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ПЕРЕДМОВА 

 

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення Збройних Сил України.  

Розробники: В. Дричик (керівник розробки), І. Покинтелиця, Т. Кучер 

(перевірила). 

 

II. Назва та позначення технічного опису на дослідну партію: 

“Технічний опис на дослідну партію “Шапка-підшоломник літня 

польова” ТО А01XJ.30497-ХХХ:2023”. 

 

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі: 

“Шапка-підшоломник літня польова” ТО А01XJ.30497-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): 30497 Підшоломник каски захисної (Liner, 

safety helmet). 

 

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 (далі – ТО) розроблено з метою встановлення вимог на 

дослідну партію до шапки-підшоломника літньої польової (далі – предмет), яка 

призначена  для експлуатації в теплу пору року військовослужбовцями Сил 

Спеціальних Операцій Збройних Сил України. Предмет застосовується для 

захисту від надмірного потовиділення під час виконання специфічних завдань в 

комплекті із засобами індивідуального захисту, а також окремо під час заняттям 

спортом, польових умовах та в пунктах постійної дислокації. 

Дослідна партія предметів повинна відповідати вимогам цього ТО. 

Постачальник (виробник) дослідної партії надає копії протоколів випробувань 

на матеріали, з яких виготовлено дослідну партію предметів, з метою аналізу 

показників якості матеріалів. 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

Познака документа Назва 

 

ДСТУ 4057-2001 Матеріали текстильні. Метод ідентифікації 

волокон 

 

ДСТУ EN 12127:2009 Матеріали текстильні. Тканини. Визначення 

маси на одиницю площі з використанням 

малих проб 

 

ДСТУ EN 14971:2018  

(EN 14971:2006, IDT) 

Матеріали текстильні. Трикотажні полотна. 

Визначення кількості петель на одиницю 

довжини й одиницю площі 

 

ДСТУ ISO 105-А02:2005 Матеріали текстильні. Визначення стійкості 

фарбування. Частина А02. Сіра шкала для 

оцінювання зміни кольору 

 

ДСТУ ISO 105-А03:2005 Матеріали текстильні. Визначення стійкості 

фарбування. Частина А03. Сіра шкала для 

оцінювання фарбування 

 

ДСТУ ISO 105-Е04:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості 

фарбування. Частина Е04. Метод визначення 

тривкості фарбування до поту 

ДСТУ ISO 105-С06:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості 

фарбування. Частина С06. Метод визначення 

тривкості фарбування до прання в домашніх 

умовах і пральнях 
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Познака документа  Назва 

ДСТУ ISO 3758:2005 Матеріали текстильні. Маркування символами 

щодо догляду 

ДСТУ ISO 5077-2001 Матеріали текстильні. Метод визначання 

зміни лінійних розмірів після прання та 

сушіння 

 

ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ 

ИСО 6330-2002 

Текстиль. Методи домашнього прання та 

сушіння для випробовування текстильних 

матеріалів 

 

ДСТУ ISO 14184-1:2007 Матеріали текстильні. Визначення 

формальдегіду (метод водної витяжки). 

Частина 1. Вільний і гідролізований 

формальдегід 

 

ТС А01ХJ.31137-063:2018 (01) Технічна специфікація Міністерства оборони 

України “Нитки швейні” 

 
 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання у 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 цій ТО Міноборони умовні познаки та скорочення наведені у тексті. 

 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Технічні та якісні характеристики 
 

Предмет має виготовлятися відповідно до вимог цього ТО.  

Предмет застосовується у комплекті із засобами індивідуального захисту 

для захисту від надмірного потовиділення під час виконання специфічних 

завдань. Також предмет може використовуватися, як окремий головний убір у 

теплу пору року під час активних дій в польових умовах чи заняттях спортом. 

Тканина предмету має передбачати антимікробний захист (стійкість до 

розповсюдження мікробів), зносостійкість (відповідно до прогнозованих 

термінів експлуатації предмета) та стійкість до прання (можливість 

багаторазового прання без втрати кольору та форми). Предмет анатомічного 

крою повинен бути легким, еластичним та не створювати складки, а також 

вологопоглинаючим (лобну частину голови захищати від надмірного 

потовиділення) та швидкосохнучим. За окремими вимогами Замовника 

(Користувача) до тканини можливі інші вимоги. 

 

3.1.1. Конструкція та зовнішній вигляд 
 

Предмет повинен виготовлятися із трикотажного гладкопофарбованого 

дволицьового кулірного полотна з переплетенням ластикова гладь 1Х1 (або 

еквіваленту тканини).  

Загальні вимоги до виготовлення предмета: 

1) При користуванні в різних умовах місцевості у теплу пору року, в 

залежності від завдання, предмет має забезпечувати необхідну зручність та 

може експлуатуватися як окремий виріб (шапка), так і в комплекті з 

індивідуальними засобами захисту (балістичного захисту голови, захисних 

окулярів тощо). 

2) Дизайн виробу повинен враховувати антропометричні форми та контури 

голови, відповідати максимально великим і маленьким розмірам та підходити 

під шоломи будь-якого розміру. Також предмет має забезпечувати свободу 

рухів голови під час поворотів чи зміни кута зору, не повинен створювати 

перешкод для дій (рухів) користувача та виходити (висуватися) за основні 

габарити захисного шолома. 

3) Предмет має враховувати форми підкладкових матеріалів шолома 

(демпферних подушок, регуляторного механізму, ременів кріплення), не 

повинен створювати дискомфорт у вигляді зуду голови (чи іншого 

дискомфорту) під час його довготривалого носіння та навантаження в місцях 

дотику демпферних подушок захисного шолома. 
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4) Тканина, з якої виготовлений предмет, повинна швидко всмоктувати та 

відводити вологу (піт) з наступним її випаровуванням, що дозволить не 

відволікатися користувачу на протирання очей чи обличчя від поту. 

5) Конструкція предмета має передбачати спеціальну систему вентиляції 

(сітчасті або перфоровані вентиляційні вставки), мати плоскі шви та не 

створювати складок. 

6) Предмет має бути компактним для зручного перенесення його в кишені. 

 

3.1.2. Види предмета 
 

Предмет виготовляється в кольорі Coyote або у інших кольорах за 

погодженням із розробником та замовником. 

 

3.1.3. Розміри предмета 
 

Предмет повинен виготовлятися у 3-х розмірах: S, М, L та відповідати 

вимогам таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Розміри предмета  

 
Розмір S М L 

Обхват голови 54 55 56 57 58 59 60 61 62 
 

3.1.4. Вимоги до матеріалів 
 

Предмет рекомендовано виготовляти з матеріалів і фурнітури, перелік 
яких наведено у таблиці 2. Якість матеріалів та фурнітури повинна відповідати 
вимогам, наведеним у підпунктах 3.1.4.1 – 3.1.4.3 цього ТО або рівнозначними, 
щоб задовольняти усі вищезазначені вимоги до предмета. 

 
Таблиця 2 – Перелік та призначення матеріалів та фурнітури, з яких 

рекомендується виготовляти  предмет 
 

№ з/п Назва матеріалу та фурнітури Призначення матеріалу, фурнітури 

1. 
Трикотажне гладкопофарбоване 
дволицьове кулірне полотно 

Для виготовлення предмета  

2. Трикотажне сітчасте полотно Для вентиляційних вставок  

3. Нитки швейні  Для виготовлення предмета  

 

3.1.4.1. Трикотажне гладкопофарбоване дволицьове кулірне полотно 
 

Основним рекомендованим матеріалом для виготовлення предмета є 
трикотажне гладкопофарбоване дволицьове кулірне полотно, з переплетення 
ластикова гладь 1Х1.  

За якісними показниками матеріал повинен відповідати вимогам, які 
наведені у таблиці 3. 
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Таблиця 3 – Показники якості трикотажного гладкопофарбованого 
дволицьового кулірного полотна 

 

№ 

п/п 

Найменування показника, 

одиниці виміру 

Значе

ння 

показників 

Нормативна 

документація 

1 2 3 4 

1. 

Масова частка компонентів 

сировинного складу, %: 
 

ДСТУ 4057 
поліестер  96 ± 3 

поліуретан 4 ± 3 

2. 
Число петельних стовпчиків (по 

довжині) на 10 см 
240 ± 20 ДСТУ EN 14971  

3. 
Число петельних рядків (по ширині),  

на 10 см 
210 ± 20 ДСТУ EN 14971 

4. Поверхнева густина, г/м2 250 ± 20 ДСТУ EN 12127 

5. 

Вміст вільного і здатного часткового 

виділятися формальдегіду, мкг/г, не 

більше 

75 ДСТУ ISO 14184-1 

6. 

Зміна лінійних розмірів після 3 

циклів прання та сушіння (режим 

прання 6А при 40°С,  

режим сушіння С), %: 

 
ДСТУ ISO 6330 

ДСТУ ISO 5077 

за петельними стовпчиками ± 2 

за петельними рядками ± 2 

 Стійкість фарбування (фарбування проби), бали, не 

менше: 

ДСТУ ISO 105-А02 

ДСТУ ISO 105-А03 

7. 

до прання 40°С (змінення фарбування 

проби / зафарбовування суміжної 

тканини) 

4/4 ДСТУ ISO 105-C06 

8. 
до поту (змінення фарбування проби / 

зафарбовування суміжної тканини) 
4/4 ДСТУ ISO 105-E04 

 

3.1.4.2. Трикотажне сітчасте полотно 
 

Трикотажне сітчасте полотно має забезпечувати хорошу вентиляцію та 

мати поверхневу густину 100 ± 40 г/м2. 

 

3.1.4.3. Нитки швейні 
 

При виготовленні предмета застосовуються нитки швейні кольору 

основного матеріалу, які за показниками якості повинні відповідати вимогам 

технічної специфікації Міністерства оборони України “Нитки швейні”  

ТС А01XJ.31137-063:2018 (01). 
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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 білого 

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. 

 

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). 

 

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. 
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3.4. Методи контролю за якістю 
 

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій 

ТО Міноборони.  

Випробування показників якості матеріалів та фурнітури, з яких 

виготовляється предмет, здійснюється відповідно до вимог національних 

стандартів, наведених у пункті 3.1.4 цієї 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.  

 

3.6. Гарантії виробника 
 

Гарантійний строк експлуатації предмета становить не менше 1 року з дати 

її початку. Виробник гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТО 

Міноборони та затвердженому зразку-еталону за умови дотримання 

замовником умов експлуатації, транспортування та зберігання. 

Гарантійний строк зберігання – 5 років від дати виготовлення, у разі 

дотримання замовником умов транспортування та зберігання.  

За згодою постачальника (виробника) та замовника можлива зміна 

гарантійного строку в договорі про закупівлю. 


