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ПЕРЕДМОВА 

 

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку та супроводження 
матеріального забезпечення Збройних Сил України.  

Розробники: В. Тимченко (керівник розробки), А. Тимченко. 

 

II. Найменування та позначення технічної специфікації Міністерства 
оборони України: 

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Посвідчення до 
відзнаки командувача Сил підтримки Збройних Сил України “Хрест Сил 
підтримки” ТС А01XJ.05403-345:2022 (01)”. 

 

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі: 
“Посвідчення до відзнаки командувача Сил підтримки Збройних Сил 

України “Хрест Сил підтримки ” ТС А01XJ.05403-345:2022 (01)”. Додатково 
може бути зазначена інша інформація. 

 

IV. Затверджено “21” квітня 2022 року. 
Введено в дію “21” квітня 2022 року. 
Строк зберігання – постійно. 
 

V. Код предмета закупівлі за: 
ВПР 01.002.003 – 2014 (01): 05403 – Бланк, друкований (form, printed) 

 

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України 
використовується Міністерством оборони України, Збройними Силами України 
та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах 
виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам 
України предметів для речового забезпечення. 

 

VIІ. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може 
бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями 
або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України. 
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ВСТУП 

 

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України                        
(далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до 
посвідчення до відзнаки командувача Сил підтримки Збройних Сил України 
“Хрест Сил підтримки” (далі – предмет), а також до її складових частин та 
матеріалів, що застосовуються для її виготовлення. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Познака документа 

 

Назва 

 

Наказ Головнокомандувача 
Збройних Сил України від 
24.01.2022 № 31  

 

Про впровадження відзнаки командувача Сил 
підтримки Збройних Сил України 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

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 тощо), на який є посилання в 
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 познаки та скорочення наведено у тексті. 
 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Технічні та якісні характеристики 

 

3.1.1. Вимоги до конструкції та зовнішнього вигляду 

 

Предмет складається з твердої обкладинки темно-синього кольору 

розміром 110 мм х 160 мм (± 3 мм) (в розгорнутому вигляді), та приклеєної 
внутрішньої паперової частини, яка складається з двох сторінок розміром 70 мм 
х 105 мм (± 2 мм) з друкованим графічним зображенням і текстовою 
інформацією.  

На лицьовий бік обкладинки нанесено стилізоване зображення малого 
Державного Герба України, нижче – українською мовою чотирма рядками 
розташовано напис “ПОСВІДЧЕННЯ / ДО ВІДЗНАКИ / КОМАНДУВАЧА / 
СИЛ ПІДРИМКИ”. Слова та зображення виконані тисненням фольгою 
золотавого кольору.  
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На лівій внутрішній сторінці предмета друкується зображення ”. 
На правій внутрішній сторінці предмета друкується текстова інформація 

відповідно до рисунку Д1.1 Додатку 1.  
Зовнішній вигляд предмета наведено на рисунку Д1.1 Додатку 1. 
 

3.1.2. Вимоги до матеріалів 

 

Внутрішні сторінки предмета виготовляються з матового паперу 
щільністю від 140 до 160 г/м2.  

Обкладинка темно-синього кольору, палітурний матеріал типу бумвініл 

або еквівалент, тиснення фольгою “золото”. 
 

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 середовище. 

 

3.3. Правила приймання 

 

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

 

3.4. Методи контролю за якістю 

 

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою лінійки 
вимірювальної. 
 

3.5. Вимоги до пакування та маркування 

 

Матеріали, які використовуються підприємством виробником для 
пакування предметів, і види пакувань повинні забезпечити захист пакувальних 
одиниць з бланками від несанкціонованого відкривання.  

На кожне пакування наклеюється маркувальний ярлик, що містить такі 
дані: 

назва предмета;  

найменування та позначення ТС Міноборони; 
загальна кількість предметів; 

номенклатурний номер НАТО; 

номер та дата договору про закупівлю; 
номер партії; 
дата виготовлення; 
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назва підприємства-постачальника; 
назва підприємства-виробника; 

маніпуляційні знаки №3 і №7 згідно ГОСТ 14192. 
Ярлик повинен бути розміром (210 мм × 148 мм) ± 10 мм. 
За домовленістю із замовником маркувальний ярлик може доповнюватись 

іншими даними. 
 За домовленістю із замовником дозволяється пакування предметів в іншу 
тару, що забезпечує захист продукції від пошкодження та негативного впливу 
навколишнього середовища під час транспортування та зберігання.  

Маркування повинно виконуватися державною мовою. 
 

3.6. Умови транспортування та зберігання 

 

Транспортні засоби для перевезення предметів повинні відповідати 
санітарним вимогам, бути оснащені покриттям для їх захисту від атмосферних 
впливів (сонячного проміння, дощу, снігу, пилу тощо). 

Предмети зберігаються в складських приміщеннях при температурі не 
нижче + 14˚С і не вище + 25˚ С і відносній вологості 20% - 60%. Зберігатися на 
стелажах або дерев’яних настилах штабелями максимальною висотою 1,5 м. 
Спеціальні правила і термін зберігання: предмети повинні бути захищені від 
потрапляння прямих сонячних променів, впливу пари, вологи і хімічних 
речовин. 

 

3.7. Гарантії виробника (постачальника) 
 

Гарантійний строк експлуатації предмета становить один рік. Виробник 
гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони та 
затвердженому зразку-еталону в разі дотримання замовником умов зберігання 
та експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони. 

 

 

Начальник відділу розробки та впровадження 
військової символіки управління розвитку 
речового забезпечення Центрального управління 
розвитку та супроводження матеріального 
забезпечення Збройних Сил України 

полковник                                                                                   Віктор ТИМЧЕНКО  
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Додаток 1 

до пункту 3.1.1 

 

Зовнішній вигляд предмета 
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Продовження Додатку 1 

до пункту 3.1.1 

 

 
 

Рисунок Д1.1 – Зовнішній вигляд предмета 

 

 

Начальник відділу розробки та впровадження 
військової символіки управління розвитку 
речового забезпечення Центрального управління 
розвитку та супроводження матеріального 
забезпечення Збройних Сил України 

полковник                                                                                   Віктор ТИМЧЕНКО  
 


