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ВСТУП 

 

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України                        
(далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до Листа 
талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою 
знижкою їх вартості (далі – предмет), а також до його складових частин та 
матеріалів, що застосовуються для його виготовлення. 
 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Познака документа 

 

Назва 

 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 02.01.1995 № 1 

Про доповнення постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 1994 р. № 302  
 

ДСТУ 2297-93 

(ГОСТ 13199-94) 

Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. 
Метод визначення маси продукції площею 1 м2 

 

ДСТУ 4010:2015 Бланки цінних паперів і документів суворого 
обліку та звітності. Загальні технічні вимоги 

 

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 оформлення та поліграфічного виконання  
 

Предмет повинен відповідати вимогам постанови Кабінету міністрів 
України від 02.01.1995 № 1, цієї ТС Міноборони, ДСТУ 4010 та затвердженому 
зразку-еталону. 
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3.1.2. Вимоги до конструкції та зовнішнього вигляду 

 

Предмет виготовляється у вигляді аркуша розміром 210 мм х 296 мм. 
Зовнішній вигляд предмета наведений у додатку 1. 

Лінійні розміри предмета наведено у додатку 2. 
Відхилення по лінійних розмірах допустимі в межах, визначених 

нормативними документами та стандартами. 
Допустимі відхилення за всіма геометричними розмірами (крім товщини 

ліній дизайну) – ± 0,5 мм. 
 

3.1.3. Вимоги до друкованих елементів 

 

Дизайн предмета з лицьової сторони відтворюється з використанням 
офсетного друку за допомогою сітки не регулярної геометрії, блакитного 
кольору. Текст надруковано фарбою чорного кольору. На кожному талоні 
надруковане зображення, яке виконано захисною невидимою фарбою, що 
набуває зеленого свічення під дією УФ-випромінювання. 

Зворот надруковано чорною фарбою офсетним способом друку. Також 
надруковане зображення, яке виконано захисною невидимою фарбою, що 
набуває зеленого свічення під дією УФ-випромінювання.  

Реквізити підприємства-виробника та рік виготовлення замовлення 
надруковано на звороті внизу правого боку. 

 

3.1.4. Вимоги до нумерації та серії предмета 

 

Нумерація виконана способом високого друку захисною фарбою 
блакитного кольору, яка набуває помаранчевого свічення під дією              

УФ-випромінювання. 
 

3.1.5. Вимоги до елементів захисту 

 

Фонова сітка блакитного кольору товщиною ліній не більше 50 мкм. 
Приховане зображення виконано захисною невидимою фарбою, яка 

набуває зеленого свічення під дією УФ – випромінювання. 
Елементи захисту наведено у додатку 3. 
 

3.1.6. Вимоги до матеріалів 

 

Бланк виготовляється на папері щільністю 90 – 100 г/м2 без оптичного 
відбілювання з нефіксованим двотоновим водяним знаком та хімічним захистом. 
Водяний знак має вигляд пісочних годинників розміром 27 х 32 мм          
(допустиме відхилення – ± 1,5 мм) розташованих у шаховому порядку, який 
зображено у додатку 4.  
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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, постанови Кабінету міністрів України від 02.01.1995 № 1 та 
згідно з договором про закупівлю. 

Обсяг вибірки для перевірки з кожної партії становить 20 % та не менше 
ніж з 5 пакувальних місць.  

 

3.4. Методи контролю за якістю 

 

Метод визначення маси паперу площею 1 м2 згідно з ДСТУ 2297-93   

(ГОСТ 13199-94). 

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою лінійки 
вимірювальної. 

 

3.5. Вимоги до пакування та маркування 

 

Маркування та пакування предметів виконується відповідно до вимог 
ДСТУ 4010. 

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

Предмети пакуються по 500 примірників у стосі. Пакування стосу повинно 
здійснюватися в два аркуші обгорткового паперу. Під пакувальний матеріал 
зверху та знизу стосу вкладають картонні прокладки. Пакувальний матеріал 
повинен щільно облягати продукцію і не мати пошкоджень. Краї пакувального 
матеріалу закріплюють клеєм чи клейкою стрічкою одноразового використання. 

Додатково на кожне пакування наклеюють маркувальний ярлик, який 
повинен містити такі дані: 

номенклатурний номер НАТО; 

найменування та позначення ТС Міноборони. 

За домовленістю із замовником маркувальний ярлик може доповнюватись 
іншими даними. 

 Ярлик має розміри 210 мм x 297 мм. Колір ярлика білий. Написи на ярлику 
виконані чорним кольором. Інформація на ярлику повинна бути нанесена 
державною мовою друкованим способом та повинна легко читатися протягом 
усього терміну зберігання пакування. 
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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). 

Зберігання предметів здійснюється в складських приміщеннях                              
при температурі не нижче + 14 і не вище + 25° C і відносній вологості                       
20% - 60%. Зберігатися на стелажах або дерев’яних настилах штабелями 
максимально 1,5 м. 

Спеціальні правила і термін зберігання: предмети повинні бути захищені 
потрапляння прямих сонячних променів, впливу пари, вологих і хімічних 
речовин. 

Термін періодичного огляду, контролю, переконсервації – не 
встановлюється. 

 

3.7. Гарантії виробника (постачальника) 
 

Гарантійний строк експлуатації предмета становить два роки. Виробник 

(постачальник) гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони та 
затвердженому зразку-еталону в разі дотримання замовником умов зберігання та 
експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони. 

 

 

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

капітан                                                                                        Андрій ТИМЧЕНКО  
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Додаток 1 

до пункту 3.1.2 

 

Зовнішній вигляд предмета 

 
Рисунок Д1.1 – Зовнішній вигляд лицьової сторони предмета 
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Кінець додатка 1 

до пункту 3.1.2 

 
Рисунок Д1.2 – Зовнішній вигляд зворотної сторони предмета 
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Додаток 2 

до пункту 3.1.2 

 

Лінійні розміри предмета 

 
Рисунок Д2.1 – Лінійні розміри лицьової сторони предмета 
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Кінець додатка 2 

до пункту 3.1.2 

 
Рисунок Д2.2 – Лінійні розміри зворотної сторони предмета 
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Додаток 3 

до пункту 3.1.5 

 

Елементи захисту 

 
Рисунок Д3.1 
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Продовження додатка 3 

до пункту 3.1.5 

 

 
Рисунок Д3.2 
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Кінець додатка 3 

до пункту 3.1.5 

 

 
 

Рисунок Д3.3 

 

 

 

Рисунок Д3.4 
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Додаток 4 

до пункту 3.1.6 

 

Двотоновий водяний знак 

 

 
 

Рисунок Д4.1 – Зображення та розміри двотонового водяного знаку 

 

 

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

капітан                                                                                        Андрій ТИМЧЕНКО  
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ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Тилу Командування Сил 

логістики Збройних Сил України 

генерал-майор 

 

 

 

 

                      Юрій ГУСЛЯКОВ 

 

“____” ________ 2022 р. 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 
начальника Центрального управління 
розвитку та супроводження 
матеріального забезпечення 
Збройних Сил України 

підполковник 

 

                          Михайло ОЛЕГ 

 

“____” ________ 2022 р. 
 

ПОГОДЖЕНО 
 

Директор Департаменту кадрової 
політики Міністерства оборони України 

 

Олег ЯЦИНО 

 

“____” __________ 2022 р. 

 

ПОГОДЖЕНО 
 

В частині правил приймання 

Тимчасово виконуючий обов’язки 
начальника Центрального управління 
контролю якості 
полковник 

 

 

Олександр ФИДИНА 

 

“____” __________ 2022 р. 

РОЗРОБЛЕНО 
 

Тимчасово виконуючий обов’язки 
начальника управління розвитку речового 
забезпечення Центрального управління 
розвитку та супроводження матеріального 
забезпечення Збройних Сил України  
полковник 

  

Юліан ЖИГАДЛО 

 

“____” __________ 2022 р. 
 

 

 

Зміна № 1 

до технічної специфікації Міністерства оборони України 

“Лист талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з           
50-відсотковою знижкою їх вартості” ТС А01XJ.05403-326:2021 (01) 

 

1. У додатку 1до пункту 3.1.2 Рисунок Д1.1 Зовнішній  вигляд лицьової 
сторони предмета викласти в такій редакції: 
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  ”. 
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2. У додатку 2 до пункту 3.1.2 Рисунок Д2.1 Лінійні розміри лицьової 
сторони предмета викласти в такій редакції: 

“ 

”. 
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4. У додатку 3 до пункту 3.1.5. Рисунок Д3.1 викласти в такій редакції: 
 

“ 

” 
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3. У додатку 3 до пункту 3.1.5 Рисунок Д3.4 викласти в такій редакції: 
 

“ 

   ”. 
 

 

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

капітан                                                                                        Андрій ТИМЧЕНКО  
 


