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ПЕРЕДМОВА 

 

І. Розроблено: Центральним управлінням розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення Збройних Сил України (далі – розробник). 

Розробники: А. Остаповський, Ю. Олійник (керівник розробки)  

А. Ярохно (перевірив в частині правильності застосування стандартів) 

 

II. Назва та позначення технічного опису на дослідну партію: 

“Технічний опис на дослідну партію “Костюм маскувальний (Тип С)”  

ТО А01XJ.68577-ХХХ:2023”. 

 

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі: 

“Костюм маскувальний (Тип С) Вид Х, ТО А01XJ.68577-ХХХ:2023”, де “Х” вид 

виробу відповідно до підпункту 3.1.2 цього технічного опису Міністерства 

оборони України. 

 

IV. Затверджено “____” _____________ 20___ року. 

Введено в дію “____” _____________ 20__ року. 

Строк зберігання ‒ постійно. 

 

V. Код предмета закупівлі за:  

ВПР 01.002.003-2014(01): 68577 “Костюм маскувальний” (Suit, ghillie). 

 

VI. Цей технічний опис на дослідну партію застосовується у Міністерстві 

оборони України, Збройних Силах України та іншими суб’єктами 

господарювання, які здійснюють виготовлення дослідної партії предметів. 

 

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 
 

У цьому технічному описі на дослідну партію (далі – ТО) встановлені 

вимоги до Костюму маскувального (Тип С) (далі – предмет). 

Цей ТО поширюється на комплект предмета, до якого входить накидка –   

Н/КМ (далі – виріб 1) та штани – Ш/КМ (далі – виріб 2), а також на їх складові 

частини та матеріали. 

Призначений для маскування на місцевості при виконані навчально-

бойових та бойових завдань, перебуває на оснащенні підрозділів, що виконують 

спецоперації в бойових умовах. 

Комплект входить до норми № 19 військовослужбовців Збройних Сил 

України та призначений для експлуатації військовослужбовцями Збройних Сил 

України, інших військових формувань. 

Призначений для експлуатації протягом року в польових умовах при 

проведені тренувань або веденні бойових дій. Вільна конструкція предмета 

забезпечує максимальну свободу рухів, приховує контури людини; одягати на 

верхній одяг та спорядження, дає можливість доукомплектовувати додатковими 

маскувальними елементами, що включає до комплекту носіння майна додаткових 

маскувальних засобів. 

Цей ТО встановлює технічні вимоги до предмета, а також до матеріалів, з 

яких він виготовлений. 
 

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 зі змінами  

від 06.09.2022 № 262, 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 12.09.2022 за 

№ 1039/38375  

Про затвердження Порядку здійснення 

контролю за якістю речового майна, що 

постачається для потреб Збройних Сил 

України 

Наказ Міністерства оборони 

України від 29.04.2016 № 232   

“Про речове забезпечення 

військовослужбовців Збройних сил України та 

Державної спеціальної служби транспорту” 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я   України 

від 29.12.2012 №1138 

“Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і 

хутрові. Основні гігієнічні вимоги” 

Наказ міністерства охорони 

здоров’я   України  

від 09.10.2000 № 247 

“Про затвердження Тимчасового порядку 

проведення державної санітарно-гігієнічної 

експертизи” 

ДСТУ EN 12127:2009 Матеріали текстильні. Тканини. Визначення 

маси на одиницю площі з використанням 
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Познака документа Назва  

 

малих проб  

ДСТУ EN 1049-2:2004 Текстиль. Матеріали ткані. Структура. Аналіз 

методів. Частина 2. Визначення кількості 

ниток на одиницю довжини  

ДСТУ ISO 4915:2005 Матеріали текстильні. Типи стібків. 

Класифікація та термінологія  

ДСТУ ISO 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. 

Класифікація і термінологія 

ДСТУ 4057-2001 

ГОСТ 16218.5-93 

Матеріали текстильні. Метод ідентифікації 

волокон 

Изделия текстильно-галантерейные. Метод 

определения разрывной нагрузки и разрывного 

удлинения при растяжении  

ГОСТ 16218.1-93 Изделия текстильно-галантерейные. Метод 

определения линейных размеров 

ТС А01XJ.06908- 098:2018 (01) Технічна специфікація Міністерства 

України “Тканини поліамідна” 

ТС А01XJ.03537-083:2018 (01) 

зі зміною 1 

Технічна специфікація Міністерства оборони 

України “Застібки-блискавки” 

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.32412-093:2018 (01) Технічна специфікація Міністерства оборони 

України “Застібка текстильна” 

ТС А01XJ.16782-094:2018 (01) Технічна специфікація Міністерства оборони 

України “Стрічка еластична” 
 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в 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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2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

У цьому ТО умовні познаки та скорочення наведені у тексті. 
 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Технічні та якісні характеристики  
 

3.1.1. Технічні вимоги 

Предмет за конструкцією, розмірами, зовнішнім виглядом, матеріалами, що 

застосовуються для його виготовлення, повинен відповідати вимогам цього ТО. 

Предмет виготовляють без поділу на ґатунки, при цьому повинен 

відповідати вимогам, що пред’являються до предметів першого ґатунку. 
 

3.1.2. Види предмета 

Предмет може виготовлятися у шістьох видах визначених у  

таблиці 1.  
 

Таблиця 1 – Види предмета 
 

Вид предмета Колір основної тканини 

Вид 1 ММ-14 

Вид 2 ММ-16 Ф 

Вид 3 Coyote 

Вид 4 Olive green 

Вид 5 White  
Примітка 1. Предмети інших кольорів можуть виготовлятись за вимогою замовника. 

 

3.1.3. Лінійні виміри 

За лінійними вимірами предмет повинен відповідати вимірам, наведеним у 

таблиці 2. Допустимі відхилення лінійних вимірів до 5% (окрім тасьми 

текстильної). 

За розмірами комплект може відповідати таблиці 1 цієї  

ТО. Відсоткове співвідношення розмірів комплекту встановлюється замовником. 

 

Таблиця 2 — Позначення розміро-зросту комплекту 

 

№ 

п/п Зріст, см 
Обхват грудей, см (розмір) 

86-110 (S-L) 110-134 (XL-3XL) 

1. 167-185 (regular) S/R2) XL/R2) 

2. 185-203 (long) L/L3) 3XL/L3) 
Примітка 1. Комплекти інших розмірів та зростів можуть виготовлятись за вимогою замовника.  

Примітка 2. S/R - small/regular; XL/R - extra-large/regular; 

Примітка 3. L/L - large/long;  3XL/L - 3 extra-large/long. 
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3.1.4. Опис зовнішнього вигляду 

3.1.4.1. За конструкцією виріб 1 (рис. Д1.1, Д1.2 додатка 1) є накидкою 

прямого силуету з рукавами та вшивним капюшоном. 

 

3.1.4.2. За конструкцією виріб 2 (рис. Д1.3, Д1.4 додатка 1) є легкими 

штанами оздоблюваними еластичною тасьмою. 

 

3.1.5. Вимоги до конструкції 

 

3.1.5.1. Виріб 1 складається з накидки прямого силуету з вирізом на животі, 

рукавами та вшивним капюшоном. 

Фронтальна частина має вкорочену довжину та виріз з метою швидкого 

доступу до спорядження. 

Тильна частина накидки повинна мати додатковий об’єм (збільшену 

довжину) таким чином, щоб повністю накривати рюкзак та спорядження 

військовослужбовця. 

Кінці рукавів можуть бути обладнанні еластичними манжетами. 

Манжети рукавів стягнуті еластичною тасьмою, низ рукавів забезпечений 

захисними манжетами, які закривають тильну сторону руки і фіксуються на руці 

за допомогою спеціально виготовленої петлі, з еластичною тасьмою всередині, 

для великого пальця. Низ рукава оброблено у вигляді куліси з еластичною 

тасьмою в середині. Для виготовлення петлі для великого пальця та для куліси 

низу рукава використовується тасьма еластична. 

Пілочка предмета до капюшона для застібання може бути оснащена 

застібкою-блискавкою, ґудзиками або фастексами. 

Капюшон з козирком складається з середньої верхньої, середньої, нижньої 

та бокових частин. 

Капюшон може мати три види регулювання: 

- регулювання лицьового вирізу капюшона за допомогою еластичного 

шнура, фіксаторів та обмежувачів (пересувачів), кінці еластичного шнура 

закріплені кінцевиком; 

- регулювання ширини капюшона за допомогою еластичного шнура, 

фіксатора з обмежувачем (пересувачем), який знаходиться під захисним клапаном 

в середній, нижній частині капюшона. Клапан застібається на текстильну застібку; 

- регулювання висоти капюшона за допомогою хлястика, який знаходиться 

на передній верхній частині капюшона довжиною 95 ± 5)мм, шириною 30 ± 3 мм, 

та застібається на текстильну застібку. 

Каркас предмета виготовлений з сітки протимоскітної шатрового типу. 

По всій поверхні предмета нашита швартовочна сітка з тасьми текстильної 

розміром клітини 10 х 10 см для кріплення додаткового маскування, або тасьма 

текстильна у вертикальному положенні вздовж всього предмета на відстані між 

собою 10 – 15 см ( рис. Д2.1 – Д2.4 додаток 2).  

Швартовочна сітка та тасьма текстильна повинна гармонувати з тоном 

основного матеріалу. 
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Поверх швартовочної сітки або тасьми текстильної по всій площі сітки 

нашивається маскувальний елемент – суцільно викроєна стрічка у вигляді “листя 

дерев” не утворюючи прогалин (рис. Д3.1 додатка 3). 

Маскувальні елементи повинні бути схожими на комбінацію листя дерев 

клена, дубу, ясена тощо. 

Предмет комплектується компресійним мішком з елементами системи 

MOLLE. 

 

3.1.6. Вимоги до матеріалів 

 

3.1.6.1. Швартувальна сітка може бути виготовлена з тасьми текстильної, 

плаского шнура, шнура плетеного, паракорду тощо. 

 

3.1.6.2.  Шнур плетений поліамідний або поліефірний шириною 6 ± 1 мм, 

краї шнура для запобігання осипання обробляються термічним способом. 

 

Таблиця 2 – Показники якості шнура плетеного 

 

Найменування показника якості 

шнура плетеного 

Значення 

показників 

Метод 

вимірювання 

Сировинний склад: поліамід, % 100 ДСТУ 4057 

Зовнішній діаметр, мм 4 – 6 ГОСТ 16218.1 

Примітка 1. Можливе використання інших шнурів матеріалів, видів, типів та лінійних розмірів за 

показниками якості не гірші ніж вказані в таблиці 2. 

 

3.1.6.2. Тасьма репсова шириною 8 – 10 мм в тон основного матеріалу. 

 

3.1.6.3. Каркас предмета виготовлений з сітки протимоскітної, склад 

сировини: 100 % поліефір або 100 % поліестер або інший матеріал. 

 

3.1.6.4. Застібка-блискавка рулонна із замком з однією або двома ручками 

кольору в тон основного матеріалу або чорного кольору, за показниками якості 

повинна відповідати вимогам технічної специфікації Міністерства оборони 

України “Застібки-блискавки” ТС А01XJ.03537-083:2018 (01) зі зміною №1. 

 

3.1.6.5. Тасьма оздоблювальна повинна бути в тон основного матеріалу та 

відповідати шириною 20 ± 2 мм. Для запобігання осипання по краям, зрізи тасьми 

оброблені термічним способом. 

 

3.1.6.6. Тасьма текстильна повинна бути в тон основного матеріалу 

шириною 25 ± 2 мм. 

 

3.1.6.7. Для виготовлення предмета застосовуються нитки швейні для 

виготовлення верху одягу в тон основного матеріалу відповідно до технічної 
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специфікації Міністерства оборони України “Нитки швейні” ТС А01XJ.31137-

063:2018 (01). 

 

3.1.6.8. Тасьма еластична, що застосовується під час виготовлення предмета, 

повинна бути в тон основного матеріалу або чорного кольору та повинна 

відповідати вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України 

“Стрічка еластична” ТС А01XJ.16782-094:2020 (02). 

 

3.1.6.9. Для виготовлення предмета застосовують фурнітуру пластикову в 

тон основного матеріалу відповідно до вимог технічної специфікації Міністерства 

оборони України “Фурнітура пластикова” ТС А01XJ.17223-062:2018 (01). 

 

3.1.7. Вимоги до маркування 

 

Маркування предмета повинно відповідати вимогам цієї ТО Міноборони. 

Для маркування готового предмета повинні застосовуватися: 

- етикетка виріб 1; 

- етикетка виріб 2; 

- товарний ярлик; 
 

3.1.7.1. Етикетка предмета містить таку інформацію (рисунок 1): 
- емблема Збройних Сил України; 
- назва предмета; 
- абревіатура предмета на етикетці – Н/КМ (Ш/КМ) 
- розмір предмета; 
- ННН (номенклатурний номер НАТО); 
- номер договору МОУ; дата, мм.рррр (мм -номер місяця, рррр – рік); 
- номер партії; 
- назва виробника, країна виробництва; 
- дата виготовлення у форматі ‒ мм.рррр (мм ‒ номер місяця, рррр ‒ рік); 
- символи по догляду за предметом згідно з ДСТУ ISO 3758; 
- напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ ДОСЛІДНИЙ ЗРАЗОК”; 
- примітка. 

 

3.1.7.2. Етикетка предмету нашивається на текстильну тасьму середньої 

кришки-клапана на відстані 50 ± 2 мм від нижнього краю. 
 

3.1.7.3. Етикетка виробу 1 вшивається або пришивається в боковий шов з 
внутрішньої сторони по середині біля капюшона, етикетка виробу 2 вшивається 
або пришивається з лівої сторони оброблення поясу у будь-якому місці. 

 
3.1.7.4. Етикетка пакувального (сумки для переносу) мішка вшивається або 

нашивається з внутрішнього боку у верхній зріз предмета, в будь якому місті.  
В готовому вигляді має розміри 50 ± 2 мм на 30 ± 2 мм. 
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3.1.7.5. Етикетка повинна бути виготовлена зі стійкого до зносу 
поліестрового або поліамідного матеріалу з поверхневою щільністю не менше ніж 
50 г/м2. 

 

3.1.7.6. Інформація на етикетці та на пакувальному листі повинна бути 

надрукована державною мовою. 
 
3.1.7.7. Інформація, що міститься на етикетці повинна легко читатися 

протягом усього терміну експлуатації предмету. 

 

3.1.7.8. Особливі вимоги до маркування встановлюються замовником. 

 

 
Розміри етикетки в готовому вигляді в мм 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд етикетки предмету та її розміри 

 

3.1.8. Вимоги до пакування 

 

Пакування повинно відповідати вимогам цього ТО. 

Кожен предмет повинен пакуватись в пакет із поліетиленової плівки. Пакети 

закриваються в будь-який спосіб, що забезпечує збереження предмета під час 

транспортування та зберігання. 
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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 природне середовище. 

 

3.3. Правила приймання 

 

Приймання предметів здійснюється відповідно до вимог цієї  

ТО, договору про закупівлю, укладеним між замовником та постачальником 

(виробником), вимог наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 

зі змінами від 06.09.2022 № 262. 

 

3.4. Методи контролю за якістю 

 

Контроль за якістю здійснюються відповідно до вимог, визначених  у 

цьому ТО. 

 

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 у 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 у 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 строк експлуатації предмета становить не менше – в мирний 

час 5 років, в особливий період 3 роки з дати її початку. Виробник гарантує 

відповідність предмета вимогам цього ТО.  
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Додаток 1 до 

пункту 3.1.5.1. 

Орієнтовне зображення предмета  

 

 
Рисунок Д1.1 – Орієнтовне зображення предмета, (виріб 1) (вигляд спереду) 
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Продовження додатка1 

 

Орієнтовне зображення предмета 

 
 

Рисунок Д1.2 – Орієнтовне зображення предмета, (виріб 1) (вигляд ззаду) 
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Продовження додатка 1 

Орієнтовне зображення предмета 

 

 
Рисунок Д1.3 – Орієнтовне зображення предмета, (виріб 2) (вигляд спереду) 
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Продовження додатка 1 

Орієнтовне зображення предмета 

 

 
Рисунок Д1.4 – Орієнтовне зображення предмета, (виріб 2) (вигляд ззаду) 
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Додаток 2 

до пункту 3.1.5.1. 

Орієнтовне розміщення швартувальної сітки на предметі 

 

 
 

Рисунок Д2.1 – Орієнтовне розміщення швартувальної сітки на предметі,  

(виріб 1) (вигляд спереду) 
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Продовження додатка 2 

Орієнтовне розміщення швартувальної сітки на предметі 

 

 

 
 

Рисунок Д2.2 – Орієнтовне розміщення швартувальної сітки на предметі,  

(виріб 1) (вигляд ззаду) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТО А01XJ.68577-ХХХ:2023 

18 

 

Продовження додатка 2 

Орієнтовне розміщення швартувальної сітки на предметі 

 

 
Рисунок Д2.3 – Орієнтовне розміщення швартувальної сітки на предметі,  

(виріб 2) (вигляд спереду) 
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Продовження додатка 2 

Орієнтовне розміщення швартувальної сітки на предметі 

 

 
 

Рисунок Д2.4 – Орієнтовне розміщення швартувальної сітки на предметі,  

(виріб 2) (вигляд ззаду) 

 



 

ТО А01XJ.68577-ХХХ:2023 

20 

 

Додаток 3 

до пункту 3.1.5.1. 

Орієнтовне зображення маскувального елемента  

 

 

 
Рисунок Д3.1 – Орієнтовне зображення маскувального елемента на предметі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


