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ВСТУП 
 

Цей технічний опис на дослідну партію (далі – ТО) розроблений з метою 
встановлення вимог до навушників спеціальних (далі – предмет), для 

військовослужбовців Міністерства оборони України, Збройних Сил України та 
Державної спеціальної служби транспорту (далі – військовослужбовці ЗСУ). 

Предмет є засобом індивідуального захисту органів слуху людини з 
системою активного зниження шуму (далі – АЗШ), що призначений забезпечити 
захист органів слуху від дії гучних шумів (звуків вибуху, пострілів тощо). 
Предмет також повинен забезпечувати можливість прийому-передачі голосової 
інформації та попереджувальних сигналів. 

 

1.НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 
Познака документа 
 

 
Назва 

Постанова Кабінету Міністрів 
України № 761 від 27.08.2008 

Про затвердження Технічного регламенту 
засобів індивідуального захисту 
 

ДСТУ EN 352-1:2018 (EN 352-

1:2002, IDT) 

Засоби індивідуального захисту органів 
слуху. Загальні вимоги. Частина 1. 
Навушники протишумові  
 

ДСТУ EN 352-3:2018 (EN 352-

3:2002, IDT) 

Засоби індивідуального захисту органів 
слуху. Загальні вимоги. Частина 3. 
Навушники протишумові з кріпленням на 
промислову захисну каску 
 

ДСТУ EN 352-4:2004 Засоби індивідуального захисту органів 
слуху. Вимоги безпеки і випробування. 
Частина 4. Звукозалежні протишумові 
навушники (EN 352-4:2001, IDT) 
 

ДСТУ EN 352-5:2005 Засоби індивідуального захисту органів 
слуху. Вимоги безпеки та випробування. 
Частина 5. Навушники протишумові з 
системою активного зниження шуму (EN 
352-5:2002, IDT) 
 

ДСТУ EN 352-6:2005 Засоби індивідуального захисту органів 
слуху. Вимоги безпеки та випробування. 
Частина 6. Навушники протишумові з 
електричним звуковим вхідним контуром 
(EN 352-6:2002, IDT) 
 

ДСТУ EN 13819-2:2005 Засоби індивідуального захисту органів 
слуху. Випробування. Частина 2. Методи 
випробування акустичних властивостей (EN 
13819-2:2002, IDT) 
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ДСТУ EN 24869-1-2002 Засоби індивідуального захисту органа 
слуху. Частина 1. Суб'єктивний метод 
вимірювання акустичної ефективності (EN 
24869-1:1992, IDT) 
 

ВСТ 01.301.007 ‒ 2021 (02) Речове забезпечення. Небалістичні методи 
випробувань та критерії оцінювання бойових 
шоломів. (STANAG 2902 Ed.3 /AEP 2902 Ed. 

A Ver.1, Non-ballistic test methods and 

evaluation criteria for combat helmets, IDT) 
 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому ТО, перевіряють згідно з 
офіційним виданням національного органу стандартизації ‒ каталогом національних 
нормативних документів. 

Якщо документ (нормативно-правовий акт або стандарт), 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 позначення та скорочення наведені у тексті. 
 

3.ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА. 
 

3.1.Технічні та якісні характеристики  
3.1.1.Загальні вимоги 

Предмет за конструкцією, розмірами, зовнішнім виглядом, застосованими 
матеріалами повинен відповідати вимогам цього ТО, а також ДСТУ EN 352-1.  

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

Робочий діапазон температур від - 40 0 С до + 60 0 С. 

 

3.1.2. Комплект предмета 

До базового комплекту предмета входить: 
навушники спеціальні у захисних кольорах (наприклад: Olive green, 

Coyote, Black, маскувальні малюнки. Можливе поєднання кольорів та/або 
маскувальних малюнків); 

засіб для передачі голосової інформації (мікрофон, лорингофони тощо); 
гарнітура для з’єднання навушників з радіостанцією (опційно: з системою 

Push-to-talk); 

утримуюча система (дуга притискального пристрою) з демпферною 
накладкою; 

кріплення навушників до шолома у захисних кольорах (наприклад: Olive 

green, Coyote, Black, маскувальні малюнки. Можливе поєднання кольорів та/або 
маскувальних малюнків); 

елементи живлення – акумуляторні батареї;  
футляр для зберігання та перенесення; 
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інструкція користувача державною мовою з врахуванням вимог          
ДСТУ EN 352-1. 

Примітка. За погодженням з замовником та розробником комплект поставки може 
доповнюватись.  

 

3.1.3. Основні параметри та розміри 

3.1.3.1. Конструкція 

За конструкцією предмет є рівнезалежними протишумовими навушниками 
з системою АЗШ, з електричним звуковим вхідним контуром, з схемою 
відновлення звуку. Предмет в зборі під час носіння під шоломами балістичними 

(типу FULL тощо) не повинен  спричиняти дискомфорт користувачу. 
Предмет повинен мати регулятор гучності з функцією 

вмикання/вимикання (можливе застосування системи автоматичного 
вимкнення). Мікрофон з’ємний з можливістю комфортного розміщення 
відповідно до фізіологічних особливостей користувача (гнучка штанга 
мікрофона тощо). 

Предмет повинен мати змогу використовувати його з повнорозмірними 
шоломами типу FULL.  

Кріплення предмета до шоломів типу HIGH CUT повинно бути сумісним з 
бічними планками-рейлінгами (розміри рейлінгів визначені в додатку В 
“Кріплення для шоломів” ВСТ 01.301.007 – 2021 (02)). 

Всі частини предмета повинні бути сконструйовані та виготовлені таким 
чином, щоб не завдавати фізичної шкоди користувачу під час використання 
відповідно до інструкції виробника. 

Електрична схема предмета повинна задовольняти вимогам щодо 
електричної безпеки та правил електромагнітної сумісності стосовно цього класу 
обладнання. 

Навушники з електричним звуковим вхідним контуром повинні 
задовольняти всі вимоги ДСТУ EN 352-1 (або відповідно ДСТУ EN 352-3), 

зокрема вимогу щодо мінімальної акустичної ефективності в пасивному режимі.  
Усі частини навушників повинні бути закруглені та не мати гострих країв. 

Заміна ущільнювальних прокладок і звукопоглиначів у навушниках 
користувачем не повинна вимагати застосування спеціальних інструментів. 
Порядок заміни повинен бути висвітлений у інструкції користувача. 

Для зберігання предмета в проміжках між використаннями до комплекту 
предмета повинен входити жорсткий футляр (на футлярі передбачена 
можливість розміщення на спорядженні) для зберігання та перенесення.  

Примітка. За погодженням з замовником та розробником дозволяється застосовувати інші 
футляри, які забезпечують гігієнічне зберігання предмета. 

  
3.1.3.2. Матеріали 

Матеріали, що використовуються в деталях предмета та знаходяться в 
контакті з шкірою користувача повинні відповідати наступним вимогам: 

матеріали не повинні подразнювати шкіру, завдавати пошкоджень, 
викликати алергічні реакції або завдавати будь-якого негативного впливу на 
життя та здоров’я користувача під час експлуатації предмета; 
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матеріали предмета, що знаходяться в контакті з потом, вушною сіркою 
або іншим речовинами (що можуть бути у вушному каналі), не повинні зазнавати 
змін в межах терміну експлуатації, таким чином щоб це могло відобразитись на 
якостях предмета. 

 

3.1.3.3. Розміри 

Предмет за розмірами повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 352-1.   

 

3.1.4. Мінімальне поглинання шумів 

Вимоги до мінімального поглинання шумів предмета повинні бути не 
менше наведених ДСТУ EN 352-1, ДСТУ EN 352-5. 

 

3.1.5. Вимоги до маркування 
 

3.1.5.1. Для маркування готового предмета повинна застосовуватися 

етикетка.  

 
3.1.5.2. На футлярі для зберігання дозволяється наносити наступну 

інформацію: 
назва предмета або моделі предмета; 
назва виробника. 
 

3.1.5.3. Етикетка предмета містить наступну інформацію:  
назва предмета; 
емблема Збройних Сил України; 
розмір предмета (за наявності); 
ННН (номенклатурний номер НАТО); 
номер договору/контракту МОУ;  
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); 
напис «ВЛАСНІСТЬ ЗСУ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ». 

 

3.1.5.4. Етикетка білого кольору виготовлена з паперу на клейовій основі 
та кріпиться на футляр предмета зовні. 
 

3.1.5.5. Інформація на етикетці повинна бути надрукована чорною фарбою, 
державною мовою. 
 

3.1.6. Вимоги до пакування 

Пакування повинно відповідати вимогам цього ТО. 

Кожен комплект предмета повинен пакуватись в пакет із поліетиленової 
плівки. Пакети закриваються в будь-який спосіб, що забезпечує збереження 
предмета при транспортуванні та зберіганні. 
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На кожне пакувальне місце вкладається пакувальний лист з відповідним 
позначенням інформації, що зазначена у цьому ТО. 

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 у цілому. 

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та 
навколишнє природне середовище. 
 

3.3. Правила приймання. 
Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цього ТО, 

договору про закупівлю укладеного між замовником і постачальником 
(виробником) та вимог наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017         
№ 375.  

Якість предмета повинна  відповідати вимогам Технічного регламенту 
засобів індивідуального захисту (ПКМ України № 761 від 27.08.2008),            
ДСТУ EN 352-1. Відповідність предмета вищезазначеним нормативним 
документам повинна підтверджуватись Сертифікатом експертизи типу або 
Сертифікатом відповідності виданим уповноваженим органом. 
 

3.4. Методи контролю за якістю 

Методи контролю за якість 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 і 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 виробника (постачальника) 

Виробник (постачальник) гарантує відповідність предмета вимогам цього 
ТО за умови дотримання замовником умов експлуатації, транспортування та 
зберігання протягом п’яти років з дати випуску продукції, не менше трьох років 

з дати початку експлуатації.  
За згодою виробника (постачальника) та замовника можлива зміна 

гарантійного терміну у договорі про закупівлю.


