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ВСТУП  
 

Цей технічний опис на дослідну партію (далі – ТО) поширюється на 
комбінезон вогнезахисний для забезпечення спецодягом військовослужбовців 
екіпажів бойових машин Збройних Сил України  (далі – предмет), а також на 
матеріали, з яких він виготовлений. 

Предмет призначений для застосування при експлуатації бойових машин, 
танків, САУ та іншої військової техніки під час виконання бойових та навчально-

бойових завдань, ведення бойових дій військовослужбовцями Збройних Сил 
України, інших військових формувань, правоохоронних органів. 

 
 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

Познака документа 

 

 

Назва 

ДСТУ ISO 17493:2018 
(ISO 17493:2016, IDT) 

Одяг і засоби захисту від високих температур. Метод 
визначення конвективної теплостійкості за 
допомогою печі з циркуляцією гарячого повітря 

 

ДСТУ EN 12127:2009 Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на 
одиницю площі з використанням малих проб (EN 
12127:1997, IDT) 

 

ДСТУ EN ISO 13934-

1:2018 (EN ISO 13934-

1:2013, IDT; ISO 

13934-1:2013, IDT) 

Текстиль. Розривні властивості тканин. Частина 1. 
Визначення максимального зусилля та видовження 
за максимального зусилля методом прямокутного 
шматка 

 

ДСТУ ISO 105-

С06:2009 

Матеріали текстильні. Визначення тривкості 
фарбовання. Частина С06. Метод визначення 
тривкості фарбовання до прання в домашніх умовах 
і пральнях (ISO 105-С06:1994, IDT) 
 

ДСТУ ISO 105-

Е04:2009 

Матеріали текстильні. Визначення тривкості 
фарбовання. Частина Е04. Метод визначення 
тривкості фарбовання до поту (ISO 105-E04:1994, 

IDT) 

 

ДСТУ ISO 105-

Х12:2009 

Матеріали текстильні. Визначення тривкості 
фарбовання. Частина Х12. Метод визначення 
тривкості фарбовання до тертя (ISO 105-Х12:2001, 
IDT) 
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Познака документа 

 
Назва 

ДСТУ EN 1149-1:2017 

(EN 1149-1:2006, IDT) 

Одяг захисний. Електростатичні властивості. 
Частина 1. Питомий поверхневий опір (методи 
випробування та вимоги) 
 

ДСТУ 3402-96 (ГОСТ 
30454-97) 

Шнури плетені. Загальні технічні умови 

 

 

ДСТУ ISO 4915:2005 Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація та 
термінологія (ISO 4915:1991, IDT) 
 

ДСТУ ISO 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і 
термінологія (ISO 4916:1991, IDT) 
 

ДСТУ ISO 3758:2005 Матеріали текстильні. Маркування символами щодо 
догляду (ISO 3758:1991, IDT) 
 

ДСТУ ISO 6330-2001 Текстиль. Методи домашнього прання та сушіння 
для випробовування текстильних матеріалів 

 

ДСТУ ISO 9237:2003 Текстиль. Тканини. Визначання повітропроникності 
(ISO 9237:1995, IDT) 

 

ДСТУ EN ISO 

15025:2016 (EN ISO 

15025:2002, IDT; ISO 

15025:2000, IDT) 

Одяг захисний. Захист від тепла та полум’я. Метод 
випробування на обмежене поширення полум’я 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ДСТУ 4300:2004 Застібка текстильна. Метод циклічного 
навантаження для подальшого випробування (EN 
1414:1996, MOD) 

 

ДСТУ 2060-92 

(ГОСТ 30019.2-93) 

Застібка текстильна. Метод визначення міцності 
зсуву по довжині та ширині 
 

ДСТУ 2059-92 

(ГОСТ 30019.3-93) 

Застібка текстильна. Метод визначення міцності 
розшарування 

 

ДСТУ 4057-2001 Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон 
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Познака документа 

 
Назва 

ГОСТ 16218.5-93 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.31137-

063:2018 (01) 

Технічна специфікація Міністерства оборони 
україни “Нитки швейні” 

ТС А01XJ.03537-

083:2018 (01) 

Технічна специфікація Міністерства оборони України 
“Застібки-блискавки” 

ТС А01XJ.17223-

062:2018 (01) 

Технічна специфікація Міністерства оборони України 
“Фурнітура пластикова” 

 
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. 

 

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. Загальні вимоги 

Предмет за зовнішнім виглядом, конструкцією, розмірами, комплектацією, 
асортиментом матеріалів, а також інших складових частин та матеріалів, що 
використовуються для його виготовлення, та якістю виготовлення повинен 
відповідати вимогам цього ТО . 

Предмет виготовляють без поділу на ґатунки, при цьому повинен 
відповідати вимогам, що пред’являються до виробів першого ґатунку. 

 

3.1.2. Види предмета 

Предмет може виготовлятись у темних кольорах та маскувальних 
малюнках зовнішнього шару. Колір евакопетлі повинен контрастувати з 
кольором зовнішнього шару.  

 

3.1.3. Основні параметри та розміри  

Предмет за розмірами повинен відповідати вимогам п. 3.1.3 технічної 
специфікації Міністерства оборони України “Комбінезон вогнезахисний” ТС 
А01XJ.30480-233:2019 (01) зі зміною № 1. 

 

3.1.4. Опис зовнішнього вигляду 

За конструкцією предмет (рис. Д.1.1, Д.1.2 додатка 1) є комбінезоном. 
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Вимоги до зовнішнього вигляду відповідно до п. 3.1.4 технічної 
специфікації Міністерства оборони України “Комбінезон вогнезахисний” ТС 
А01XJ.30480-233:2019 (01) зі зміною № 1. 

 

3.1.5. Вимоги до  матеріалів  

3.1.5.1. Для виготовлення предмета застосовуються матеріали згідно 
таблиці 5. 

Таблиця 5 – Матеріали для виготовлення предмета  

Назва матеріалу 
Нормативна 

документація 

Призначення 

матеріалу 

Основна тканина  п. 3.1.5.3. Для виготовлення предмета 

Накладка посилююча з основної 
тканини 

п. 3.1.5.3. 

Для посилюючих ліктьових 

накладок на рукавах, 
посилюючих наколінних  
накладок на передніх  
половинках штанів 

Стрічка з арамідних волокон, 

шириною (40±2) мм 
п. 3.1.5.4. Для виготовлення евакопетлі 

Стрічка еластична перфорована: п. 3.1.5.2.,  
3.1.5.7. 

 Для куліси по лінії талії 20 ± 1 мм, посилена 

Шнур еластичний кольору, який 
гармонує з кольором основної  
тканини, діаметром (4±1) мм 

п. 3.1.5.11.,  
3.1.5.2. 

Для регулювання капюшона  

Фіксатор пластмасовий на два 
отвори, кольору, який гармонує з 
кольором основної тканини  

п. 3.1.5.8.,  
3.1.5.2. 

Для фіксації еластичного 
шнура капюшона   

Нитки Тип 4 Вид 2 кольору, який 
гармонує з кольором тканини верху 

п. 3.1.5.10. Для виготовлення предмета 

Нитки Тип 4 Вид 1 в колір лицевої 
сторони тканини верху 

п. 3.1.5.10. Для обметування деталей 

Застібка-блискавка кольору, який 
гармонує з кольором основної  
тканини: 

п. 3.1.5.2., 
3.1.5.5. 

 

 

нероз’ємна з двома замками з 
автоматичними фіксаторами, № 8:     Для застібання центральної 

застібки предмета  65,70,75, 80 см 

нероз’ємна з двома замками, № 6: 
80, 85 см   

Для застібання відкидної 
деталі задніх половинок 
предмета 

нероз’ємна з одним замком з 
автоматичним фіксатором, № 6: 
20 см – для 1-2 зросту 

25 см – для 3-8 зросту 

Для застібання пуфти штанів 



ТО А01XJ.30480-077:2023 

 

 

8 

нероз’ємна з одним замком, № 6: 
18 см 

Для застібання нагрудних 
кишень та нарукавних 
кишень 

нероз’ємна з одним замком, № 6: 
20 см 

Для застібання кишень 
штанів передніх половинок 
предмета 

Ґудзики термостійкі кольору, який 
гармонує з кольором основного 
матеріалу, діаметром 20 мм  

п. 3.1.5.9.,          

3.1.5.2. 
 

Застібка текстильна кольору, який 
гармонує з кольором основної  
тканини, шириною:      

п.3.1.5.2.,  
3.1.5.6. 

Для застібання: планки 
центральної застібки, коміра, 
нагрудних кишень  
предмета, накладних кишень 
передніх половинок, пат 
рукавів, пат штанів, кишені 
для капюшону на спинці, 
кишені для евакоручки, 
внутрішня кишеня, 
посилюючі накладки рукавів, 
посилюючі накладки на 
колінах 

25 ± 1 мм  

40 ± 2 мм застібання коміру 

   

3.1.5.2. Всі елементи та фурнітура, що використовуються у предметі, не 
повинні спалахувати або плавитись, а також мати усадку не більше 5% при 
температурі (180 ±5)°С. Методика перевірки за ДСТУ ISO 17493:2018 (ISO 
17493:2016, IDT). 

 

3.1.5.3. Матеріал для виготовлення предмета повинен мати вогнезахисні та 
термостійкі якості.  

 

Таблиця 6 – Вимоги до основного матеріалу 

№ Назва показника Значення прим. 
1 2 3 4 

1 Маса на одиницю площі, г/м2  180 ÷ 270 ДСТУ EN 12127 

2 Міцність на розрив по основі, Н, не 
менше 

1100 ДСТУ EN ISO 
13934-1:2018 

3 Міцність на розрив по утоку, Н, не 
менше 

900 ДСТУ EN ISO 
13934-1:2018 

4 Повітропроникність, дм3/м2с, не 
менше 

25 ДСТУ ISO 9237-

2003 
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5 Обмежене поширення полум’я  – 

середнє значення часу залишкового 
горіння, с, не більше 

2 ДСТУ EN ISO 

15025:2016 

метод випробування 
А 

6 Обмежене поширення полум’я – 

середнє значення часу жевріння, с, 
не більше 

2 ДСТУ EN ISO 

15025:2016 

метод випробування 
А 

7 Теплотривкість та зміна лінійних 
розмірів після теплового впливу за 
температури (300 ± 3) °С, протягом 
5хв  
 

Зразок не повинен 
спалахувати та 
руйнуватись, 

зміна лінійних 
розмірів не 

повинна 
перевищувати 5% 

в будь-якому 
напрямку 

ДСТУ ISO 17493 

8 Усадка під час прання з 
температурою 40 °С 

не більше 5% ДСТУ ISO 105-С06 

9 Cтійкість пофарбування    

до прання, бали 4 ДСТУ ISO 105-С06 

до дії поту, бали 4 ДСТУ ISO 105-Е04 

до дії сухого тертя, бали 4 ДСТУ ISO 105-Х12 

10 Питомий електричний опір, Ом, не 
більше 

1012  ДСТУ ISO 1149-1 

11 Число циклів стирання, циклів, не 
менше 

20000  ДСТУ ISO 12947-2 

Примітка. Перевірка пунктів 5,6,7 проводиться після 0, 50, 100, 150, 200 циклів прання 
(прання відповідно до ДСТУ ISO 6330) з обов’язковим відображенням результатів у протоколі 
випробувань. 

 

3.1.5.4. Для виготовлення евакопетлі предмета застосовується стрічка з 
арамідних волокон, за показниками якості повинна відповідати наступним 
показникам: 

 

№ 
з/п 

Назва показника Норма Методика 
перевірки 

1 Сировинний склад  
(арамідні волокна), % 

 

100 

ДСТУ 4057 

2 Ширина, мм 40 ± 2 ГОСТ 16218.1 

3 Товщина, мм 0,8 – 1,8 ГОСТ 16218.1 

4 Розривне навантаження, Н, не менше 4000 ДСТУ 2038 

 

3.1.5.5. Для виготовлення предмета застосовуються застібки-блиcкавки      

№ 6, № 8. Якісні характеристики повинні відповідати вимогам, наведеним у 
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технічній специфікації Міністерства оборони України “Застібки-блискавки”       

ТС А01XJ.03537-083:2018 (01). 
 

3.1.5.6. Для виготовлення предмета застосовуються застібки текстильні. За  
якісними показниками повинні відповідати наступним вимогам:  

 

№ Назва показника Значення для 
стрічки: 

Методика 
перевірки 

1 2 

1 Ширина,мм 25±1 40±2 ГОСТ 
16218.1 

2 Міцність застібки (вихідна):    

зусилля зсуву за довжиною, Н, не менше 70 120 ДСТУ 2060 

питоме зусилля розшарування, Н/см, не 
менше  

0,7 0,7 ДСТУ 2059 

3 Міцність застібки (після 10000 циклів 
закриття-відкриття): 

   

зусилля зсуву за довжиною, Н, не менше  50 100 ДСТУ 2060 

питоме зусилля розшарування, Н/см, не 
менше  

0,5 0,5 ДСТУ 2059 

 

3.1.5.7. Стрічки еластичні повинні відповідати вимогам якості, що наведені 
у технічній специфікації Міністерства оборони України “Стрічки еластичні” ТС 
А01XJ.16782-094:2018 (01)” для Тип 2 Вид 2. 

 

3.1.5.8. Фіксатор шнура з двома отворами, що використовується при 
виготовленні предмета повинен відповідати вимогам якості, наведеним у 
технічній специфікації Міністерства оборони України “Фурнітура пластикова” 
ТС А01XJ.17223-062:2018 (01) для Тип 3. 

 

3.1.5.9. Для виготовлення предмета застосовують гудзики термостійкі    
Тип 2 Вид 2. Якісні характеристики повинні відповідати вимогам, наведеним у 
технічній специфікації Міністерства оборони України “Гудзики з отворами 
пластикові” ТС А01XJ.03506-095:2018 (01). 

 

3.1.5.10. Для пошиття предмета застосовують застосовуються нитки 
швейні в тон основного матеріалу. Якісні характеристики повинні відповідати 
вимогам, наведеним у технічній специфікації Міністерства оборони України 
“Нитки швейні” ТС А01XJ.31137-063:2018 (01).  

 

3.1.5.11. Для виготовлення предмета використовується шнур еластичний 
поліамідний (згідно з ДСТУ 4057) діаметром (4±1) мм (згідно з ГОСТ 16218.1). 
Вільні кінці шнура для запобігання розпусканню оброблені термічним способом. 

 

3.1.5.12. Фурнітура, що використовуються під час виготовлення предмета 
повинні відповідати кольору основного матеріалу (застібки-блискавки можуть 
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бути чорного кольору). Відхилення кольорів предмета або деяких з компонентів 
предмета мають бути погоджені та затверджені замовником. 

 

3.1.5.13. Предмети інших кольорів можуть виготовлятися за вимогою 
замовника. 

 

3.1.5.14. За умови погодження з замовником та розробником дозволяється  
застосовувати  інші матеріали, по якості не нижче приведених у цьому ТО. 

 

3.1.5.15. Замовник може висувати додаткові вимоги до якості матеріалу. 
 

3.1.6. Технологічні вимоги 
 

3.1.6.1. Розкрій деталей предмета та припуски при розкрої – відповідно до 

[1] додатка 5. 
 

3.1.6.2. Частота машинної строчки під час пошиття повинна бути 3 – 4  

стібки на 10 мм. Кінці всіх внутрішніх та зовнішніх строчок з’єднувальних швів 
повинні бути закріплені потрійною строчкою завдовжки 7 – 10 мм. В разі обриву 

нитки або нашиванні деталей по замкнутому контуру строчки повинні бути 
закріплені заходом на раніше прострочену ділянку на довжину 30 – 40 мм. 

 

3.1.6.3. У готових предметах кінці ниток обрізають. 
 

3.1.6.4. Внутрішні відкриті зрізи деталей  предмета  обметуються 
трьохнитковою ланцюговою строчкою (код стібка 504 або 505, згідно з ДСТУ 
ISO 4915 та ДСТУ ISO 4916). 

 

3.1.6.5. Під час зшивання крокових швів та рукавно-бокових швів 
прокладаються подвійні послідовні строчки від низу до вентиляційних отворів 
(код стібка 301). 

 

3.1.6.6. Вільні кінці стрічок ремінних, репсової тасьми та шнура 
оплавляють для запобігання розпусканню. 

 

3.1.7. Вимоги до маркування 
 

3.1.7.1. Маркування предмета повинно відповідати вимогам цього ТО. 

Маркування здійснюється вшиванням етикетки, виконаної методом 
термотрансферного друку. Етикетка для верху виробу розміщується на 
зовнішній стороні внутрішньої кишені посередині на відстані (1 ± 0,2) см від 
нижнього краю кишені. 

Для маркування готового предмета повинні застосовуватися: 
етикетка;  

товарний ярлик. 
 

3.1.7.2. Етикетка та товарний ярлик повинні містити таку інформацію: 
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назва предмета; 

емблема Збройних Сил України; 
розмір предмета; 

сировинний склад; 
номер партії; 
дата виготовлення у форматі – мм.рррр (мм – номер місяця, рррр – рік); 
назва виробника, країна виробництва; 
назва постачальника, країна (зазначається у випадку, якщо постачальник 

не є виробником); 
символи по догляду за предметом згідно з ДСТУ ISO 3758; 

напис “ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ”. 
 

3.1.7.3. Товарний ярлик білого кольору виготовлений з картону або 
цупкого паперу та кріпиться на предметі так, щоб під час складання та пакування 
ярлик був зовні. 

 

3.1.7.4. Знаки маркування повинні бути чіткими, незмивними та 
незмінюючими колір в умовах експлуатації. 

 

3.1.7.5. Інформація на етикетках, товарному ярлику повинна бути 
надрукована державною мовою. 

 

3.1.8. Вимоги до пакування 

Пакування повинно відповідати вимогам цього ТО. 

Кожен предмет пакують індивідуально у пакети із поліетиленової плівки. 
Пакети закривають в будь-який спосіб, що забезпечує збереження виробу при 
транспортуванні та зберіганні. 

Особливі вимоги до пакування встановлюються замовником. 
 

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 в цілому. 
Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та 

навколишнє природне середовище. 
 

3.3. Правила приймання 

Приймання предметів здійснюється відповідно до вимог цього ТО, наказу 
Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 та договору про закупівлю.  

 

3.4. Методи контролю 

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цьому 
ТО. 

За погодженням з розробником дозволяється здійснювати перевірку 
відповідності предмета вимогам цього ТО у випробувальних лабораторіях, 
акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за зіставними 
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(аналогічними) методами контролю якості предмета, передбаченими в 
національних або міжнародних стандартах. 

 

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. 

Предмети зберігають 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 постачальника (виробника) 

Гарантійний строк експлуатації предмета становить три роки.  

За згодою постачальника (виробника) та замовника можлива зміна 
гарантійного строку у договорі про закупівлю. 
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Додаток 1 

до підпункту 3.1.4. 
 

Орієнтовний зовнішній вигляд предмета 
 

 
Рисунок Д1.1 – Орієнтовний зовнішній вигляд (вид спереду) 
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Продовження додатка 1 

 

 
Рисунок Д1.2 – Орієнтовний зовнішній вигляд (вид ззаду) 
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Додаток 2 

 

Специфікація деталей предмета відповідно до технічної специфікації 
Міністерства оборони України “Комбінезон вогнезахисний” ТС А01XJ.30480-

233:2019 (01) зі зміною № 1. 
 

Додаток 3 

 

Графічне зображення вимірів предмета відповідно до технічної 
специфікації Міністерства оборони України “Комбінезон вогнезахисний” ТС 
А01XJ.30480-233:2019 (01) зі зміною № 1. 

Додаток 4 

 

Лінійні виміри предмета в готовому вигляді відповідно до технічної 
специфікації Міністерства оборони України “Комбінезон вогнезахисний” ТС 
А01XJ.30480-233:2019 (01) зі зміною № 1. 

 

Додаток 5 

 

Список використаної літератури 
 

 Позначення 
літератури 

Назва 

1. ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей 
верхнего обмундирования 

 

2. ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные 
признаки для проектирования военной одежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




