вшивання шириною від 2 до 3 мм). 

 

3.1.5.13. Фіксатор шнура з двома отворами (без ручки для кріплення 
фіксатора) шириною 20 мм, товщиною 7 мм, темно-синього кольору, за якісними 
характеристиками повинен відповідати вимогам до фіксатора з двома отворами 
Тип 3, наведеним у технічній специфікації Міністерства оборони України 
“Фурнітура пластикова” ТС А01XJ.17223-062:2018 (01). 

 

3.1.5.14. Для кінців шнура технічного на поясі штанів застосовується 
кінцевик темно-синього кольору, який за якісними характеристиками повинен 
відповідати вимогам до кінцевика відкидного Тип 1 або Тип 2, наведеним у 
технічній специфікації Міністерства оборони України “Фурнітура пластикова” 
ТС А01XJ.17223-062:2018 (01) 

 

3.1.5.15. Для виведення назовні петлі шнура еластичного застосовуються 
люверси металеві (внутрішній діаметр від 4 мм до 6 мм) чорного кольору. 

 

3.1.5.16. Нарукавний знак “Державний прапор України” за показниками 
якості повинен відповідати вимогам до Вид 2, наведеним у технічній 

специфікації Міністерства оборони України “Нарукавний знак “Державний 
прапор України” ТС А01XJ.03054-163:2019 (02).  

 

3.1.5.17. Під час виготовлення предмета застосовуються нитки швейні      
Тип 1 Вид 3 та Тип 3 Вид 1 (для обметування деталей) темно-синього кольору, 

які мають відповідати показникам якості, наведеним у технічній специфікації 
Міністерства оборони України “Нитки швейні” ТС А01XJ.31137-063:2018 (01). 
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3.1.5.18. Відповідність кольору матеріалу, з якого виготовляється предмет 
визначається згідно затвердженого зразка. Нитки, що використовуються при 
виготовленні предмета повинні відповідати кольору основного матеріалу. 
Відхилення кольорів предмета або деяких з компонентів предмета мають бути 
погоджені та затверджені замовником. 

 

3.1.6. Основні вимоги до виготовлення предмета 

Предмет виготовляють відповідно до вимог цієї ТС Міноборони. 

Шви зшивання деталей та оздоблювальні строчки виконуються прямою 
однолінійною човниковою строчкою (код стібка 301). Зрізи зшивання деталей 
предмета обметуються. Верх штанів обробляється на спецмашині ланцюгового 
стібка трьохлінійною строчкою. 

Горизонтальні закріпки по краям входу в кишені у верхній частині шліци 
штанів та по відльоту кокетки спинки виконуються на спецмашині (код стібка 
304). 

Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовуються – згідно 

ДСТУ ISO 4915 та ДСТУ ISO 4916. 
Предмет виготовляється без поділу на ґатунки, при цьому повинен 

відповідати вимогам, що пред'являються до предметів першого ґатунку. 
Всі кінці швів, а також розриви швів, фіксуються зворотним стібком. 
За умови узгодження з розробником допускається змінювати методи 

обробки без зміни зовнішнього вигляду та параметрів предмета. 
 

3.1.7. Вимоги до маркування 

 

3.1.7.1. Маркування предмета повинно відповідати вимогам цієї ТС 
Міноборони. 

Для маркування готового предмета повинні застосовуватися: 
Етикетка куртки та штанів; 

товарний ярлик; 
пакувальний лист (для групи спакованих предметів). 
 

3.1.7.2. Етикетка та товарний ярлик мають містити наступну інформацію: 
назва предмета (куртка або штани костюму спортивного); 
емблема Збройних Сил України; 
розмір предмета; 
сировинний склад;  
ННН (номенклатурний номер НАТО); 
номер договору/контракту МОУ; 
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); 
символи по догляду за предметом, згідно з ДСТУ ISO 3758 (лише для 

етикетки); 
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напис «ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ» (лише для етикетки). 
Етикетки білого кольору повинні бути виготовлені зі стійкого до зносу 

поліестрового або поліамідного матеріалу з поверхневою щільністю не менше 
ніж 50 г/м2. Етикетки складені вдвоє (розмір у готовому вигляді (35 мм х 50 мм) 
± 2 мм) розміщуються: зліва в шві з’єднання підкладки спинки з бочком на 
відстані (170 ± 10) мм від низу куртки та по шву з’єднання поясу штанів з 
підкладкою в області середнього шва спинки. 

Товарний ярлик білого кольору виготовлений з картону та кріпиться до 
низу лівого рукава. 

 

3.1.7.3. Пакувальний лист має містити наступну інформацію: 
назва предмета; 
емблема Збройних Сил України; 
кількість предметів в упаковці; 
сировинний склад; 
номер договору/контракту МОУ; 
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); 
 

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

 

3.1.8. Вимоги до пакування 

Пакування повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони. 

Кожен предмет повинен пакуватись в пакет із поліетиленової плівки. 
Пакети закриваються в будь-який спосіб, що забезпечує збереження предмета 
при транспортуванні та зберіганні. 

Група предметів по 15 одиниць пакуються в поліпропіленовий мішок або 
картонну упаковку з відповідним позначенням інформації згідно ГОСТ 14192 та 
тієї, що зазначена у пакувальному листі. 

До кожного мішка або 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 в цілому. 
Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та 

навколишнє природне середовище. 
 

3.3. Правила приймання 

Приймання предметів здійснюється відповідно до вимог цієї ТС 
Міноборони, наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 та 
договору про закупівлю.  
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3.4. Методи контролю 

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС 
Міноборони. 

За погодженням з розробником дозволяється здійснювати перевірку 
відповідності предмета вимогам цієї ТС Міноборони у випробувальних 
лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за 
зіставними (аналогічними) методами 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. 

Зберігання взуття здійснюється в 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 постачальника (виробника) 
Гарантійний термін експлуатації предмета становить один рік. 

Постачальник (виробник) гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС 
Міноборони за умови дотримання замовником умов експлуатації, 
транспортування та зберігання. 
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Додаток 1 

до пункту 3.1.2 

 

Зовнішній вигляд предмета 

 

 

Рисунок Д1.1 - Зовнішній вигляд куртки спереду 

 

Рисунок Д1.2 - Зовнішній вигляд куртки ззаду  

Продовження додатка 1 
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Рисунок Д1.3 - Зовнішній вигляд передньої та задньої частини штанів 
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Додаток 2 
до пункту 3.1.4 

 

Таблиця Д2.1 - Лінійні виміри предмета 
 

Лінійні виміри куртки 

№ п/п 
Найменування місць 

вимірів 
Зріст, см 

Обхват грудей типової фігури, см Допустиме 
відхилення, 

см 

80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Довжина спинки з 
кокеткою 

146 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 

±1,0 

152 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 

158 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 

164 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 

170 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 

176 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 

182 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 

188 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 

194 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 

200 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 

2 Довжина кокетки 146-200 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 ±0,4 

3 
Ширина спинки на рівні 
кокетки 

146-200 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 ±0,7 

4 
Довжина пілочки по 
краю борта 

146 51,3 51,5 51,7 51,9 52,1 52,3 52,5 52,7 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 

±1,0 

152 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9 55,1 55,3 55,5 55,7 

158 55,3 55,5 55,7 55,9 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57,1 57,3 57,5 57,7 

164 57,3 57,5 57,7 57,9 58,1 58,3 58,5 58,7 58,9 59,1 59,3 59,5 59,7 

170 59,3 59,5 59,7 59,9 60,1 60,3 60,5 60,7 60,9 61,1 61,3 61,5 61,7 

176 61,3 61,5 61,7 61,9 62,1 62,3 62,5 62,7 62,9 63,1 63,3 63,5 63,7 

182 63,3 63,5 63,7 63,9 64,1 64.3 64,5 64,7 64,9 65,1 65,3 65,5 65,7 

188 65,3 65,5 65,7 65,9 66,1 66,3 66,5 66,7 66,9 67,1 67,3 67,5 67,7 

194 67,3 67,5 67,7 67,9 68,1 68,3 68,5 68,7 68,9 69,1 69,3 69,5 69,7 

200 69,3 69,5 69,7 69,9 70,1 70,3 70,5 70,7 70,9 71,1 71,3 71,5 71,7 
5 Висота коміра  146-200 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 ±0,3 
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Продовження таблиці Д2.1                                                                                                     Продовження додатка 2 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6 
Довжина коміра по шву 
вшивання в горловину  146-200 44,4 45,5 46,6 47,7 48,8 49,9 51,0 52,1 53,2 54,3 55,4 56,5 57,6 ±0,8 

7 
Ширина куртки під проймою в 
застібнутому вигляді 146-200 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 ±1,0 

8 
Ширина куртки по низу в 
застібнутому вигляді 146-200 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 ±1,0 

9 Довжина рукава з плечем 

146 72,0 73,0 73,0 73,0 73,0 74,0 74,0 74,0 74,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

±1,0 

152 74,0 75,0 75,0 75,0 75,0 76,0 76,0 76,0 76,0 77,0 77,0 77,0 77,0 

158 76,0 77,0 77,0 77,0 77,0 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 79,0 79,0 79,0 

164 78,0 79,0 79,0 79,0 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

170 80,0 81,0 81,0 81,0 81,0 82,0 82,0 82,0 82,0 83,0 83,0 83,0 83,0 

176 82,0 83,0 83,0 83,0 83,0 84,0 84,0 84,0 84,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

182 84,0 85,0 85,0 85,0 85,0 86,0 86,0 86,0 86,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

188 85,0 86,0 87,0 87,0 87,0 88,0 88,0 88,0 88,0 89,0 89,0 89,0 89,0 

194 88,0 89,0 89,0 89,0 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0 91,0 91,0 91,0 91,0 

200 90,0 91,0 91,0 91,0 91,0 92,0 92,0 92,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

10 
Ширина рукава по низу в 
розтягнутому виді 146-200 12,7 13,0 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 ±0,5 

11 
Ширина рукава на рівні глибини 
пройми (із вставкою) 146-200 22,8 23,6 24,4 25,2 26,0 26,7 27,5 28,2 29,0 29,7 30,5 31,3 32,0 ±0,7 

12 Довжина входу в кишені  146-200 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 ±0,4 

13 
Відстань від краю борта до 
верхнього краю входу в кишеню 

146-200 17,4 18,0 18,6 19,2 19,8 20,4 21,0 21,6 22,2 22,8 23,4 24,0 24,6 ±0,5 

14 
Відстань від шва вшивання 
застібки-блискавки до логотипу 

146-200 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ±0,5 

15 

Відстань від місця перетину шва 
вшивання переднього рукава в 
пройму та шва вшивання коміра 
у горловину до логотипу 

146-200 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 ±0,5 

16 
Ширина штанів по талії в 
розтягнутому вигляді 146-200 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 ±1,2 

  




