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 ПЕРЕДМОВА 

 

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення Збройних Сил України В. Дричик (керівник 

розробки), Т. Кучер (перевірила) 

 

II. Назва та позначення технічного опису на дослідну партію: 

“Технічний опис на дослідну партію “Душ польовий”                                     

ТО А01XJ.39141-ХХХ:2023”. 

 

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі: 

“Душ польовий” ТО А01XJ.39141-ХХХ:2023”. 

 

IV. Затверджено “____” _____________ 2023 року. 

Введено в дію “____” _____________ 2023 року. 

Строк зберігання – постійно. 

 

V. Код предмета закупівлі за: 

 

ВПР 01.002.003-2014 (01): 39141 “Душ польовий ” (SHOWER-EVE AND 

FAKE WASH, EMERGENCY STATION). 

 

VI. Цей технічний опис на дослідну партію використовується в   

Міністерстві оборони України, Збройних Силах 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. 

 

VII. Цей технічний опис на дослідну партію не може бути повністю або 

частково відтворений, тиражований і поширений організаціями або приватними 

особами без дозволу Міністерства оборони України. 
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ВСТУП 

 

Цей технічний опис на дослідну партію (далі – ТО) встановлює вимоги до 

дослідної (експериментальної) партії душу польового, який призначено для миття 

малочисельних груп військовослужбовців.  

Душ польовий (далі  предмет) використовується під час виконання бойових 

(навчально-бойових) завдань в польових умовах в теплу пору року. 

Дослідна партія предмета повинна відповідати вимогам цього технічного 

опису. Постачальник (виробник) дослідної партії надає копії протоколів 

випробувань на матеріали, з яких виготовлено дослідну партію предметів, з 

метою аналізів показників якості матеріалів. 

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

та матеріали. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

Познака документа Назва 

 

ДСТУ ГОСТ 28631:2006 Сумки, валізи, портфелі, ранці, папки, вироби 

дрібної шкіргалантереї. Загальні технічні 

умови 

 

ГОСТ 13514-93 

 

 

 

ГОСТ 14192-96 

Ящики из гофрованного картона для 

продукции легкой промышленности. 

Технические условия 

 

Маркировка грузов 
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2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ  
 

У цій ТО Міноборони умовні познаки та скорочення наведені у тексті. 

 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Технічні та якісні характеристики 

 

Предмет повинен забезпечувати комфортне гігієнічне миття користувача.  

Принцип роботи предмета – подання води самопливним способом або з 

примусовою подачею води.  

 Предмет повинен легко монтуватися, експлуатуватися та зберігатися.  

 

3.1.1. Конструкція та зовнішній вигляд 

 

Предмет повинен складатися із м’якого резервуара, виготовленого із 

матеріалів, що забезпечують водонепроникність, еластичність, міцність на розрив 

та з високим показником адгезії. У верхній частині предмет повинен мати заливну 

горловину для заповнення, через яку вода може бути залита,  а також 

забезпечувати можливість доступу до внутрішньої частини резервуара (для 

чищення). Горловина повинна бути герметично приєднана до резервуара, мати 

закриваючу кришку з силіконовим ущільнювачем.  

 Крім того, предмет повинен бути обладнаний ручкою для перенесення, яка 

витримує вагу резервуара в наповненому стані, а також елементами, що 

забезпечують кріплення предмета та його експлуатацію в підвішеному 

(вертикальному) положенні (при самопливному принципі використання) та 

забезпечувати стійке положення предмета при розміщенні на поверхні будь-якого 

типу (з примусовою подачею води).  

 Предмет комплектується шлангом (не менше одного метра) з лійкою (із 

механізмом регулюванням подачі води), чохлом-підсумком для транспортування, 

засобом примусової  подачі води (механічний насос ножного типу), інструкцією 

на державній мові. 

 

3.1.2. Види предмета 
 

Предмет виготовляється в чорному, захисному та  камуфльованих кольорах 

за погодженням із розробником та замовником. 

 

3.1.3. Габарити предмета 

 

Маса предмета не більше 2,5 кг, зовнішній захисний чохол не більше 0,5 кг, 

об’єм м’якого резервуара не менше 12 - 24 літрів. Розмір чохла повинен 

забезпечувати якісне зберігання та транспортування предмета.  
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3.1.4. Вимоги до матеріалів 
 

Основним матеріалом є 100% гнучкий водонепроникний матеріал типу 

TPU (поліуретан), який здатен витримувати постійне навантаження. За якісними 

показниками основний матеріал повинен відповідати встановленим в Україні 

медичним критеріям безпеки/показники оцінки ризику для здоров’я населення. 

Додаткові матеріали виробу типу РР-гомополімер (горловина, кришка 

горловини) та типу полівінілхлорид для шлангу душа. За якісними показниками 

додаткові матеріалу повинні відповідати встановленим в Україні медичним 

критеріям безпеки/показники оцінки ризику для здоров’я населення. 

 

3.2. Вимоги безпеки 
 

Предмет повинен відповідати медичним вимогам безпеки для здоров’я і 

життя людини згідно з чинним законодавством України. 

 

3.3. Вимоги до пакування та маркування 

 

3.3.1. Маркування 
 

3.3.1.1. Для маркування готового предмета застосовується етикетка в тон 

основного кольору. Інформація, що міститься на етикетці, повинна бути чіткою та 

розбірливою протягом усього строку експлуатації, нанесена державною мовою, 

методом друку або тканим методом, стійкою фарбою чорного кольору, що не 

осипається повинна легко читатися протягом усього строку експлуатації. 

 

3.3.1.2. Етикетка  
 

Етикетка з маркуванням повинна бути виготовлена із тканих (сатинових) або 

трикотажних стрічок з поверхневою щільністю не менше 50 г/м2, стійкими до 

зносу.  

Етикетка складається навпіл та вшивається або насторочується по шву 

пришивання нижньої частини предмета по центру задньої частини, має розмір у 

готовому вигляді 30 ± 2 мм х 40 ± 2 мм. 

Етикетка повинна містити таку інформацію: 

назва предмета; 

емблема Збройних Сил України; 

розмір предмета; 

сировинний склад; 

назва підприємства-виробника, країна виробництва; 

напис “ДОСЛІДНИЙ ЗРАЗОК”; 

маркування символами щодо догляду (згідно з ДСТУ ISO 3758). 
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3.3.2. 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. 

 

3.4. Методи контролю за якістю 
 

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТО 

Міноборони.  

За погодженням із органом військового управління, який уповноважений на 

здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається централізовано 

для потреб Збройних Сил України дозволяється здійснювати перевірку 

відповідності предмета вимогам цієї ТО Міноборони у випробувальних 

лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за 

зіставними (аналогічними) методами контролю якості предмета, передбаченими в 

національних або міжнародних стандартах за умови, що встановлені результати 

будуть зазначені у визначених цією ТО Міноборони одиницях вимірювання.  

 

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 предметів здійснюється в сухих, чистих, добре вентильованих 

складських 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%. 

Предмети у складських приміщеннях зберігаються на стелажах на відстані не 

менше ніж 1 м від приладів опалення, 0,5 м від електричних ламп і стін, 0,2 м від 

підлоги. Проходи між стелажами повинні бути не менше ніж 0,5 м. 

Спеціальні правила і строки зберігання: предмети повинні бути захищені 

від потрапляння прямих сонячних променів. Впливу пари, газів і хімічних 

речовин. Строк періодичного огляду, контролю, переконсервації – не 

встановлюється. 
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3.6. Гарантії виробника 
 

Виробник забезпечує відповідність якості предмета вимогам цієї ТО та 

гарантує строк експлуатації не менше двох місяців з дати її чинності, в разі 

дотримання умов експлуатації, транспортування та зберігання. 

Гарантійний строк зберігання – 5 років від дати виготовлення в разі 

дотримання умов транспортування та зберігання.  

За згодою виробника та замовника можлива зміна правил обчислювання 

гарантійних строків у договірних документах 

 


